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RESUMO 
A presente dissertação busca refletir sobre o papel da criatividade na educação 

(entendida como fundamental para o advento do indivíduo crítico) e como propiciá-

la, relativizando a importância do método ao reconhecer no seu abuso conseqüências 

negativas como o reprodutivismo e a submissão. Através de pesquisa bibliográfica, 

partindo da premissa de que a criatividade é função da afetividade, o autor procurou 

comprovar que ambas são compatíveis com a socialização dos conteúdos 

libertadores, e mesmo potencializam esta socialização, buscando compreender 

indivíduo e sociedade sem opor um a outro. Através do trabalho filosófico, 

psicanalítico e sociológico de Cornelius Castoriadis procurou explicar a relação 

afetiva com o outro como essencial para a criação, evidenciar como o controle social, 

interiorizado como repressão, bloqueia o fluxo criativo do pensamento (instaurando a 

submissão), e de que maneira uma educação para a criatividade, substituindo a 

repressão pela reflexão, o pode liberar. Por outro lado, o estudo da educação informal 

na comunidade do jazz forneceu uma analogia para a presente proposta educacional, 

descrevendo procedimentos conducentes à criatividade, enquanto a educação formal 

do jazz obteve resultados padronizadores que não se revelaram encorajadores para o 

desenvolvimento desta linguagem.  Desta maneira, as conclusões obtidas são no 

sentido de que o abuso do método ou o entendimento da educação como técnica 

devem ser evitados, devendo-se instituir o educando como agente ativo de seu 

próprio processo de descobrimento, invenção e criação.  

 

Palavras Chaves: 

Educação  Jazz  Psicanálise 



 7

ABSTRACT 
The present dissertation seeks to reflect upon the role of creativity in education 

(understood as fundamental for the advent of the critical individual) and how to 

provide for it, relativizing the importance of the method as it is possible to recognize 

in its abuse negative consequences like reproductiveness and submission. Through 

bibliographical research, departing from the assumption that creativity is dependent 

on affectivity, the author sought to prove that both are compatible with the 

socialization of the freeing knowledge, and even potentialize this socialization, trying 

to understand individual and society without opposing one against the other. Through 

Cornelius Castoriadis's philosophical, psychoanalytical and sociological work he 

tried to explain the affective relation with the other as essential for creation, to 

evidence how social control, interiorized as repression, blocks the creative flow of 

thinking (instituting submission) and how an education for creativity, substituting 

deliberation for repression, can liberate it. On the other hand, the study of informal 

education in the jazz community provided an analogy for this educational 

proposition, describing procedures conducive to creativity, while formal education in 

jazz obtained standardizing results that hadn't reveal themselves as encouraging for 

the development of this language. Therefore, the conclusions obtained follow 

towards the sense that the abuse of method or the understanding of education as a 

technique must be avoided, and the student should be instituted as the active agent of 

his own process of discovery, invention and creation. 
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1. INTRODUÇÃO 

Permita-me que o apresente a você mesmo1  

 (Horace Silver) 

 

 O presente trabalho busca uma reflexão sobre o papel do método no campo da 

educação. Tendo em mente que hoje a discussão a respeito de métodos e 

metodologia, por hegemônica, ofusca outros aspectos vitais que também demandam 

a atenção do educador e de todos os envolvidos nesta prática, acredito oportuno 

apresentar algumas considerações neste sentido. 

 Inicialmente, buscarei diversas conceituações sobre método: 
Método é um procedimento racional arbitrário de como atingir determinados 
resultados. Emprega-se em qualquer domínio para alcançar determinado fim ou fins. 
A palavra método deriva-se do grego "εrα" que significa longo e de "δοον" que quer 
dizer "caminho". Conclui-se que o método é a forma de proceder ao longo de um 
caminho. Na ciência, os métodos constituem os instrumentos básicos que ordenam de 
início o pensamento em sistemas, traçam de modo ordenado a forma de proceder do 
cientista ao longo de um percurso para alcançar um objetivo pré-estabelecido (Ferrari, 
1982:19).  
 
Método é a ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários para atingir 
um fim dado (...) é o caminho a seguir para chegar à verdade nas ciências (Jolivet 
apud Marconi et Lakatos, 2000:45). 
 
Em seu sentido mais geral, o método é a ordem que se deve impor aos diferentes 
processos necessários para atingir um fim dado ou um resultado desejado. Nas 
ciências, entende-se por método o conjunto de processos que o espírito humano deve 
empregar na investigação e demonstração da verdade (Cervo e Bervian apud Marconi 
et Lakatos, 2000: 45). 
 
Método é um procedimento regular, explícito e passível de ser repetido para 
conseguir-se alguma coisa, seja material ou conceitual (Bunge apud Marconi et 
Lakatos, 2000:45). 
 
O método por excelência da ciência é o experimental: ela caminha apoiada nos fatos 
reais e concretos, afirmando somente aquilo que é autorizado pela experimentação 
(Marconi et Lakatos, 2000:19). 
 

 Já a metodologia é o estudo do método. Becker relaciona diversos métodos 

diferentes impostos aos sociólogos em caráter de "culto proselitizante", para em 

seguida declarar: 
Por baixo desta aparente diversidade, pode-se discernir facilmente um padrão comum: 
uma preocupação com métodos quantitativos, com a concepção a priori da pesquisa, 
com técnicas que minimizem a chance de obter conclusões não confiáveis devido à 
variabilidade incontrolada de nossos procedimentos. Seria excessivamente extremo 
dizer que os metodólogos gostariam de transformar a pesquisa sociológica em algo 

                                                 
1 Composição de jazz de Horace Silver ("Permit Me To Introduce You To Yourself"). 
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que uma máquina pudesse fazer? Acho que não, pois os procedimentos que eles 
recomendam têm todos em comum a redução da área em que o julgamento humano 
pode operar, substituindo este julgamento pela aplicação inflexível de alguma regra 
de procedimento (Becker, 1993:19).   

 Questionamentos aos quais ajunto os de Demo: 
Metodologia contém a idéia de caminho a ser seguido, podendo-se atribuir ao 
metodólogo a tonalidade moralizante do guarda de trânsito. O rigor lógico pode ser 
tomado tão a sério que, em vez de ser caminho da produção criativa, se torna fim em 
si mesmo. O cientista "quadrado" pode originar-se da sujeição obtusa a normas 
metodológicas. É preciso repisar que metodologia é instrumental para a pesquisa e 
não a pesquisa (Demo, 1989:62).  
 
Em parte, pelo menos, a formação científica é a domesticação do candidato, de 
quem se espera que assimile as regras da conduta científica e as reproduza com 
fidelidade. Pode-se dizer que o rigor metodológico prefere o fiel ao competente, 
porque tende a definir competência como fidelidade metódica (ibid, 62). 

 

 Uma questão central é desprezada se elegemos o método como nossa principal 

preocupação: a criatividade. Com efeito, se bem que o uso do método não seja 

irreconciliável com o exercício desta faculdade eminentemente humana, nenhum 

método é auto-suficiente para fazê-la emergir. Ao mesmo tempo, não é desprezível a 

possibilidade de que o método elevado a uma posição de primazia no contexto 

educacional acabe por expulsar deste cenário as questões que envolvam a 

criatividade. A justificar tal procedimento coloca-se, entre outras questões, o 

pensamento cientificista dominante, que prefere lidar com questões objetivamente 

mensuráveis que com uma inefável capacidade criadora. Desta maneira, na educação, 

o foco estaria na transmissão otimizada de conhecimentos em larga escala, de forma 

abrangente, minuciosa e sistemática, enquanto questões como a afetividade e a 

criatividade, por problemáticas, não caberiam no recorte escolhido.   

 No entanto, a educação entendida como técnica também é problemática, 

embora em outro nível. Se entendemos a criatividade como aquilo que pode 

singularizar a inserção do indivíduo no coletivo, dando-lhe sentido para sua 

existência a partir da possibilidade que lhe é oferecida de reconhecer sua 

contribuição pessoal no todo produtivo, a ênfase no método às custas de um 

recalcamento da criatividade favoreceria a padronização, a massificação e o 

reprodutivismo. No limite, o indivíduo sem espaço para o exercício de sua 

criatividade, e, por extensão, de sua singularidade, passaria a perceber o mundo 

como mecanismo complexo, impessoal e incompreensível, ao qual só lhe caberia 

submeter-se — o que é descrito pela psiquiatria como condição patológica 

(Winnicott, 1997:65).  



 12

 Assim, a primeira pergunta que os educadores deveriam fazer-se é: que 

resultados queremos obter através da educação? Desenvolver a criatividade e levar a 

mentes independentes, ou padronizar a transmissão do já sabido para atender às 

expectativas do mercado? O que está em jogo em cada opção?  

 Portanto, este quadro impõe outro elemento de reflexão, este mais geral: as 

instituições — elemento do qual a educação é parte. Com efeito, torna-se central 

neste trabalho o entendimento das instituições como sendo criadas pelo e estando a 

serviço do ser humano, e não o inverso. O indivíduo autônomo é consciente desta 

posição, e, exercendo sua atividade criativa e deliberativa, pode alterar as instituições 

sempre que estas ameacem o bem-estar comum. Já o indivíduo heterônomo, por 

definição, acredita que seu dever é servir às instituições, esquecendo-se de que a 

única razão de ser das instituições é servir, a um só tempo, o coletivo e o indivíduo.  

 Assim, compreender que cada indivíduo é responsável pela criação destes 

organismos, bem como a única razão da existência deles, é etapa fundamental para 

uma transformação sempre necessária e sempre interminável. No entanto, 

condicionado a reproduzir, o indivíduo não tem elementos para transformar-se e 

transformar — antíteses da reprodução que antes são dependentes do pensamento 

criativo.   

 A educação tem um papel fundamental nesta alteração, tanto do indivíduo 

como da sociedade.  Justamente por isso, não cabe o privilégio de um ou de outro, 

havendo interdependência dos dois projetos: para o advento de uma sociedade na 

qual o coletivo humano assuma a responsabilidade de construí-la, por si, sem o 

recurso a nem a dependência de forças estranhas às suas, é preciso que o indivíduo, 

por sua vez, assuma a responsabilidade de construir-se a si mesmo.  

 A proposta educacional subscrita aqui entende o exercício sistemático da 

imaginação criadora como o motor da transformação do indivíduo no sentido de sua 

libertação de certas imposições manipulativas, impostas pela sociedade, que o 

impedem de usufruir de sua verdadeira singularidade: apresentá-lo a si mesmo, eis 

portanto a função do educador.  

 É claro que a socialização, em si, já é um processo impositivo. Trata-se de 

obrigar o indivíduo a renunciar a ver-se como o centro do universo, e a reconhecer 

que sua vontade é apenas uma, em meio a muitos outros indivíduos que também 

possuem vontades próprias.  
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 No entanto, a maneira como esta socialização é implementada em sociedades 

autoritárias é através do bloqueio da imaginação do sujeito, e, conseqüentemente, de 

seu pensamento. Desta maneira, recalcando sistematicamente o fluxo criativo do 

indivíduo através do mecanismo da culpa, as sociedades autoritárias fazem com que 

ele termine por distanciar-se de si mesmo de tal maneira que não mais seja capaz de 

reconhecer-se.  

 Eis aí o indivíduo padronizado, que, sem contato com seu universo único 

interior, só consegue estabelecer relações com os produtos fabricados em série e 

colocados à disposição das massas para consumo; é o instrumento ideal para 

instituições autoritárias (autônomas), pois, não sendo dotado de crítica, posiciona-se 

em relação a elas de maneira duplamente favorável: como consumidor passivo e 

como mão-de-obra manipulável.   

 Trabalhar para restabelecer o fluxo criativo da imaginação do sujeito é 

contrapor-se a este estado de coisas. Ao invés de subordiná-lo à censura prévia das 

crenças e interditos, o indivíduo reflexivo (que pensa e manifesta sua vontade) não 

recalca seu desejo, mas o reconhece mesmo quando delibera não ser ele socialmente 

aceitável — e, neste caso, não o realiza.  

 Sendo assim, a educação, na acepção subscrita neste trabalho, tem início no 

nascimento e nunca termina, antes é interrompida pela morte; e nunca pode ser 

confundida com uma técnica, pois não pode ser determinada de antemão, de forma 

indiferente a todos.  

 Isto implica em que, aqui, educar não é treinar ou adestrar. Seu objetivo não se 

esgota em ensinar conteúdos específicos (muito embora deles não prescinda). Uma 

educação que leve em conta a criatividade preocupa-se em desenvolver no educando 

sua capacidade de aprender, descobrir, inventar.  

 Os métodos fazem parte dos recursos a serem explorados a seu tempo, mas o 

fetichismo do método é um mal a ser evitado. E, o supremo objetivo: a instituição da 

criação singular e do sujeito singular no contexto educacional como condição  para 

a reflexividade e deliberação pessoais das quais depende a autonomia.  

 Movido por esta concepção de educação, encontrei em Cornelius Castoriadis o 

fundamento teórico para este trabalho, e na educação informal na comunidade 

jazzística, uma analogia desta educação em curso.  

 Sendo assim, surgiu naturalmente a intenção de sugerir a educação informal 

nos moldes da levada a efeito na comunidade do jazz como uma experiência a ser 
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analisada com seriedade na busca de inspiração para a educação. Enquanto em 

Castoriadis encontramos um poderoso pensamento filosófico que orienta quanto às 

linhas mais gerais e abrangentes desta questão, no estudo da educação informal na 

comunidade jazzística é possível descer até ao detalhe, acompanhando-se passo a 

passo a descrição do modus operandi (assim tornado transparente) de um sistema 

excepcionalmente bem sucedido na produção de profissionais criativos. Talvez não 

seja demasiada pretensão acreditar ver neste sistema uma possível fonte de recursos 

para a educação criativa, e, se assim o for, quero crer que este trabalho fornece à 

discussão detalhes bastante práticos.  

 A improvisação jazzística é um processo inteiramente dependente da 

criatividade e da afetividade, também apoiado na atividade cognitiva do sujeito, mas 

que, muito embora implicite a necessidade de obtenção de resultados palpáveis, 

rigorosos e originais, não pode nunca ser dado de antemão, prefixado, planejado, 

definido. Nestes termos, é uma poderosa analogia para a educação aqui proposta. 

 O mais importante aspecto a entrelaçar a educação segundo Castoriadis, a 

psicanálise (ferramenta que é parte inextricável do pensamento e do projeto de 

Castoriadis) e a improvisação jazzística, é a íntima interdependência do objetivo e do 

"método" em cada uma delas — meio e fim são apenas uma só coisa. "Método" é 

colocado entre aspas pois não pode ter, nestes três casos, a acepção correntemente 

aceita, de atividade planificada e detalhada em procedimentos seqüenciais e pré-

determinados em relação ao processo; cada cadeia de experiências efetivamente 

vividas nestas três atividades é rigorosamente incontrolável, imprevisível e 

indeterminável, por definição, sob pena de fracasso total.  

 Para Castoriadis, a criação de um novo ser (um ser autônomo, criador, em 

substituição ao ser heterônomo, reprodutivista) é o objetivo da educação, enquanto o 

"método" é a própria liberação da capacidade criativa do sujeito, moderada e 

balizada pela assunção de sua responsabilidade social através da reflexividade, 

rejeitando assim a ingerência externa e o controle psíquico através do mecanismo de 

culpa. Para a psicanálise clínica, a libertação das inibições e/ou sintomas neuróticos é 

o objetivo, e a liberdade do sujeito de se exprimir espontaneamente para o analista é 

o "método". Assim, o meio e o fim são apenas uma coisa: a liberdade buscada é a 

liberdade de expressão, e todos os sintomas neuróticos são indicação de alguma 

constrição neste sentido (Kris, 1982). A mesma situação se encontra na improvisação 

jazzística: a expressão sem constrangimentos da individualidade do artista é o fim, e 
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o meio é a expressão sem constrangimentos de sua individualidade. Esta tripla 

analogia é reforçada pelo fato central de que nas três disciplinas o que está em jogo, e 

o que condiciona finalmente o resultado, é a história pessoal do indivíduo, frente a 

quaisquer outras injunções. Esta relação, da maior importância, deve ser mantida em 

mente durante todo este trabalho, sob pena de sua unidade profunda escapar ao leitor 

ao tratar-se de três temas distintos.  

 É preciso ressaltar, já de início e de forma a evitar qualquer confusão posterior, 

que em nenhuma das três disciplinas o que se busca é uma suposta "liberdade total". 

Na educação, existe uma limitação imposta pela condição social-histórica, que 

oferece para elaboração pelo sujeito um patrimônio de conhecimentos a partir dos 

quais sua criação pode ter sentido — sem o que, esta seria apenas delírio 

alucinatório, o que é uma condição patológica. Delírio alucinatório é também o 

discurso do analisando se, ao invés de se prender à sua experiência e história pessoal, 

expande-se no terreno da "liberdade total". E, no jazz, criações não baseadas na 

tradição não são consideradas jazz, portanto nem sendo consideradas dentro de seus 

critérios.  

 Falei em comunidade jazzística. O termo comunidade é usado aqui no sentido 

de uma "comunidade de interesses", que transcende fronteiras geográficas, onde 

pessoas  
 
participate to some extent in the occupational role and ideology of the professional 
jazz musician. They learn and accept at least some of the [jazz musician's] norms (...) 
regarding proper and improper language, good and bad music, stylish and unstylish 
clothing, acceptable and unacceptable audience behavior and so on"2 (Merriam et 
Mack, 1960:211). 

 

 Esta escolha foi orientada pelo fato de que a criatividade é talvez o elemento 

mais importante dentro da cultura do jazz, que coloca a contribuição única, 

inimitável, de cada artista, a construção de seu estilo próprio, facilmente 

reconhecível por ouvintes discernentes, como a mais alta realização do músico. Daí 

surge uma dupla analogia em relação à epígrafe escolhida para este trabalho. 

"Permita-me que o apresente a você mesmo" tanto é o propósito de uma educação 

                                                 
2 Em inglês no original. Tradução do autor: "participam de alguma maneira na função ocupacional e 

ideologia do músico profissional de jazz. Elas aprendem e aceitam ao menos algumas das normas [dos 

músicos de jazz] (...) em relação a linguagem própria e imprópria, música boa e ruim, vestuário 

elegante ou não, comportamento de platéia aceitável ou inaceitável e assim por diante".  
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que, ao ajudar o agente (o educando) a liberar seu fluxo criativo, propicia3 seu 

autoconhecimento através da libertação das amarras externas, quanto é o título de 

uma composição de jazz de Horace Silver.   

 Neste trajeto, Castoriadis nos subsidiará para o entendimento da história do 

jazz, tanto social como individual, possibilitando a compreensão de certas questões 

que interessam de perto à educação criativa: De que maneira surgiu o jazz, como 

cultura que investe sobremaneira a criação? Em que condições surge um músico que 

contribui significativamente para a tradição, continuamente propondo mudanças que 

a enriquecem? De que maneira novos e criativos jazzistas foram formados para 

suceder os que os precederam? Como tornou-se possível que um elemento sempre 

novo emerja, e mesmo assim mantenha-se reconhecível como pertencente à cultura 

do jazz, isto é, que não seja algo arbitrário e caótico, mas sim a elevação da tradição 

a um novo patamar? Que problemas atentam contra o continuar indefinidamente 

desta evolução? Tudo aponta para as questões principais: Pode a criatividade ser 

propiciada no contexto educativo? Se sim, como? Obviamente, se fosse possível 

lançar alguma luz sobre estas questões, esta reflexão seria útil para a educação como 

um todo (não só musical). 

 O estudo do jazz também conduz a problemas que podem colaborar, eles 

mesmos, à reflexão aqui em curso. É discussão corrente na comunidade jazzística 

que o jazz atravessa (segundo alguns, desde os anos 60, segundo outros, desde os 70) 

uma fase crítica em relação à criatividade. Teremos oportunidade de acompanhar 

depoimentos dos próprios jazzistas onde eles colocam como possíveis causas desta 

alegada estagnação criativa as diferenças entre a formação do jazzista no passado 

(sem uma metodologia rígida, sendo formado na prática sob a orientação do líder 

experiente) e no presente (em universidades, seguindo um currículo que sistematizou 

e metodizou, portanto fixou o jazz). Importante notar que grande parte de músicos de 

jazz acreditam que os estudantes egressos do sistema escolar formal apresentam um 

desenvolvimento técnico excepcional em tenra idade, muitas vezes superior aos 

grandes jazzistas do passado, mas não apresentam, em geral, a grande marca do 

jazzista, que é seu som pessoal. Poderíamos ver aí outra analogia com a educação 

como um todo, com o fim de discutirmos o papel da educação? 

                                                 
3 Este termo será usado continuamente, e é crítico conceituá-lo adequadamente. "Propiciar" não é 

"outorgar", é promover condições que possibilitem o surgimento de alguma coisa.  
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 No centro desta questão do ensino deste gênero musical está o jazz como 

instituição e as alterações em sua história social, que reproduzirei a partir de 

Hobsbawm (1991). Pouco a pouco explicita-se uma contínua mudança de percepção 

em relação a esta expressão artística, que nasceu nos cabarés, circos e outros redutos 

proletários, rumo a uma maior respeitabilidade, tanto por parte da comunidade 

específica do jazz como por parte da sociedade em geral. Algo da antiga 

espontaneidade e liberdade se perdeu nesta passagem, sendo substituída pela 

reverência (justificada pela importância imensurável das conquistas mas prejudicial 

ao desenvolvimento da linguagem) às grandes realizações dos velhos mestres que se 

estendem notadamente da década de 1930 até à década de 1950.  

 Assim, vejo aí uma possibilidade de estudar esta suposta estagnação criativa 

atravessada pelo jazz através das categorias de Castoriadis, como um processo em 

que a instituição (o jazz de um determinado período) se autonomiza em relação aos 

sujeitos (os músicos e a audiência). Esta analogia possibilitaria entender como a 

educação (neste caso, específica do jazz) estaria dominada por esta instituição 

autonomizada, e, ao invés de fazer de seu principal objeto a busca da criatividade 

(novos e singulares rumos para o jazz), estaria empenhada numa transmissão e 

apreensão cada vez mais otimizada do já sabido, com prejuízo para a expansão desta 

linguagem.  

 Portanto, o estudo sobre o jazz no presente trabalho presta-se a quatro objetivos 

distintos, todos conducentes à mesma conclusão: 1. através do exame de seu 

brilhante desenvolvimento, detecta-se na educação informal dentro da comunidade 

jazzística (não-metódica por definição) uma maneira extremamente bem-sucedida de 

socializar o patrimônio cultural tendo por eixo principal e fim último a criatividade e 

a conquista do novo; 2. o estudo passo a passo dos procedimentos levados a efeito 

pela educação informal na comunidade jazzística informam de maneira prática e 

transparente uma educação que se pretende criativa; 3. a metodização do 

conhecimento no sistema escolar sistematizaria, facilitaria e otimizaria a reprodução 

em massa do que antes era privilégio de uns poucos artistas, mas dificultaria a 

criação do novo; e 4. este jogo entre diferentes e mutáveis percepções do jazz pela 

sociedade permitiria ver o movimento de autonomização das instituições em curso.  

 É minha expectativa que esta analogia da educação específica do jazz com a 

educação geral possa informar uma reflexão sobre a última de maneira abrangente. 

Desta forma, poder-se-á a um só tempo verificar os desdobramentos de uma ênfase 
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excessiva no método, sua relação com significações imaginárias nunca dadas 

definitivamente (portanto passíveis de mudança, ao contrário do que a percepção 

instituída leva a supor), as possibilidades de reorganização da vida cotidiana 

implícitas no entendimento de que as instituições são modificáveis através da ação 

dos sujeitos e, finalmente, a contribuição específica da educação informal na 

comunidade jazzística para a educação como um todo através da expressão detalhada 

dos procedimentos daquela. 

 Acreditei que se tivesse percorrido os procedimentos confinados à sala de aula, 

eu não conseguiria examinar adequadamente a criatividade, este elemento inefável. 

Da mesma maneira, tivesse eu interesse em transpor objetivamente mecanismos da 

transmissão do conhecimento dentro da comunidade jazzística para a prática escolar, 

penso que o elemento verdadeiramente importante (a criatividade) estaria perdido, e 

eu estaria propondo métodos e técnicas de reprodução do já sabido, ao invés de tentar 

conhecer sob que condições propicia-se a emergência do novo. A metodização 

sistemática dos procedimentos dos improvisadores do jazz transpostos para a rotina 

da sala de aula já está à disposição, por exemplo, em Towell (1998). Assim, todo o 

cuidado é necessário para as sutilezas que distingüem o uso criativo de 

procedimentos tomados da educação informal na comunidade jazzística para uma 

nova mas igualmente mecânica e reprodutivista metodologia escolar.  

 Desta maneira, para este determinado trabalho, julguei imprescindível o 

recurso à psicanálise. Empenhada na compreensão integral do ser humano, esta 

disciplina fornece subsídios para o entendimento de questões fundamentais para a 

educação na acepção aqui proposta. Da mesma maneira que esta, a psicanálise está 

voltada para uma profunda mudança do indivíduo; em ambas, a liberação do fluxo 

criativo (inconsciente) dos recalques promovidos por um Eu rígido socializado, 

através da instituição do Eu reflexivo e deliberativo, é o objetivo; para ambas, o 

sujeito é o principal agente de sua transformação. 

 Esta escolha também foi motivada pelo fato de que, sem o recurso à 

psicanálise, estudar o aprendizado significa ater-se aos processos conscientes, 

deixando de lado o grande papel do inconsciente neste campo. No entanto, a 

importância do inconsciente na educação é tanta que, para referir-se a apenas uma de 

suas facetas, cunhou-se e usa-se generalizadamente a expressão "aprender por 

osmose." Em outras palavras, se tivéssemos que aprender tudo o que efetivamente 

chegamos a saber por processos inteiramente conscientes, o esforço seria 
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consideravelmente maior, e o nível de apreensão expressivamente menor. Talvez o 

uso da música neste trabalho tenha aqui mais uma justificativa. Pois é tipicamente 

este o processo de aprendizado de uma melodia, ao menos da parte dos leigos. Entre 

estes, dificilmente se tenta objetiva e conscientemente memorizar uma melodia, tal se 

dando em função da escuta distraída, na maior parte das vezes. No entanto, é 

necessário deixar claro que esta não é uma prerrogativa da música, dando-se a 

aprendizagem em virtualmente todos os campos de conhecimento da mesma 

maneira.  

 Feita a escolha pela psicanálise, inicialmente detive-me no criativo trabalho de 

Bacha (1998), que efetivamente abriu-me os olhos para uma dimensão da educação 

para além da sala de aula. A autora, em sua análise, identifica (e não preconiza), no 

universo educativo,  um educador movido pela paixão a seu objeto. Tendo a fantasia 

como sua aliada, esse educador prescindiria de métodos, estando sua atuação mais 

próxima de uma arte. A relação apaixonada que estabelece com seu objeto 

provocaria efeitos educativos sobre seus educandos, iniciando-os em uma 

sensibilidade, imprimindo neles a marca da busca pelo saber — para além do 

conhecimento meramente utilitário.  

 Para descrever esse profissional talentoso, Bacha utiliza a metáfora do mestre-

cuca, aquele que prepara iguarias refinadas, não fast-food (independente da paga que 

recebe); e não as impõe autoritariamente, antes as coloca sobre a mesa, para que seus 

alunos delas livremente se sirvam, na medida de seu apetite e gostos. Iniciados, estes 

partem para a construção de seu conhecimento através de uma relação de prazer, não 

de servilismo.  

 Devo a esta autora a inspiração e o direcionamento inicial deste trabalho. 

Desenvolvendo em seu trabalho instigantes e inéditas reflexões sobre as relações 

entre psicanálise e educação, Bacha alertou-me para a profunda conexão entre esta e 

o inconsciente, produzindo as mais profundas influências em minha maneira de 

entender o processo.  

 De certa forma, Bacha trouxe-me a confirmação teórica da prática intuitiva por 

mim desenvolvida desde o ano de 1981, quando iniciei-me como educador musical. 

Confrontei-me com uma situação em que meus alunos evidenciavam, em termos 

gerais, uma vivência cultural massificada, onde a música é funcional e utilitária, 

condicionada ao uso social (aceitação pelo grupo, corte, etc.), sem espaço para 

experiências artísticas que a eles apresentasse o universo singular da sensibilidade e 
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sua dimensão plena de recompensas psíquicas pelo simples exercício do saborear 

estético.  

 Da mesma maneira, o que esperavam de mim como educador era muito pouco, 

o fast-food descrito por Bacha. Compreendendo a futilidade de uma abordagem 

autoritária, preferi fornecer o que era pedido; mas, de forma absolutamente não-

planejada, natural e involuntária, quando menos esperava estes alunos me 

solicitavam a respeito de outras músicas (no sentido de gêneros e estilos), mais 

descompromissadas com os modismos do momento.  

 Sem que se soubesse como, subitamente estávamos engajados, durante a aula,  

na audição de discos de, na leitura de textos sobre, na discussão a respeito de, e, 

finalmente na execução de músicas anticonvencionais (observar que a orientação 

transcendia a mera atividade prática/técnica ao instrumento, bem como qualquer 

seqüência preestabelecida, ficando ao sabor do momento e dos interesses do 

educando). Percebi que, sem que fosse este meu objetivo declarado, de alguma 

maneira a relação apaixonada que mantenho em relação à música conseguia penetrar 

nos interstícios das explicações sobre músicas comerciais, conseguindo estimulá-los 

com meu interesse pela música em uma acepção mais ampla, e isso os fazia adicionar 

à sua dieta musical mais variedade através do despertar de sua curiosidade, para além 

das escolhas mais óbvias impostas pela massificação.  

 Apesar de meu cuidado constante em evitar atribuir julgamentos de mérito, 

deixando a cargo de cada um a escolha de suas preferências, evitando mesmo 

manifestar aprovação em relação às suas escolhas que eventualmente se 

aproximassem do meu gosto pessoal, não raro presenciei grandes mudanças de rumo, 

com alguns destes alunos buscando a profissionalização (fosse em qual gênero 

fosse), normalmente atingindo estes a autoconscientização de que, para isto, 

deveriam munir-se de conteúdos negligenciados até então.  

 Entretanto, a maior parte destes estudantes permanecia tendo na música uma 

atividade tão-somente lúdica, mas no mais das vezes a abordagem garantia a entrada 

destes em uma nova dimensão da cultura, despertados para a fome pela experiência 

estética, abrindo caminhos insuspeitos a quem inicialmente desejava apenas 

reproduzir o comportamento padronizado, entronizado pelos meios de comunicação 

de massa.  
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 De posse desta experiência prática prévia, portanto, foi extremamente 

enriquecedor o contato com a teoria de Bacha, ao possibilitar-me o unificar as duas 

dimensões num todo a meu ver coerente. 

 Sendo que o estudo da educação na comunidade jazzística envolve uma certa 

dimensão do estudo sociológico, busquei em Castoriadis um nexo entre esta 

disciplina e a psicanálise. Ao complementar sua visão psicanalítica com um profundo 

interesse pela sociologia e pela história, Castoriadis introduz a noção de que cada 

comunidade ou sociedade produz, ou cria, através do imaginário de cada um e de 

todos os seus membros, as instituições, o sentido que investirá a vida de todos eles, 

acarretando a definição de preferências e rejeições, de objetos e atividades 

socialmente valorizados ou execrados. Observar que mantém-se a estrita 

dependência de uma relação afetiva com o outro, o que propicia o surgimento da 

criatividade através de relações afetivas inicialmente dirigidas ao mundo e seus 

objetos.  

 Para Castoriadis, a criação imotivada (e não a "imaginação" usada em seu 

sentido comum, como reflexiva ou recombinatória) é responsável pelo surgimento 

das sociedades, de todas as suas significações socialmente compartilhadas e do 

sentido que investe as vidas de todos e de cada um dos membros de um grupo social. 

Enfatizando o caráter social-histórico de cada sociedade, Castoriadis entende a 

possibilidade de questionamento das instituições como condição para o processo de 

conhecimento, pois sociedades fechadas, rígidas e autoritárias, perenizam o sentido 

instituído por elas mediante a proscrição da interrogação que conduz ao novo.  

 A grande contribuição de Castoriadis é colocar a instituição social como 

criação. Suportando o peso de uma afirmação tão ousada quanto constrangedora, 

Castoriadis afirma a criação imotivada, em que pese ser condicionada, como o 

fundamento da sociedade, contra tudo o que foi já teorizado como tal: leis da 

história, da economia, da natureza e mesmo da razão. A sociedade é criação, criação 

dela mesma: autocriação, diz.  

 Procederei a seguir a uma exposição sumária das categorias-chave 

desenvolvidas por Castoriadis que nos serão fundamentais. Em outro local, elas serão 

mais longamente discutidas.  

 O aspecto fundamental da criação é assim por ele conceituado:   
(...) a criação pressupõe (...) a capacidade de dar-se aquilo que não é (o que não é 
dado na percepção ou o que não é dado nos encadeamentos simbólicos do pensamento 
racional já constituído). (...) Além disso, o essencial da criação não é "descoberta", 
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mas constituição do novo; a arte não descobre, mas constitui; e a relação do que ela 
constitui com o “real”, relação seguramente muito complexa, não é uma relação de 
verificação. E no plano social, que é aqui nosso interesse central, a emergência de 
novas instituições e de novas maneiras de viver, também não é uma “descoberta”, é 
uma constituição ativa. (Castoriadis, 1991:161-162).  

 

 O imaginário e a imaginação são, para Castoriadis, o foco que propicia o 

entendimento das instituições sociais, pois são responsáveis por sua criação. A 

imaginação, para ele, nunca é reflexo ou recombinação, é sempre fluxo inédito. Em 

suas palavras, a imaginação radical (equivalente ao inconsciente, em sua concepção) 

é uma característica do indivíduo, expresso no termo radical, de raiz. Este termo 

busca também diferenciar-se da "imaginação segunda", aquela que é geralmente 

assumida como única imaginação, e que diz respeito à construção de representações 

a partir daquilo que se observa no real.  

 O fluxo de imaginações radicais de vários sujeitos termina por erigir o 

imaginário social instituinte, que, encarnado pela sociedade como um todo, cria as 

instituições (educação, linguagem, normas, família, instrumentos, modos de 

produção, etc.) e as significações encarnadas por estas instituições (totens, tabus, 

deuses, Deus, polis, mercadoria, riqueza, pátria, etc.). Sendo que não se pode 

explicar ou deduzir umas de outras, o que está em curso é uma verdadeira 

autocriação, e não mera recombinação de elementos preexistentes possibilitando a 

produção de qualidades novas. Sendo criação, o são de um coletivo anônimo, e, em 

que pese serem livres e imotivadas, são condicionadas (pela constituição biológica 

do humano, pelas possibilidades e limitações oferecidas pela natureza, pelo modo de 

ser próprio da psique, pelas heranças recebidas de outras sociedades, e pela coerência 

e completude das próprias instituições e significações imaginárias sociais).  

 O imaginário social instituinte cria um composto de significações imaginárias 

sociais (SIS), que não pode ser deduzido da lógica formal, prendendo-se antes à 

criação livre. As SIS vão constituir as instituições desta dada sociedade, criando seu 

“mundo próprio”, quer dizer, um mundo pleno de sentido que viabilize a existência 

social para cada grupo. As SIS comunicam a cada membro da sociedade e a todos, ao 

mesmo tempo, o sentido de suas vidas: para a criação de uma sociedade, é necessário 

que a psique dos indivíduos abandone seus próprios objetos de investimento e 

busque investir de sentido os objetos criados e valorizados socialmente, em que um 

importante exemplo é a linguagem.  
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 É necessário atentar para o caráter altamente particular de cada um desses 

mundos, e ressaltar todo o tempo que, para Castoriadis, não há o que já foi chamado 

de "ordem preestabelecida" do universo. A partir do conhecimento de uma variedade 

tremenda de sociedades (que não são mais que uma parte desprezível das 

inconcebíveis variedades de sociedades possíveis), ele conclui que a sociedade pode 

plasmar a psique como quiser. A existência social pode ser indistintamente viável 

entre indivíduos poligâmicos, monogâmicos, poliândricos, fetichistas, pagãos, 

monoteístas, politeístas, pacíficos, belicosos, suicidas, etc.: desde que as SIS 

forneçam sentido para sua vida e para sua morte. Seguindo a lógica que aprenderam 

ser a única possível, os indivíduos atribuem sentido àquilo que a sociedade lhes 

ensinou ter sentido, e de forma inquestionável, na maior parte das vezes. 

 São estas, basicamente, as ferramentas para podermos começar a entender o 

extenso e complexo pensamento de Castoriadis, e que nos possibilitarão investigar a 

educação na comunidade jazzística. É necessário ressaltar que tudo o que foi e será 

dito busca explorar a relação do indivíduo com o outro, o que limita bastante o papel 

da genética no presente trabalho. Mesmo reconhecendo a óbvia implicação da 

condição biológica para a existência de imaginação (cortando-se a cabeça de uma 

pessoa ela não pode mais imaginar), Castoriadis refuta energicamente a redução da 

imaginação à condição biológica. 

 Cabem aqui algumas palavras sobre o jazz, para o leitor não-iniciado. Como 

uma de suas mais importantes características é a improvisação, buscarei afastar de 

nosso contexto a acepção da palavra no senso comum, de algo feito negligentemente, 

com descaso em relação ao resultado, ou, em outro sentido, de pura busca individual 

e "espontânea" de liberdade total. Na realidade, o ato de improvisar no caso 

específico do jazz é a realização de uma interseção entre o universo cultural da 

comunidade e a inventividade do indivíduo. O objetivo mais alto do improvisador é a 

constituição de uma voz individual, o que diz respeito a timbre, melodia, harmonia, 

ritmo, articulação, fraseado, etc., sempre a partir de material pertencente à tradição 

do jazz.  

 Quando duas ou mais pessoas tocam jazz, a improvisação é coletiva, mesmo 

sempre havendo um solista: os acompanhadores dialogam com ele, sugerindo novos 

caminhos, incentivando-o. O fato de que a execução coletiva (tanto quanto a 

individual) pode sempre tomar rumos insuspeitos ilustra de maneira dramática a idéia 
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de criação como algo eminentemente não-planejável, impossível de estabelecer 

previamente.  

 Nenhuma improvisação é digna desse nome no jazz se não estiver firmemente 

baseada na tradição4; da mesma forma, os ouvintes experimentados possuem sólidos 

parâmetros para avaliação qualitativa de uma improvisação, motivo pelo qual a 

improvisação não admite a auto-indulgência, o despreparo, a falta de rigor, a carência 

de nexo e sentido, a falta de conhecimento profundo da música e dos estilos dos 

mestres do passado, nem a demonstração vazia de virtuosidade técnica.  

 Esta é uma das importantes relações que permite observarmos o jazz para 

retirarmos material para reflexões sobre a educação formal: a partir do desejo de 

construção de idéias plausíveis através da criatividade que permeia o ato de 

improvisar, tanto da parte da platéia como do executante, a expressão individual, de 

caráter único, ainda que solidamente fundamentada sobre a tradição, emerge como a 

máxima aspiração do artista e de seu público.  

 Esta outra analogia emana então entre o jazz e a educação no sentido de 

entender o educador, em sua mais abrangente acepção, como o artista que detém o 

conhecimento, a liberdade e a criatividade para adaptar (improvisar coletivamente 

sobre) conteúdos e práticas de forma a que possam ser utilizados para considerações 

a respeito de uma prática educacional prazerosa, plena de respeito à individualidade 

de educadores e educandos, que tenha por fim não o mero adestramento ou a 

transmissão de conhecimentos pontuais e específicos, mas sim um projeto de vida: 

fazer despertar no educando a paixão pelo conhecimento, o desejo pelo cultivo das 

sensibilidades, e, idealmente, a expressão de sua única, individual e singular 

personalidade.  

 Da mesma forma, o educando pode ser visto como o jazzista, que toma o 

legado de seus antepassados em suas mãos, empresta-lhes sua própria centelha 

criativa e cria sua voz individual, sua colaboração pessoal à cultura. Não um 

reprodutor, um criador. Não alguém que nega a tradição, mas alguém que contribui 

para com seu desenvolvimento, em termos inéditos. Já se vê que este caminho não 

pode ser completamente roteirizado ou metodizado, e que a educação não pode ser 

                                                 
4 Alguma coisa da produção do estilo conhecido como free jazz não se baseia na tradição; no entanto, 

isto configura uma exceção, sendo que este estilo não se firmou como um eixo principal no jazz, não 

significando sua essência. 
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reduzida a uma técnica. No terreno da criatividade, as soluções são forçosamente 

individuais (ou coletivas) e não totalmente alcançáveis em seu processo.   

 Espero, assim, ter deixado claro que promovo a idéia de uma educação rigorosa 

e exigente em relação ao processo, ainda que destituída de autoritarismo; bem como 

penso ter afastado toda impressão de estar advogando uma educação experimental, 

autocondescendente, desinteressada pelos conteúdos. Da mesma forma que penso 

haver deixado claro que não posicionar-me-ei ao lado dos afetos do indivíduo em 

detrimento da sociedade, também acredito haver esclarecido que não defenderei o 

ideário adaptativo, que busca moldar o indivíduo à sociedade. Partindo-se da 

premissa de que educar, antes de ser uma técnica, é uma arte, investigou-se aqui a 

educação do jazzista em seu meio, desde o início do século XX, quando tem início 

esta forma musical, até o final do século, quando a educação informal foi substituída 

pela instrução escolarizada.  

 Da mesma forma, o aprendizado final do jazzista, que era feito em contato 

pessoal com músicos já experimentados (sempre manter em mente que há sempre um 

outro), acompanhando-os em apresentações e gravações, e sendo orientado por eles 

em sessões privadas, deixou de existir com a diminuição da demanda por este gênero 

com o advento do rock and roll (com menos oportunidades de trabalho, artistas 

famosos não podem mais dar-se ao luxo de utilizar em seus menos freqüentes 

concertos os serviços de profissionais menos experientes); e o encontro não-

planejado de músicos para longas sessões de improvisação (a jam session), que 

sempre exerceu destacado papel na educação do jazzista na comunidade, pouco a 

pouco também deixou de existir da maneira disseminada e abrangente de outras 

épocas para se resumir a alguns poucos lugares, e mesmo esses, apenas nas maiores 

cidades. Assim, o ensino do jazz, que sempre foi marcadamente pessoal, no sistema 

formal se despersonaliza, o que terá graves conseqüências. 

 O fato de que, segundo a crítica especializada (e os próprios jazzistas, como 

veremos), a produção artística neste idioma deixou de renovar-se criativamente como 

um todo depois dos anos 60 ou 70, serve-nos exemplarmente. Pois foi a partir dos 

anos 70, e, mais especificamente, dos anos 80, que a educação informal cedeu lugar à 

escolarização do jazz, que foi massivamente estendida, sempre de forma crescente, 

através dos Estados Unidos. Isto não é dizer que o ensino formal, per se, foi capaz de 

produzir a estagnação criativa do jazz; no entanto, o que se pode afirmar é que a 
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educação escolarizada não foi capaz de produzir a renovação criativa que existia,      

quando a educação informal é que tinha a formação do jazzista a seu encargo.  

 Assim, temos, além de um modelo inspirador (a educação informal do 

jazzista), uma verificação empírica dos resultados da prática da escolarização do 

jazz. Por ser a única forma musical de tal sofisticação inventiva que nos permite 

observar, tão proximamente por tão recente, seu desenvolvimento nas duas 

modalidades educacionais, o jazz, em relação aos propósitos desta reflexão, se coloca 

de forma privilegiada em relação à música popular brasileira, pois esta, apesar de 

também excepcionalmente inventiva, ainda não enfrentou o desafio da escolarização. 

Acredito sinceramente, inclusive, que os educadores que intentam a escolarização 

criativa da música brasileira também possam beneficiar-se, de alguma maneira, do 

trabalho aqui apresentado.  

 O fato é que o jazz teve origem modesta, como música de circo vulgar; evoluiu 

até chegar em um período de grande criatividade, que foi o bebop; a partir daí foi 

sucessivamente perdendo o vigor, na mesma proporção em que ganhou, entre as 

elites, status mundial de música artística séria e realização intelectual superior. 

Anteriormente associado à surpresa, à invenção, à criação, o jazz desde os anos 70 

viu-se frente a frente com uma difícil escolha: abraçar a tradição (voltando-se para o 

passado) ou negá-la (com enorme prejuízo). Uma certa fatia de sua história, 

considerada o período mais criativo, passou a ser idealizada e celebrada ritualmente.  

 Esta música, que foi realmente criativa e revolucionária no período em que foi 

inventada, foi transcrita e minuciosamente analisada, metodizada e padronizada, 

introduzida em manuais e nos currículos de escolas, faculdades e universidades, 

constituindo pela primeira vez um modelo impessoal de transmissão de 

conhecimento no jazz, que até então tinha sempre se valido do contato pessoal entre 

mestre e discípulo.  

 O objetivo de adestramento foi plenamente realizado pelas modernas escolas 

de jazz, de onde alunos são egressos ainda adolescentes, já com um domínio da 

técnica inédito entre os jazzistas em geral, nos tempos mais criativos da linguagem. 

No entanto, a carência da sensibilidade na formação daqueles jovens instrumentistas 

faz-se notar pelo fato, deplorado pelos críticos e músicos, de que quase todos soam 

indistintos, não obstante sua superior capacidade técnica.  

 A inventividade que modela um estilo próprio, inimitável, não está presente, na 

maior parte dos casos — e esta é a maior realização do jazzista, a construção da sua 
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"voz individual". E é fundamental manter em mente que a obtenção da voz 

individual, no jazz, sobrepõe-se a qualquer outra realização, inclusive às mais altas 

conquistas técnicas. O recurso a Castoriadis nos possibilitará entender como as 

significações imaginárias sociais conduziram o jazz neste trajeto, de constituição de 

expressão criativa a reprodução muitas vezes formulaica.  

 Portanto, iniciaremos, no primeiro capítulo, com um exame do pensamento de 

Castoriadis, que nos habilitará a entender a constituição do indivíduo e sua escolha 

de papéis dentro de um contexto sócio-histórico; ao mesmo tempo, estudaremos os 

efeitos das significações imaginárias produzidas pela (e simultaneamente produtoras 

da) socialização da psique, sua tendência à autonomização e seu papel na definição 

da maneira de os membros de um grupo colocarem-se frente à vida e entre si 

mesmos, possibilitando ou obstruindo o novo.  

 Neste mesmo capítulo estudaremos a visão psicanalítica do processo de 

aprendizagem, sob a perspectiva de Castoriadis. Segue-se a isso a demonstração de 

como Castoriadis propõe que a educação propicie a criação e o indivíduo reflexivo, 

condição para o advento da sociedade de indivíduos reflexivos, coletividade 

reflexiva.  

 Sempre tendo em mente esta constituição imaginária da sociedade, a seguir, no 

segundo capítulo, examinaremos a história do jazz, desde um rápido exame de seus 

antecedentes na África Ocidental no século XVII (já identificando aí as significações 

imaginárias sociais que farão parte intrínseca da maneira de produzir o jazz e a 

educação na comunidade jazzística — e mesmo a vida cotidiana — mais tarde, em 

contato com a cultura branca), até uma vista algo mais detalhada do jazz 

propriamente dito, já nos Estados Unidos.  

 Neste capítulo, o interesse é em entender como, à luz das categorias de 

Castoriadis, as significações imaginárias sociais foram definitivas para a criação do 

jazz, não apenas como música comercial, mas como verdadeira linguagem, 

comunicação intra-comunitária que, antes de ser arte ou entretenimento, faz (ou 

melhor, fez) parte da identidade de um grupo social, confundindo-se com o próprio 

fazer da vida cotidiana — o que terá importância definitiva para a criação de uma 

educação informal comunitária do jazzista, em que o primeiro plano é ocupado pela 

criatividade, seja como resultado, seja como processo. Tal criatividade, 

proporcionada pelas significações imaginárias sociais, foi possível devido às SIS, 

naquele momento, possibilitarem um fazer sempre novo e uma contínua proposição 
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da criação inédita. Num segundo momento, novas instituições são criadas com o fim 

de entronizar o passado como modelo produzindo a autonomização delas em relação 

à sociedade, com conseqüências sobre a produção e recepção do jazz. 

 Finalmente, no terceiro capítulo, através da descrição dos processos 

educacionais dentro da comunidade jazzística, poderemos então avaliar como os 

processos psíquicos (responsáveis pela criação das significações imaginárias sociais) 

influenciaram definitivamente a produção criativa, tanto da música, como da 

educação na comunidade jazzística, inspirando a proposta educacional aqui expressa.  

 É o momento em que poderemos inferir, tendo mantido em mente o que foi 

visto com relação a Castoriadis, como aquela educação informal valeu-se de recursos 

outros (a relação com o outro que possibilita o indivíduo reflexivo liberando seu 

fluxo criativo de constrangimentos heterônomos, transferindo a ele a capacidade 

deliberativa de decisão sobre seus atos) para alcançar excelentes resultados; neste 

ponto, tendo em vista a liberdade criativa do jovem jazzista (colocado como agente 

de seu processo de aprendizado) em relação aos elementos que escolhe para incluir 

em sua formação, poderemos ter uma noção clara da diferença entre criação e 

reprodução no campo da educação, e de como certos elementos (nem sempre 

controláveis) concorrem para a criação, enquanto outros a obstruem.  

 O tipo de levantamento de dados empregado nesta dissertação consistirá em 

pesquisa bibliográfica. O estudo das biografias dos jazzistas reconhecidamente 

criativos fornecerá elementos para o desvendamento de seus processos educativos; 

diferentes literaturas sobre o jazz fornecerão detalhes históricos, estilísticos e outros 

que se fizerem necessários; e Castoriadis fornecerá o subsídio teórico para o 

entendimento do problema da criatividade, tanto em seu polo individual como no 

social. Para tanto, foram feitas consultas à minha biblioteca particular, bem como às 

bibliotecas públicas da cidade do Rio de Janeiro/RJ, suas livrarias e outras fontes de 

dados, como a Internet. Torna-se evidente que muitas das considerações aqui feitas 

decorrem da audição de numerosos discos e concertos, mesmo que não se faça 

referência explícita a particulares técnicos destas mídias.  

 Os maiores esforços foram feitos no sentido de evitar o jargão. Todos os 

conceitos de Castoriadis foram convenientemente explicados, possibilitando o acesso 

ao entendimento de todo o trabalho ao leitor sem o mínimo envolvimento com o 

tema. O mesmo foi buscado em relação à música. Eventualmente, as referências 

técnicas neste campo prendem-se ao interesse de esclarecer com exatidão o ponto em 
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questão, de maneira a poder-se conceituá-lo com rigor. Sendo que certas questões 

musicais são impossíveis de explicar teoricamente, devendo ser demonstradas 

musicalmente, o leitor não-músico sempre terá o recurso de solicitar a um professor 

de música o esclarecimento da dúvida, donde a utilidade da terminologia técnica. 

 Finalmente, gostaria de solicitar a paciência do leitor no sentido de sempre 

entender a sustentação, por minha parte, de certas declarações e pontos-de-vista algo 

polêmicos, menos como manifestações de certeza arrogante, e mais como a intenção 

de investigar certas proposições estabelecidas até o limite em que me foi possível. Na 

crença de que a verdade contida nestas proposições estabelecidas seja suficiente para 

fazê-las suportar este escrutínio, o intuito deste trabalho é construir. Se e quando 

estas proposições apresentarem necessidade de reformulação, o que só poderia ser 

feito a partir delas, esta seria de benefício geral — e ainda assim estaria evidente o 

propósito construtivo.  
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2. Capítulo 1 — O enfoque teórico de Castoriadis e sua relação com 

a educação 

 

2.1 Introdução 

 Perguntando-se o que faz da sociedade sociedade, e que fatores concorrem para 

sua mudança, Castoriadis entende o social-histórico como tendo seu próprio modo de 

ser, que é irredutível à existência física ou  biológica.  

 Argumentando que as teorias psicogenéticas são insuficientes para explicar a 

formação do indivíduo social, Castoriadis combate a "ilusão tenaz da possibilidade 

de reduzir o psíquico ao biológico (ou, mais recentemente, à 'estrutura' e ao lógico)" 

(Castoriadis, 1991:360): apesar de serem formados pelos mesmos componentes 

biológicos, os homens de todo tempo e lugar produziram sociedades radicalmente 

diferentes entre si (monogâmicas ou poligâmicas, hetero ou polissexuais, pacíficas 

ou belicosas, etc.), evidenciando uma situação aparentemente ilógica: fatores 

constantes produzem efeitos variáveis.  

 Não sendo produto da natureza, da razão, da história, de Deus, etc., a sociedade 

é instituída, e o é por si própria, é auto-instituída — autocriação, nos termos de 

Castoriadis. O coletivo anônimo cria assim o novo, a novidade radical, que não se 

deixa prever nem explicar a partir de leis inexoráveis — cada sociedade, em sua 

singularidade, não pode ser explicada pelo recurso a fenômenos naturais, 

necessidades funcionais, razões históricas ou organizações simbólicas. É preciso, 

para Castoriadis, remeter-se ao imaginário social instituinte, "sede" do poder de 

criação coletivo e anônimo. 

 Portanto, a sociedade produz seu mundo próprio, que não obstante ser 

irredutível a qualquer outra possibilidade que não a dessa autocriação imotivada, tem 

a explicação de sua origem freqüentemente ocultada num sólido sistema de crenças, 

que, fornecendo uma explicação dogmática para as instituições, impede que cada 

indivíduo se aperceba do caráter convencional destas instituições e participe de sua 

reformulação. Ressaltando a necessidade da participação ativa de cada sujeito em sua 

emancipação, Castoriadis funde em seu projeto a psicanálise, a educação e a política, 

interessado em promover a passagem do ser humano de uma situação de 

heteronomia, onde está submetido às instituições, para o estado de autonomia, em 
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que as submete a si e as coloca a seu serviço. Isto porque ele identifica o imaginário 

social instituinte como força de produção tanto desta emancipação quanto da 

alienação. Mas, se opõe heteronomia a autonomia, e se esta implica em criação de 

novas instituições em oposição à reprodução perene das instituições tidas como 

dadas, a autonomia pressupõe a criatividade.  

 A instituição da sociedade é encarnada nas instituições, que são criações sócio-

históricas que encontram num magma de significações imaginárias sociais (SIS) uma 

referência comum. Criações livres de um coletivo anônimo, ainda que condicionadas 

por vários determinantes, elas são "significações" porque não são meramente "idéias" 

ou "representações", mas aquilo que mantém junto idéias, representações, ações, a 

vida social, enfim; elas são "imaginárias" pois não são redutíveis ou dedutíveis de 

referentes "reais" ou "racionais" — o "real" e o "racional" são produtos das SIS, e 

instituídos diferentemente a cada vez; e são "sociais" porque são compartilhadas 

entre todos os membros da sociedade, salvo desvios. É um composto de 

representações/afetos/intenções que habita a um só tempo o cerne das coisas, idéias, 

sujeitos, normas, valores, orientações, ferramentas, fetiches, deuses, polis, cidadão, 

nação, partido, riqueza, etc.  

 O trabalho do imaginário social instituinte é então criar, reproduzir e alterar a si 

mesmo através dos indivíduos sociais fabricados, quer dizer, através da socialização 

da imaginação radical da psique singular por meio de uma internalização imposta 

(sob pena de psicose) das significações imaginárias sociais. No entanto, dada a 

tendência de as instituições se autonomizarem, o que ocorre quase sempre, elas 

possuem uma poderosa capacidade alienante.  

 Castoriadis tem, portanto, um projeto central, que é a construção da sociedade 

autônoma, isto é, aquela onde os seus membros sabem que foram eles quem criaram 

as instituições que regem suas vidas, e, portanto, está em seu alcance modificá-las 

sempre que necessário. Isto é obstruído pela tendência das instituições de se 

autonomizarem em relação ao indivíduo uma vez instituídas por ele, colocando-o ao 

seu serviço. Sendo percebidas pelos seus próprios criadores como sagradas, 

outorgadas por forças extra-sociais (por deuses, Deus, natureza, Razão, etc.), ou por 

forças alheias à sociedade em questão (antepassados, leis da história, leis de 

mercado), fabricam indivíduos conformes a si.  

 No entanto, a imaginação radical de cada indivíduo é apenas informada, não 

destruída, pela socialização; sendo assim, a sociedade só pode ser como auto-
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alteração perpétua. O imaginário, aquilo que introduz o novo, que constitui o inédito, 

institui o sentido. Como a relação entre estruturas e significações não é nunca 

estabelecida definitivamente, tendo a indeterminação como essência, entender a 

sociedade é partir da premissa da criação imotivada, do inesperado, do 

indeterminado. O estabelecimento da sociedade então, nunca plenamente 

desenvolvido, sempre mutante, surpreendente e dependente da criação, pode ser 

ilustrado por uma energética improvisação coletiva.  

 Para que a sociedade autônoma seja possível, é necessário que tanto os sujeitos 

tomados individualmente, quanto a coletividade anônima, sejam capazes de ser 

reflexivos. Isto quer dizer que o indivíduo e os indivíduos devem abandonar a 

condição de heteronomia, condição expressa pela alienação nas regras sociais, que 

bloqueiam o próprio pensamento através da culpa, substituindo este constrangimento 

pela reflexividade.  

 Tomando a psicanálise como aliada, Castoriadis (que dedicou-se à psicanálise 

clínica por muitos anos) a entende como meio e fim. Ao desenvolver suas 

associações livres, o paciente libera seu fluxo criativo. Tendo nas intervenções do 

analista a interpretação do seu próprio material refletindo-se de volta sobre si, o 

paciente aprende a reconhecer seus afetos e desejos. A partir daí, pode se libertar dos 

recalques impostos externamente que buscam interromper seu pensamento no 

nascedouro, substituindo-os pela atividade reflexiva: o indivíduo deseja, mas não 

sente culpa por isso; apenas delibera não concretizar este desejo, quando sua 

expressão em ato for socialmente inaceitável.  

 A educação, tal como preconizada por Castoriadis, é comparada por ele à 

psicanálise nesta dinâmica. Começando no nascimento, a educação conduz o 

indivíduo, de monstro onipotente, a sujeito socializado e autônomo. Busca reforçar o 

caráter de agente ativo do sujeito no processo educativo, procurando desenvolver ao 

máximo a capacidade própria de cada um, eximindo-se de implantar nele um ideal a 

ser seguido e propiciando sua criatividade ao impor o mínimo de constrangimentos à 

sua imaginação radical.  

 Sendo assim, do ponto de vista analítico, a educação deve possibilitar o 

desenvolvimento máximo de sua reflexividade. Deve se apoiar no ensino de certas 

matérias específicas para consegui-lo, mas este não é seu objetivo principal. Seu 

principal esforço deve ser "desenvolver a capacidade de aprender do sujeito — 



 33

aprender a aprender, aprender a descobrir, aprender a inventar." (Castoriadis, 

1992:156).  

 Tendo Castoriadis como fim a autonomia do sujeito e, já que não está 

propondo a liberação indiscriminada das pulsões e desejos ao colocar como condição 

a interiorização das instituições por ele, é necessário conjugar à psicanálise  a 

educação e a política, conduzindo a autonomia à condição de projeto social e não 

apenas individual. Portanto, psicanalisar e educar são impossibilidades, segundo a 

expressão freudiana, pois precisam apoiar-se em uma autonomia que ainda não 

existe, para que a autonomia do sujeito venha a existir. São, para Castoriadis, 

atividades prático-poiéticas. Práticas, pois práxis é a atividade que objetiva a 

autonomia tendo como meio a autonomia; poiéticas, pois são criadoras, objetivando 

o surgimento de um outro ser. Sendo atividades prático-poiéticas, não são dadas de 

antemão, não se sabe aonde conduzirão, não podem ser detalhadas nem reduzidas a 

técnicas ou métodos.   

 A política surge neste projeto como meio de instituição de uma sociedade 

autônoma através do debate relativo às questões coletivas. Sendo assim, há uma 

interdependência íntima entre o objetivo de fazer surgir uma sociedade autônoma e o 

de fazer surgir indivíduos autônomos. O objetivo principal de uma política da 

autonomia (ou democrática) é possibilitar a criação, pelo coletivo anônimo, de 

instituições cuja interiorização pelos membros deste coletivo não limite sua 

capacidade de autonomia, mas a amplie.  

 Por uma feliz coincidência, o trabalho aqui apresentado paga tributo ao jazz, 

gênero musical que constituiu uma das grandes paixões de Castoriadis durante toda 

sua vida. Não por acaso, um dos grandes nomes do free jazz, o compositor e 

saxofonista Ornette Coleman, declarou em várias ocasiões sua admiração pela obra 

de Castoriadis (Coleman produziu a arte das capas dos últimos dois livros de 

Castoriadis publicados em inglês, Castoriadis, 1997 e Curtis, 1997). Curtis 

(Cashmore et Rojek, 1999) menciona o "excesso de emoção que Castoriadis liberou 

de si mesmo" durante a Revolução Húngara, tocando "longas improvisações ao 

piano" (Blanchard, 1998). É possível dizer que não foi o simples acaso que ligou ao 

jazz aquele que devotou-se a refletir sobre a criatividade.  
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2.2 A constituição do indivíduo socializado segundo a psicanálise  

 As descrições a seguir do processo de constituição do indivíduo socializado 

segundo a psicanálise não são, como já diz o título, criações de Castoriadis, mas 

foram substancialmente apropriadas por ele, que introduziu diferentes percepções em 

relação à teoria clássica. 

 O ser humano, ao nascer, possui uma característica central que é incompatível 

com a vida social. Neste estágio, a totalidade das percepções e sensações do mundo, 

tanto "interno" quanto "externo" (sendo imprópria, portanto, tal separação), 

convergem para o "sujeito" (que, sendo assim, ainda não está constituído como tal).  
este mundo é identicamente si-mesmo, proto-sujeito e proto mundo se envolvem 
inteiramente. Não há forma de separar aqui representação e "percepção" ou 
"sensação". O seio materno ou seu substituto faz parte, sem ser parte distinta, daquilo 
que será depois o "corpo próprio", e que não é evidentemente ainda um "corpo".  
(Castoriadis, 1991:336).  
 

 Freud denominou de "onipotência mágica (ou imaginária) da psique" a 

formação de representações que trazem prazer ao infans (como o comandar o 

aparecimento do seio, e, num sentido ainda mais unificado, personificar o próprio 

seio). Tanto "mágico" quanto "imaginário" devem ser entendidos como reais, dado 

que a realidade que importa, no caso do bebê, é a psíquica. O bebê sente fome, chora, 

o seio se faz presente. Não há estabelecimento ou compreensão de causa-efeito, o 

bebê simplesmente faz materializar o objeto desejado a seu comando.   

 A onipotência é incompatível com a coexistência social, pois é preciso que o 

indivíduo abdique de muitos de seus próprios impulsos em favor de uma vida dentro 

da comunidade humana. A socialização traz, entre outros aspectos, o do incessante 

combate da onipotência do indivíduo pelo grupo.  

 Assim, este estágio, que é chamado de mônada psíquica (que é fechada sobre si 

mesma, tendo a tendência de manter e conter em si tudo o que se "apresenta" a ela) é 

caracterizado por uma unidade perfeita. Sendo que o seio "faz parte" dela, o objeto 

de desejo é, neste momento, o próprio "sujeito". Além disso, para a psique, encontrar 

sentido eqüivale a usufruir de prazer, enquanto que a ausência de sentido é a causa 

do desprazer. Desta maneira, a mônada engloba o sujeito, o objeto de desejo, o 

sentido e o prazer, numa unidade perfeita. A ruptura da mônada, apoiada na 

necessidade somática da fome, trará como conseqüência a destruição desta unidade, 

que, no entanto, permanecerá para sempre como objeto perdido, mais tarde, nos 

processos inconscientes. A plenitude de sentido que inunda o estágio de mônada 
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psíquica será sempre então buscada pelo humano, será o grande e único desejo 

irrealizável (pois que na realidade psíquica todos os desejos são não realizáveis, mas 

sempre realizados).   

 A ruptura da mônada apóia-se na necessidade somática, sendo apenas 

condicionada por ela, e não explicada.  

 O bebê sente fome (ausência de sentido); chora, e logo o seio ou seu substituto 

aparece, e sua fome é aplacada. O aplacamento da fome é o restabelecimento do 

sentido e unidade psíquicos, e é a gênese do prazer. Nesta fase de onipotência efetiva 

da psique, o seio só pode ser apreendido pelo bebê como parte de si, como Eu: Eu 

sou o seio. Assim, o bebê pode onipotentemente fazê-lo "aparecer" a seu comando, 

alucinando-o ou fantasiando-o, comandando sozinho o aparecimento do prazer. A 

saciedade trazida pelo seio produz a restauração da unidade e do sentido, o que é 

uma sensação prazerosa. Esta restauração da unidade e do sentido é o correspondente 

psíquico ("delegação por representação") à necessidade somática. 

 Quando o seio não se apresenta, o desprazer resultante da fome resulta na 

ruptura da mônada autística, pois este desprazer é ausência de sentido, e tudo o que 

há na mônada é sentido. É preciso criar um "fora" para que a psique para aí possa 

expulsar tudo que não tenha sentido, no caso, o seio ausente, o seio mau. O que 

futuramente se constituirá em "mundo e "objeto" é projeção deste "fora", associado 

inicialmente apenas ao desprazer. Temos nesta fase o sujeito e o seio bom, partes de 

um mesmo todo unitário e pleno de sentido, e o "fora", lugar do seio mau e de todo 

desprazer. 

 Ainda não temos aí a percepção do seio como objeto real, pois ele só se 

constitui como tal depois de definitivamente perdido, por estar em poder de um 

outro. Este outro também só se constitui como tal após ser identificado como o 

detentor efetivo dos dois seios, o seio bom e o seio mau. Já nesta fase, detentor do 

seio bom e do seio mau, o outro unifica duas qualidades opostas, sendo odiado como 

portador do mau objeto, e amado como portador do bom objeto. A ambivalência 

torna-se assim marca originária da constituição do outro, e permanentemente 

determinará todo objeto investido pela psique. Este fato é da maior importância para 

a educação.  
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2.2.1 O outro se mostra 

 Se o aparecimento do seio não pode mais ser efetivamente comandado pelo 

bebê, estando agora sob o controle do outro, e se o seio é tudo que importa para ele, o 

bebê constitui o outro a partir de sua própria imagem (o único esquema disponível 

para ele), imputando-lhe a onipotência que antes se imputava. Temos aí o 

aparecimento da fantasia, como esquema triádico (sujeito, objeto, outro). O que 

mantém junto estes três elementos é a referência à característica principal da fase 

monádica, o sentido.  

 Até aí, ainda não há uma percepção clara da "realidade" exterior, pois a 

onipotência ainda existe — ela apenas foi transferida para o outro. A própria 

existência de uma "realidade" é percebida como imposição incontornável da 

presença/ausência do outro, portanto fruto de sua onipotência. Além disso, o outro 

permanece sob o domínio da criança, "fazendo-o fazer o que ela deseja na fantasia".  

 No entanto, a inclusão do outro é fundamental como introdução do mundo 

social, já que este outro já é ele próprio indivíduo social. Através de sua linguagem, 

tanto corporal como falada, o outro significa a si próprio para a criança na mesma 

medida que a significa para si mesma e significa o mundo para ela. O plano 

fantasmático continua a existir, mas pouco a pouco a criança poderá comparar este, 

onde tudo que ela quer se realiza, e um diferente plano, presentificado pelo outro, 

onde nem sempre as ações e acontecimentos curvam-se à vontade dela.  

 Ao ligar, pouco a pouco, as conseqüências (as respostas do outro) às suas ações 

(que unificam representações, afetos e intenções), o sujeito começa a perceber que há 

causas separadas de si mesmo, e assim, dá origem a um incipiente esquema de causa 

e efeito, que abre o caminho para a admissão de um mundo que lhe é exterior, e que 

possui suas próprias regras, não submetidas à sua própria vontade. A identificação já 

não é autística, passa a ser identificação com alguém ou alguma coisa (geralmente os 

dois ao mesmo tempo). O auto-erotismo articula-se com o outro através da fantasia, 

outro que é representado na fantasia como desejando o sujeito (o que terá 

conseqüências para a constituição do indivíduo a partir do Édipo).  

 Sem que seja preciso insistir no caráter imaginário de toda esta dinâmica, 

torna-se clara uma separação entre inconsciente (onde o princípio do prazer continua 

a encontrar na fantasia sua livre expressão) e um nascente consciente,  onde causas e 
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efeitos ainda são puramente imaginários: a aparição de desejos na imaginação do 

sujeito é imediatamente acompanhada de uma projeção sobre o outro, aquele a quem 

foi outorgada a onipotência dantes possuída pelo sujeito. O outro, sendo agora 

onipotente (e onisciente), "responde" (na imaginação do sujeito) aos desejos 

expressos (ainda na imaginação deste).  

 Assim, os sentimentos ambivalentes de amor/ódio dirigidos pela criança ao 

outro refletem-se sobre o sujeito: por projeção, o desejo de destruição do outro pelo 

sujeito pode provocar a destruição do sujeito pelo outro. Buscando a evitação do 

desprazer, o sujeito assim constitui o germe da realidade, e que funda-se assim 

completamente no imaginário. A introjeção do outro no sujeito (que neste ponto nada 

mais é que a projeção do sujeito no "exterior", significando um código fantástico do 

que é permitido ou proibido) é o princípio do estabelecimento da Lei. Data daí, na 

elaboração de Castoriadis, o estabelecimento do Superego "arcaico", pré-edipiano. 

 Embora a introdução da linguagem pelo outro seja fato da maior importância, 

esta não é condição suficiente para a constituição de uma realidade independente do 

poder do próprio sujeito ou de um outro imaginário. A linguagem é fundamental para 

nomear objetos, separando-os da representação, bem como para introduzir o signo e 

a seguir a significação, mas nada disso introduz per se o sujeito na realidade. Ao 

contrário, na medida em que a significação continua em poder do outro que a 

instituiu, a "irrealidade", ou falta de conexão com um mundo real, é ainda mais 

sensível; ele não pode ser destituído de sua posição imaginária, nem o mundo 

particular que ele representa pode conduzir ao mundo das muitas pessoas ao mesmo 

tempo, o mundo real e público.  

 Nem a introdução de um outro real (geralmente o pai, já que a mãe, em geral, é 

o primeiro "outro") instaura o mundo real, na medida em que este é o outro do outro, 

e é investido pela onipotência original, que apenas muda de suporte. Para que, 

finalmente, a criança seja remetida a um mundo real, é necessário e suficiente que o 

outro possa tornar claro à criança que ninguém, entre todos os seres humanos, detém 

o poder sobre a significação. Trata-se de propiciar à criança o entendimento de que a 

significação foi instituída, é uma instituição, e não criação ou propriedade de uma 

pessoa em particular.  
Só a instituição da sociedade, procedente do imaginário social, pode limitar a 
imaginação radical da psique e fazer existir para esta uma realidade, fazendo existir 
uma sociedade (Castoriadis, 1991:352). 
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 Neste sentido, a passagem pelo complexo de Édipo é de fundamental 

importância. É o momento em que a criança percebe que não é a única destinatária 

do amor de sua mãe: descobre então que há um outro, o pai, também amado por sua 

mãe. Além disso, a mãe não é apenas amada pela criança, é também amada pelo pai. 

A par disso, a mãe dá a entender que não é onipotente, refere-se à vontade do pai.  

 Esta situação aflitiva provoca na criança o maior esforço no sentido de dominá-

la e revertê-la; esforço infrutífero que coloca à prova suas habilidades manipulativas 

(que a separam de uma percepção realista do mundo). Ao mesmo tempo, a hipótese 

de que se esteja defrontando com uma situação meramente contingencial e acessória 

no plano de sua vida como até então disposto, esvanece-se frente a seus inúmeros 

desejos de dissolvê-la, desejando a morte do pai, por exemplo. A criança não tem 

nem mesmo o recurso de entender o fato como fortuito e sem sentido, já que sua 

significação é clara: a criança entende sua origem a partir de um núcleo de dois 

sujeitos, e entende que foi, de certa maneira, excluída deste mundo. Isto faz com que 

ela seja forçada a aceitar o outro como sujeito de desejos independentes da vontade 

dela, da mesma forma em que reconhece que sua vontade é autônoma em relação à 

de seu pai/sua mãe. 

 Esta situação absolutamente incontrolável desencadeia uma série de mudanças 

na psique infantil. Além do proto-sentido que para sempre dominará seu 

inconsciente, agora a criança abre-se para um mundo de encadeamentos reais e 

racionais. É nesta fase que a repressão é interiorizada em sua forma acabada. Mas, 

além de tudo isso, é aqui que as marcas identificatórias se estabelecem, onde os 

afetos (amor/ódio) dirigidos pela criança a um adulto significativo movem-na a 

introjetar suas qualidades ou repeli-las. Não só a preferência sexual, como os 

modelos adotados pela criança, seus gostos e desprazeres, se definem nesta fase. 

Momento crucial, é aí que se abre a possibilidade da sublimação.  

 Trata-se então de arrancar a criança de seu mundo particular, "sem pedir-lhe 

uma opinião que não pode dar", sob pena de psicose. É preciso que ela passe a 

reconhecer o desejo do outro como tão legítimo quanto o seu próprio, e é preciso que 

ela renuncie às suas significações particulares para se conformar às significações 

socialmente compartilhadas. Colocado assim por Castoriadis de forma lapidar o 

papel do Édipo na criação do indivíduo (que é criação e instituição social), o 

psicanalista insiste na impossibilidade de uma mera maturação biológica ou qualquer 
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outro concurso da natureza serem suficientes para a produção do indivíduo 

socializado. 

 Como se daria então, para Castoriadis, esta passagem? Através do social-

histórico. Castoriadis alerta para o conteúdo sociogenético em Totem e Tabu, 

freqüentemente negligenciado, segundo ele, pelos psicanalistas em geral. No 

juramento dos irmãos, que renunciam à onipotência, ao assassinato dos membros da 

fratria e à tomada de todas as suas mulheres, Castoriadis identifica um importante 

elemento educativo presente em Freud, e que não diz esse nome. Através da 

socialização, os indivíduos aprendem que o pai é o representante da Lei, e não o seu 

possuidor.  

 Portanto, a situação expressa em Totem e Tabu tem um caráter educativo, no 

sentido de evidenciar a necessidade de instituição de uma coletividade viva que 

limita o poder do pai, coletividade instituída por uma Lei, da qual o pai não é mais 

que representante. Em outras palavras, a socialização não se esgota no núcleo 

familiar; é no interior da comunidade de irmãos que o humano pode alcançar a 

dimensão superior de sua expressão. E, para isso, a sublimação é fundamental.  

 

2.2.2 Sublimação  

 A socialização é uma passagem violenta, pois demarca uma transição onde o 

sujeito deve renunciar a ser o centro ou a totalidade do mundo (mesmo que, nos 

níveis mais profundos, nunca possamos de fato fazê-lo). Na verdade, a condição do 

ser social demanda que façamos dialogar nossos afetos com os daqueles que nos 

cercam, mas a obediência a esta imposição é implementada pelo indivíduo a 

contragosto por toda sua vida.  

 A socialização é a imposição à psique de um modo de ser inteiramente 

diferente ao seu, mas só é possível por apoiar-se na própria psique, que é regida, 

também, pelo inconsciente originário. Este é dominado pelo núcleo monádico, que 

tornado impossível (irrepresentável) pela instauração de um mundo fragmentário e 

desprazeroso, é apenas acessível nos processos psíquicos mais profundos.  Se a 

indiferenciação e a unidade originária entre "sujeito", sentido e prazer estão para 

sempre perdidas, no entanto, o desejo de unificação total reina absoluto nos domínios 

do inconsciente. Se neste "lugar" todos os desejos são realizados tão logo surgidos 

(pois aí, o único plano que interessa é o da representação inconsciente), e a 
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onipotência do pensamento não encontra limites, tudo isso deve-se à marca 

remanescente da mônada psíquica originária.  

 Entretanto, a passagem para a socialização é marcada pela violência do 

processo: 
O infans é colocado diante da necessidade de parar de acreditar que o seio é seu 
objeto, que a mãe está à sua disposição, que ele forma um par exclusivo com sua mãe, 
da necessidade de reconhecer que a mãe (esta é a contribuição de Lacan na 
reconstituição do sentido do complexo de Édipo em Freud) deseja outra pessoa. Há 
uma relação entre duas outras pessoas da qual estou para sempre excluído, e se não 
aceito isso, jamais serei um indivíduo socializado. (Castoriadis, 1999:107) 
 

 Nesta passagem, o indivíduo torna-se apto a encontrar prazer fora de seu 

mundo próprio, ao investir atividades socialmente valorizadas — a sublimação, sem 

o que a socialização é simplesmente impossível. Na conceituação de Freud, temos 
A sublimação é um processo que diz respeito à libido objetal e consiste no fato de o 
instinto se dirigir no sentido de uma finalidade diferente e afastada da finalidade da 
satisfação sexual (Freud, ?)  
 

 E, nas palavras de Castoriadis, sublimação é "a substituição de um prazer de 

órgão por um prazer que não está associado senão à representação" (Castoriadis, 

1999:277). Ou: 
Sublimação é o processo mediante o qual a psique é forçada a substituir seus "objetos 
próprios" ou "privados" de investimento (inclusive sua própria imagem para ela 
mesma) por objetos que são e valem na e pela instituição social, e fazer para ela 
mesma, "causas", meios" ou "suportes" de prazer. Isso implica, evidentemente, de um 
lado, a psique como imaginação, a saber, como possibilidade de estabelecer isto por 
aquilo, no lugar daquilo (quid pro quo); por outro lado, o social-histórico como 
imaginário social, a saber, posição na e pela instituição, de formas e de significações 
que a psique como tal está na impossibilidade absoluta de fazer ser. O acesso à 
linguagem, no sentido pleno do termo (como linguagem pública), e o acesso ao fazer 
como social são duas instâncias cardiais disso. (Castoriadis, 1991:356) 
 

 Assim, Castoriadis procura deixar claro que a sublimação não se restringe à 

produção artística. Todas as vezes que o humano abdica do prazer diretamente 

sexual, transferindo esta energia para a produção de ações que sejam socialmente 

valorizadas, ele estará sublimando. A criança que, ao invés de chupar o dedo, se 

esforça em falar, está sublimando. Até as guerras e inclusive o Holocausto são 

atividades sublimadas, para Castoriadis, pois mesmo se alguns entre os nazistas 

foram talvez psicóticos, nem todos o foram, pois se o tivessem sido o assassínio de 

cada indivíduo teria sido em meio a horrivelmente dolorosas torturas físicas. Na 

morte burocrática e abstrata de massas de seres humanos, toma precedência a 

atividade investir "um objeto socialmente criado e socialmente valorizado, mesmo 

que este objeto seja criminoso" (Castoriadis, 1999:109). 
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 No entanto, Castoriadis ressalta que a sublimação não se esgota na substituição 

da satisfação sexual por uma satisfação não sexual. A sublimação implica em 

transformação do objeto — não só se renuncia à satisfação sexual que pode-se 

receber dos outros, como esses outros deixam de ser objetos sexuais para tornarem-se 

indivíduos sociais. Isso só é possível porque o sujeito passa a se referir a uma extensa 

rede de significações sociais instituídas. É isso que viabiliza a substituição (ainda que 

nunca completa ou definitiva), na psique, de "objetos" por coisas e indivíduos; de 

significações privadas, por uma linguagem pública.  

 A partir do momento em que o indivíduo social foi definitivamente construído, 

o desejo da psique sofre uma alteração essencial. Abandonando (em parte) seu 

mundo próprio, a psique deseja se manifestar no mundo público e real, percebendo-o 

e alterando-o. Mesmo que elementos de fases anteriores estejam presentes, o 

indivíduo agora social  
é alguém que pode sentir prazer em fabricar um objeto, em falar com os outros, em 
ouvir uma história ou um canto, em folhear uma pintura, em demonstrar um teorema 
ou em adquirir um saber; também em tomar conhecimento de que os outros têm uma 
"boa opinião" a seu respeito e mesmo em pensar que "agiu bem". (...) Como não 
constatar (...) que, em todos os casos mencionados, é a representação como tal que 
fornece a satisfação? (Castoriadis, 1991:358-359). 
 

 

2.2.3 A escolha de papéis e a influência do outro no decorrer da vida 

 Portanto, ao final do processo de socialização, o indivíduo retornou ao ponto de 

partida, onde a representação era prazer. A grande diferença é que agora a 

representação é construída a partir de uma rede de significações instituída, não é 

mais definida exclusivamente por ele. Isso implica que ele se insere nessa rede, e que 

pode acessá-la.  

 Nesse modelo identificatório final do indivíduo está pressuposta uma imagem 

de si mesmo, que é formada por dois componentes: de um lado, é uma significação 

imaginária social, em outras palavras, um "papel" dentre os vários disponibilizados 

pela sociedade em questão: operário, militar, artista, médico, músico e jazzista, etc. 

De outro lado, fincada na história pessoal do indivíduo, encontramos a singularidade 

da imaginação criadora deste, o imaginário radical — e o narcisismo a 

condicionando: a instituição social do indivíduo, ao lhe possibilitar uma identidade 

singular, isto é, um caráter único que pode ser reconhecido por todos os outros 

indivíduos, proporciona satisfações imaginárias, que são satisfações porque se 
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prendem à exigência de sentido, ao comando do princípio do prazer, à onipotência 

mágica do pensamento, à tendência à unificação.  

 Num movimento combinado da capacidade criadora da imaginação radical,  da 

sublimação e do narcisismo, mesmo entre aqueles indivíduos que escolheram o 

"mesmo papel" (por exemplo, o de professor; ou o de jazzista) encontramos de um 

para outro grande variação no estabelecimento de uma relação para com seu 

"objeto", fato que terá enormes conseqüências para sua contribuição pessoal — e 

tudo isso sem que os métodos, técnicas ou tecnologias possam influir decisivamente 

para alterar o quadro fabricado na confluência dos dois pólos. Mais importante do 

que isso é a presença do outro, como aquele que propicia o fluir da imaginação 

radical do sujeito, ou a inibe — e é preciso deixar claro que a influência do outro 

sobre o sujeito não é marcante apenas durante a fase edipiana, mas no decorrer de 

toda sua existência. Aqui está o cerne da atuação do educador criativo.  

 Se o indivíduo pode, em alguns casos, exceder o modelo socialmente proposto, 

ele abre o caminho para ser, ele mesmo, socialmente retomado e valorizado, "fonte e 

origem de uma alteração da instituição do indivíduo social em seu conteúdo 

específico" (Castoriadis, 1991:359), promovendo uma mudança no conteúdo do 

papel investido, e que é disponibilizado, socializado, a seguir, enriquecendo esse 

modelo socialmente proposto.  

 Esta é a verdadeira essência do jazz: a "voz individual" pressupõe justamente 

esta elaboração privilegiada do conteúdo socialmente disponibilizado, à luz da 

história pessoal, resultando em um produto em que a tradição, o saber já socializado 

antes, sofre uma modificação sensível, recebe um "a mais", que é imediatamente 

assimilado pela tradição, e a seguir disponibilizado para que possa ser novamente 

reelaborado, e assim por diante.  

 

2.3 As categorias de Castoriadis 

2.3.1 A Imaginação Radical 

 Como vimos, para Castoriadis, o ser humano deixado à sua mercê logo ao 

nascer morrerá ou será tudo, menos humano, pois deslocou seus processos psíquicos 

das atividades conservativas, instintuais, para a fantasia. O aspecto biológico que 

motiva a psique individual é bem pouco significante, em relação ao mundo social, 
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suas convenções, regras e sentido. O mundo social é produzido entre o eu e o outro, 

e, muito mais do que os restos de regulação animal que subsistem na psique, é 

condição fundamental para que possa existir o ser humano. A psique necessita, mais 

do que de sono ou alimento, de sentido para existir, e este sentido o mundo social lhe 

permite criar, através da significação social. 

 Assim, tendo a psique desviado sua atuação dos processos puramente 

instintuais para o domínio da fantasia, torna-se possível a autonomização da 

imaginação. Desta forma, os estímulos do mundo exterior possibilitam uma atividade 

representativa espontânea desligada de um fim único, biológico ⎯ o ser devaneia, 

inventa, decide cozinhar sua comida de variadas maneiras, pinta cenas em cavernas. 

Aquela ruptura com os instintos produz também a dominação do prazer 

representativo sobre o prazer de órgão. Com a sublimação, abre-se a possibilidade da 

vida social, que, sem ela, seria impossível.  

 Assim, o prazer de comunicar idéias tem que ser forte o bastante para afastar o 

ser das atividades de órgão, para que se dedique ao grande esforço e dispêndio de 

tempo e energia necessários para construir e assimilar o código da linguagem.  

 Entretanto, a imaginação acaba por sofrer um processo de "recalque" social-

histórico que eqüivale ao recalque na psicanálise. A sociedade submete a si o ser 

singular e sua imaginação, e só permite sua expressão através do sonho,  da 

fantasmatização e da arte. Fora daí, a expressão da imaginação é vista como 

transgressão ou doença. Sobre um palco, um monólogo, por mais alucinado que seja, 

é visto como arte. O mesmo monólogo, feito num banco do metrô, levará à prisão ou 

ao manicômio. A instituição se interpõe entre a imaginação radical do sujeito e seu 

"pensamento", cortando o fluxo da comunicação entre ambos. A imaginação do 

indivíduo é livre e indomável, mas ele não pensará nem fará, em circunstâncias 

"normais", nada além do que é socialmente aceito. 

 Se a psique necessita de sentido para sua existência, e esse sentido é fornecido 

pela instituição da sociedade, disto deriva o fato de que os indivíduos pertencentes a 

essa sociedade tendem a pensar de forma mais ou menos unívoca em relação a este 

sentido construído a partir das significações imaginárias sociais (SIS), que 

abordaremos adiante; seguindo a lógica que aprenderam ser a única possível, 

atribuem sentido àquilo que a sociedade lhes ensinou ter sentido, e de forma 

inquestionável, na maior parte das vezes. Mas é sempre importante ressaltar que este 

sentido, para Castoriadis, é uma convenção, e não uma determinação natural.  



 44

  

2.3.2 Significações Imaginárias Sociais  

 Para Castoriadis, cada sociedade cria um composto de significações 

imaginárias sociais (SIS), que não depende de uma lógica funcional ou racional, que 

não possui uma lógica no sentido formal do termo, e que vai constituir as instituições 

desta dada sociedade, criando seu “mundo próprio”. Partindo da constatação da 

enorme variedade de “mundos próprios” (a grande quantidade e variedade de 

civilizações, que inventaram e inventam organizações sociais extremamente 

diferentes, onde a sobrevivência biológica, tanto de cada membro, como de toda a 

sociedade, não era e não é tão importante quanto a fantasia), Castoriadis discute a 

validade das teorias funcionalistas (segundo a qual as instituições seriam criadas em 

correspondência a uma função natural), questionando a existência de um mundo 

“real”, isto é, um mundo de sentido univocamente expresso pela natureza, 

correspondendo ao qual, em termos lógicos, não poderia haver fundamental distinção 

entre diferentes sociedades.  Conclui que o mundo, em si, não tem sentido, e presta-

se a todas as SIS.  

 Ao mesmo tempo, o mundo deve prestar-se a algum tipo de organização, 

possibilitando a sobrevivência nele, mas isto não é nem um acaso, nem um não-

acaso, é um fato bruto, um fato puro. Quer dizer, o mundo não pode ser 

simplesmente caótico, deve dar-se a algum tipo de previsibilidade para propiciar a 

sobrevivência de uma espécie sobre ele (para obter-se espigas deve-se plantar espigas 

e não pedras); mas isso não implica em estruturas apriorísticas.  

 Um conceito chave em Castoriadis é o de conjuntista-identitário, ou conídico. 

Através dessa lógica, descrita por Aristóteles, é possível classificar, identificar e 

separar as coisas. É basicamente um sistema de inferências construídas a partir de um 

equação onde tanto seus termos quanto o resultado obtido mantêm sempre uma 

relação de identidade entre si, constituindo um sistema fechado. Em outras palavras, 

as instituições de uma dada sociedade (resultado) mantêm uma relação de identidade 

com os vários indivíduos que a constituem (termos), e nenhuma inferência deve ser 

buscada fora desse sistema para explicá-lo. No entanto, tal relação inexiste no mundo 

como um todo, geografica e historicamente falando.  

 O vivente, seja uma bactéria ou um homem, só poderia existir construindo seu 

mundo próprio (para-si), reconhecendo e diferenciando o que é  propício à sua vida 



 45

daquilo que a ameace, e isso, o modo de ser do para-si, é forçosamente apriorístico. 

Mas para isso, o mundo deve se prestar a esta organização (o mundo não pode ser 

simplesmente “caótico”), e isso é um atributo do mundo, e não do sujeito.  

 A produção de bombas atômicas se prenderia a uma necessidade biológica? 

Muitas sociedades desapareceram sem deixar rastros, por que o imaginário social não 

se destina a acompanhar e obedecer o mundo naquilo que ele impõe como necessário 

à sobrevivência. Antes, está voltado para a produção de fantasias, em torno das quais 

organizamos nossos viveres, tão diferentes entre uma sociedade e outra como o 

podem ser as opções radicalmente divergentes que se verificaram na história.  

 Dentro de uma sociedade, o biológico ocupa um lugar extremamente inferior, e 

a valorização das atividades com a conseqüente motivação individual segue o código 

de valores intrínseco e particular àquela sociedade, não um código unívoco instituído 

pela natureza. 

 A tese evolutiva é suficiente para explicar a sobrevivência de bactérias e para a 

inteligência instrumental e utilitarista de chimpanzés, mas não a complexidade das 

instituições, que, inclusive, muitas vezes são responsáveis pelo desaparecimento de 

sociedades inteiras. Caso o saber humano se restringisse à adaptação/seleção, seria 

limitadamente instrumental, e também nunca teria havido bombas atômicas. Estas 

são próprias dos mundos humanos próprios — quer dizer, relativo às sociedades 

instituídas — e dependentes das SIS.  

 A conclusão que se segue é que os seres humanos constróem conjuntamente o 

mundo em que vivem suas comunidades, a partir da livre-criação social, que se dá 

sob condições, mas não é redutível a necessidades biológicas.  

 Se, portanto, é possível pensar aquilo que não está contido no sistema no qual 

estamos inseridos, isso traz a certeza de que o produto humano não é uma cópia do 

mundo “exterior”. O para-si das SIS não pode existir senão criando um mundo 

próprio que mantém pontos de apoio no mundo “exterior”. Isso é possível pois tanto 

o mundo próprio do para-si quanto o mundo “real” contêm uma dimensão 

especificamente conídica ⎯ além de muitas outras dimensões. No plano da psique, 

essa dimensão conídica é a ponta do iceberg, inteiramente insuficiente para explicá-

la ⎯ os restos atávicos de regulação animal. Para a psique, o “mundo exterior” para 

onde deve estender seus pontos de apoio é o mundo social, pois, se a psique depende 

inteiramente de sentido para existir, o mundo social lhe permite criar este sentido a 

partir da significação social.  



 46

 O social-histórico é criação: todas as sociedades são criação, pois instituição e 

significação são irredutíveis ao biológico; e cada sociedade é criação (dela mesma), 

pois não há uma lógica conídica, uma evolução que parte do menor para o maior, ou 

do pior para o melhor, um desdobramento histórico racional.  

 No entanto, a idéia de criação não supõe uma indeterminação absoluta e 

integral. Ela apenas afirma que “a totalidade do que é não é jamais tão totalmente e 

exaustivamente ‘determinada’ que possa tornar impossível o surgimento de novas 

determinações” (Castoriadis, 1999:25). Todas as sociedades, como um todo, têm sua 

indeterminação própria — e cada sociedade particular, também.  E as relações que 

poderiam existir entre elas ainda estão para ser estudadas, mas, o que, de início, 

Castoriadis afirma sobre toda criação social histórica e, mais, sobre toda criação é: é 

livre e imotivada e realiza-se sempre sob condições. Livre e imotivada, pois é 

irredutível a um propósito final, natural; sob condições, quais sejam: internas, 

externas, históricas e intrínsecas. 

• Condições externas são as condições encontradas pelo vivente em seu meio: sua 

própria constituição biológica, a dimensão especificamente conjuntista-identitária 

do mundo que permite a construção de uma interação com ele através de uma 

limitada coerência e previsibilidade (plantando-se uma semente de milho obtém-

se espigas de milho e não pedras), etc. A instituição social deve recriar essa 

dimensão em sua representação do mundo e de si mesma, pois só através dessa 

lógica fundamental possibilita-se a sua sobrevivência (o que não seria possível se 

se “plantasse” pedras na expectativa de colher espigas). A funcionalidade das 

instituições depende dessa lógica, em especial no que respeita à reprodução e 

conservação da espécie e à produção da vida material. Essa lógica conídica 

“social” é imposta à psique através do longo e doloroso processo de socialização, 

mas as significações não se restringem a ela: tomando-se a linguagem por 

exemplo, tem-se nela o aspecto código (pedras são pedras e espigas são espigas), 

mas também o aspecto poiético (criador), que se desliga desta lógica “natural” e é 

o condutor das SIS (Deus é uma pessoa em três, etc.). Às condições “externas” 

corresponde a funcionalidade das instituições, em especial no que toca à 

reprodução da espécie e à produção da vida material.  

• As condições internas são dadas pela psique: esta possui seu modo próprio de ser, 

voltado à satisfação das suas próprias necessidades, que, em princípio, não 

implica no mínimo interesse a nada que não lhe diga respeito. Para a criação de 
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uma sociedade, é necessário que a psique dos indivíduos abandone seus próprios 

objetos de investimento e busque investir de sentido os objetos criados e 

valorizados socialmente.  

• Condições históricas: toda sociedade erige-se sobre os restos de outra, ou outras, 

mesmo que de forma fragmentária. Em sociedades arcaicas, essa reprodução se dá 

de forma quase literal; na moderna sociedade ocidental, ocorre uma recriação 

baseada nas várias heranças recebidas (hebraica, grega, romana, etc.). Na cultura 

do jazz, os elementos oriundos das significações imaginárias sociais da África 

Ocidental são por demais óbvios, como veremos no capítulo 2. 

• As SIS devem também obedecer a condições intrínsecas entre si (e também entre 

as instituições), de coerência e completude, sob pena de desmoronamento do 

edifício social. A coerência subsiste a  divisões, oposições e lutas internas (com 

exceções). “A construção de pirâmides ao lado de camponeses morrendo de fome 

é coerente quando relacionada ao conjunto da organização social e das 

significações imaginárias sociais do Egito faraônico, ou da Meso-América maia” 

(Castoriadis, 1999:285). As sociedades escravistas ou feudais são coerentes. Já a 

completude diz respeito a sistemas fechados, no sentido matemático de que, em 

todo corpo algébrico fechado, toda equação escrita com elementos desse corpo 

conduz a soluções que são também elementos desse corpo. Numa sociedade 

fechada, toda “interrogação” que pode ser expressa na linguagem desta sociedade 

deve poder encontrar uma resposta no interior de suas SIS. Daí decorre que a 

validade das instituições e SIS simplesmente não pode ser questionada. A 

exclusão deste inquérito é assegurada por um dogma instituído 

transcendentemente, extra-socialmente em relação às instituições e significações. 

 

2.3.3 O imaginário social instituinte   

 Ao procurar explicar os vários e diferentes fenômenos sociais observados no 

curso da história, busca-se causas as mais diversas: a determinação biológica, o 

determinismo histórico, as estruturas repetidas, a economia, etc. Diferentemente, 

Castoriadis explica aqueles eventos a partir da criação imaginária, o que é tão 

inédito quanto constrangedor, devido à desconfortável associação imemorial de 

criação com o mundo do falso e ilusório.  
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 Segundo ele, para que haja pensamento, é preciso haver linguagem, e para 

haver linguagem, é preciso haver sociedade. Cada sociedade está inserida em um 

momento histórico, não existe sociedade atemporal (conídica); por isso, o 

pensamento é social-histórico. O social-histórico é condição essencial da existência 

do pensamento e da reflexão. 

 O processo de socialização não consiste na absorção de instrumentos por uma 

psique que persistiria inalterada; ao contrário, a socialização cria a psique e seu modo 

de ser, fundindo-se e confundindo-se com ela de maneira indissolúvel. Daí a 

importância de a psicanálise levar em consideração o social-histórico — da mesma 

forma que não se justifica o desprezo de sociólogos e historiadores pela psique como 

co-autora das sociedades (posto que as referências mais comuns em relação ao 

imaginário dizem respeito apenas aos seus aspectos mistificadores).  

 Portanto, Castoriadis propõe a sociedade como criadora das instituições 

(linguagem, normas, família, instrumentos, modos de produção, etc.) e das 

significações encarnadas por estas instituições (totens, tabus, deuses, Deus, polis, 

mercadoria, riqueza, pátria, etc.). Sendo que não se pode explicar ou deduzir umas de 

outras, o que está em curso é uma verdadeira autocriação pela sociedade, ocorrida no 

seio da sociedade, a afirmação da alteridade, e não mera recombinação de elementos 

preexistentes possibilitando a produção de qualidades novas. Sendo criação, o são de 

um coletivo anônimo, e, em que pese serem livres e imotivadas, são condicionadas, 

como já foi visto a propósito das SIS. 

 

2.4 A busca do novo — embates entre criação e crença 

 Portanto, estudamos inicialmente a produção do indivíduo socializado através 

da psicanálise de Castoriadis; depois, percorremos as suas categorias que 

possibilitam entender a instituição imaginária da sociedade. Para que atinjamos nosso 

intuito neste capítulo, isto é, demonstrar a autonomização das instituições frente ao 

indivíduo, a importância da criatividade na reversão deste processo possibilitando a 

recriação das instituições pelos sujeitos dentro do projeto da autonomia destes, e o 

papel da educação (quer dizer, do educador) na formação de indivíduos reflexivos e 

criativos que possam implementar este projeto, resta-nos estudar o aprendizado 

segundo a psicanálise, a questão das crenças impostas pela sociedade que se 

interpõem entre o sujeito e sua busca pelo conhecimento, e o espaço de atuação do 

educador criativo.  
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 Segundo o que vimos a respeito de Castoriadis, ele eqüivale a capacidade 

criativa no humano à desfuncionalização de sua psique (irrupção do imaginário 

radical), num processo que não é dependente do outro. No entanto, neste momento, o 

"sujeito" está totalmente voltado para si, origem e fim de tudo, e, portanto, não será 

capaz de criar nada a não ser representações prazerosas para si — o que não é, em 

absoluto, aquilo que se busca aqui, que é o entendimento da criatividade como 

manifestação no mundo da cultura, que é, obrigatoriamente, um mundo social. A 

manter-se naquele estádio inicial, o "indivíduo" não será mais que psicótico.   

 Para Castoriadis, a criatividade é função da relação do sujeito com o outro — a 

quebra de sentido instituída pela necessidade (fome), e pela introdução do outro 

como o único que pode satisfazê-la, produz um intenso desprazer e induz à busca 

pela recuperação do prazer perdido. Este prazer é, acima de tudo, sentido — assim, 

mais que tudo, o que a criança buscará é o sentido. A busca do sentido determina, 

antes de mais nada, o estabelecimento de sua origem: "de onde vim?" Tentando 

responder a esta pergunta, a criança se entrega à criação das estranhas teorias sexuais 

infantis. Portanto, a criatividade, no mundo da cultura, surge como busca do sentido 

perdido a partir da introdução do outro no universo particular da criança.  

 A esta busca inicial da sua origem particular, segue-se um questionamento 

mais generalizado ("de onde vêm todas as crianças?", "para onde vou/vamos?", etc.). 

Este questionamento generalizado poderia levar, talvez, de maneira direta, à criação 

de conhecimento novo, a partir de reflexão sobre e ruptura com o conhecimento 

herdado, mas tal não acontece. A sociedade estabelece um sistema de crenças 

inquestionáveis que cerceiam o conhecimento (e a criatividade).  

 O que proporciona o difícil rompimento com este sistema de crenças, rumo à 

criatividade? Para Castoriadis, a paixão narcísica, o amor ao Ego (Castoriadis, 

1999:150): através da sublimação, a busca do conhecimento, que pressupõe a ruptura 

com a crença e a aproximação em relação à verdade (sempre provisória e 

incompleta) torna-se fonte de prazer. Não obstante, este Ego não mais é representado 

como possuidor da verdade; mas como fonte da criação. No âmbito do pensamento, 

"o objeto da paixão é a própria pesquisa (...), que não é sabedoria adquirida e 

assegurada de uma vez por todas, mas amor ou Eros da sabedoria" (Castoriadis, 

1999:149). 

 Entretanto, a sublimação não é suficiente para o conhecimento; uma vez que os 

rígidos sistemas de crenças impostos pela sociedade concorrem contra este, é 
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necessário que o outro, representado pelo educador, possibilite a liberação do fluxo 

criativo como o próprio "método" educativo; este ponto, em que método e objetivo se 

encontram, como vimos, é central tanto na educação segundo Castoriadis, como na 

improvisação jazzística e na psicanálise.  

 Seguiremos com o pensamento de Castoriadis sobre como o indivíduo passa da 

mônada à autonomia, o que pressupõe o pensamento criativo. Da mesma maneira, 

para haver conhecimento (obviamente, criação de novo conhecimento, ciência, e não 

reprodução), pressupõe-se criatividade, e este nexo fundamental deve ser sempre 

mantido em mente pelo leitor, sendo aplicado diretamente aos nossos propósitos.  

 

2.4.1 A aprendizagem, para Castoriadis  

 Por que as crianças são comprovadamente curiosas em relação à sua 

sexualidade? Por que esta curiosidade leva-as a produzirem as estranhas teorias 

sexuais infantis? Por que os animais não possuem conhecimento? 

 Segundo Castoriadis, por causa da existência do imaginário radical 

(possibilitado pela existência do outro, aquele que força a ruptura da mônada e do 

sentido total desta fase) em uns e sua inexistência em outros. No animal (que não tem 

pulsões, mas instintos) a representação é sempre constante, e no humano, é sempre 

variável. A excitação sexual nos animais é provocada sempre pelas mesmas 

representações estimulantes (seja qual for o objeto “real”), e o desenvolvimento do 

ato é sempre uniformizado, na essência. Os animais comportam-se de maneira 

sempre coerente com essa descrição, (inclusive no que respeita a outras necessidades, 

como as nutricionais, etc. — salvo eventuais exceções ou aberrações). Já nos 

humanos, a exceção é a regra. Na experiência da psicanálise, não há uma 

representação constante da pulsão para toda a espécie, nem mesmo para o indivíduo 

tomado em duas circunstâncias ou momentos diferentes.  

 O que explica, então, a diferença entre humanos e animais? Para Castoriadis, a 

imaginação radical, ou desfuncionalização da imaginação.  
A resposta a esta questão (...) não é difícil: a função representativa — componente 
essencial da imaginação — fornece ao animal sempre os mesmos produtos, enquanto 
que, no humano, ela está desimpedida, liberada ou enlouquecida, como se quiser 
(Castoriadis, 1999:144).  
 

 O vivente em geral possui uma imaginação funcional, que sempre fornece 

produtos fixos; o humano, por ter desfuncionalizado sua imaginação, representa 
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através de produtos indeterminados. Desta maneira, Castoriadis eqüivale à 

introdução do outro (que quebra a plenitude de sentido do estágio de mônada 

psíquica), após a irrupção da imaginação humana, a formação das teorias sexuais 

infantis, origem do conhecimento. Os animais, por outro lado, não possuem 

imaginação; movimentam-se sempre na esfera instintual.  

 Também dependente da imaginação é outra característica humana fundamental: 

o prazer de representação tende a se sobrepor ao prazer de órgão (um sonho pode ser, 

tanto ou mais, fonte de prazer que um coito). Isso leva ao surgimento de outro 

processo exclusivo do humano: a sublimação (que, segundo Castoriadis, ainda 

depende de outros processos simultâneos, como veremos adiante). A sociedade 

investe de sentido objetos e atividades, que não proporcionam nem podem 

proporcionar qualquer prazer de órgão, nem possuem valor essencial à dimensão 

biológica, adaptativa, conservativa, etc., e, a partir deste investimento, esses objetos e 

atividades tornam-se fontes de prazer para o ser humano, capazes de dominar suas 

necessidades biológicas ou, inclusive, oporem-se à sua simples conservação. 

 Nos Três Ensaios Sobre a Sexualidade (Freud, ?), Freud identificou outro 

elemento que “pode e deve”, para Castoriadis,  completar esta explicação: o desejo 

(ou pulsão) de “domínio” da realidade (que começa no próprio corpo do sujeito). A 

busca do estatuto e origem desse desejo de domínio, além da procura pela relação 

deste com a curiosidade sexual levam então Castoriadis a “abandonar (mas não, 

acredito, a trair)” (Castoriadis, 1999:145) Freud.  
O desejo de domínio é a conseqüência e a transposição, para a “realidade”, da 
onipotência narcísica imaginária, da onipotência do sujeito monádico (que, sob a 
denominação de “onipotência mágica do pensamento”, Freud identificava, com razão, 
no inconsciente de todos, crianças e adultos). Ora, observemos que essa onipotência é, 
em sua origem e sempre, no inconsciente, onipotência sobre as representações (para a 
psique, a representação é o gênero, a “realidade”, a espécie) e ela está a serviço do 
princípio do prazer, que é o cimento do sentido. Na origem da psique, uma 
representação provida de sentido (sensée) é uma representação que é fonte de prazer; 
e uma representação que é fonte de desprazer é desprovida de sentido (como uma 
cacofonia). Matriz de sentido: tudo se mantém junto, tudo deve se manter junto e esse 
“manter-se junto” é buscado, positivamente valorizado, fonte de prazer. O prazer de 
órgão, ele próprio, é o “manter-se junto” do objeto fonte da satisfação e da zona 
erógena que é sua sede. O coito é copulação, isto é, reunificação do separado (cf. 
Aristófanes, em O Banquete) (Castoriadis, 1999:145/146). 

  

 Responder à curiosidade sexual infantil com uma teoria sexual é, então, uma 

tentativa pela criança de instaurar o domínio do pensamento sobre sua origem. A 

curiosidade sexual da criança origina-se da questão: de onde venho eu? Num 

segundo passo, esta interrogação dá lugar à versão abstrata e generalizada: de onde 
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vêm as crianças? Esta questão prende-se à busca de sentido, e só tem sentido em 

relação a uma interrogação sobre a origem — que é um aspecto e um momento da 

questão do sentido. A psique tem uma necessidade primordial de sentido, que 

sobrepuja qualquer necessidade fisiológica, de sono ou de leite: ela quer “manter-se 

junto” daquilo que se apresenta a ela, aparentemente, sem ordem e sem relação. A 

busca da origem é a busca da ordem e do sentido da dimensão temporal (“histórica”). 

A inquietude quanto à origem impõe-se sobre a plenitude do presente; ela pressupõe, 

assim, a criação de um horizonte temporal propriamente dito (obra da imaginação 

radical do sujeito), que descortina o antes, nascimento e começo, e o depois, projeto 

e também morte. Essa temporalização só pode se fazer paulatinamente, combinada 

com a socialização da psique, que lhe dá a entender, na mesma medida que lhe exige 

esse entendimento, um mundo progressivamente diferenciado.  

 A criança, portanto, ao buscar esboçar o sentido de sua história, tenta instaurar 

o domínio do pensamento sobre sua origem. Para isso, responde à curiosidade sexual 

através de uma teoria sexual infantil. Segue-se a isso uma interrogação generalizada 

a respeito de tudo, prontamente respondida pela cosmologia e teologia socialmente 

instituídas. Em outras palavras, a curiosidade sexual intenta um domínio (desejo de 

domínio) sobre a realidade, domínio que tem conotação sexual.  

 A emergência da imaginação radical da psique singular, e do imaginário social, 

como fonte das instituições e, portanto, dos objetos e atividades que podem alimentar 

a sublimação, condiciona a ruptura com a animalidade, não importando se foi 

provocada pela curiosidade sexual, pela busca de  domínio, ou pelas fontes de prazer.  
Essa emergência destrói a regulação instintiva, acrescenta o prazer de representação 
ao prazer de órgão, faz surgir a exigência do sentido e da significação e responde à 
última pela criação, em nível coletivo, das significações imaginárias sociais 
relacionadas a tudo que pode, a cada vez, apresentar-se à sociedade considerada. 
Essas significações, veiculadas por objetos socialmente instituídos, dessexualizados e, 
essencialmente imperceptíveis, são investidas pelos sujeitos singulares, sob pena de 
morte, ou de loucura. É o processo desse investimento e seus resultados que devemos 
denominar sublimação (Castoriadis, 1999:147).  

 

 A quebra de sentido instituída pela necessidade, e pela introdução do outro 

como o único que pode satisfazê-la, produz um intenso desprazer e induz à busca 

pela recuperação do prazer perdido. A onipotência narcísica do sujeito monádico, ao 

ser transposta para a “realidade”, produz como conseqüência o desejo de domínio. A 

onipotência, e, portanto, a pulsão de domínio, estão a serviço do princípio do prazer, 

que busca, acima de tudo, o sentido. O sentido é, nesse primeiro momento, 
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fundamentalmente dependente da questão da origem. O sentido perdido só pode ser 

recuperado se a criança responde à questão: de onde venho eu? Seguida, num 

segundo passo, pela versão estendida: de onde vêm as crianças?  

 A busca do sentido de sua história é a tentativa, por parte da criança, de 

instaurar o domínio (pulsão de domínio) do pensamento sobre sua origem, domínio 

que é dessexualizado (não é dirigido a um objeto sexual) mas tem conotação sexual.  

A busca do sentido é a busca da origem, e a busca da origem é a busca da ordem e do 

sentido da dimensão temporal (“histórica”). Progressivamente, à medida que a psique 

é socializada, ela cria um horizonte temporal que induz o sujeito a querer saber o que 

veio antes (de onde viemos) e o que vem depois (para onde vamos). Quando a 

criança, que até então acreditava que todos os seres humanos tinham pênis (se a 

criança é menino), ou que todos tinham vulva (se é menina), se dá conta das 

diferenças sexuais anatômicas, é levada a  uma indagação sobre a sexualidade 

(curiosidade sexual), pois algo diz à criança que sua origem está ligada à 

sexualidade. A criança entrega-se então à produção de suas estranhas teorias sexuais 

(angústia de castração), que é seguida de intensa interrogação generalizada.  

2.4.2 Irrupção da imaginação radical 

 Portanto, seja pela curiosidade sexual, seja pela busca de domínio, seja pelas 

fontes de prazer, a imaginação radical emerge, exigida pela busca de sentido. Essa 

emergência destrói a regulação instintiva, acrescenta o prazer de representação ao 

prazer de órgão e faz surgir a exigência de sentido e significação: estas três 

ocorrências possibilitam a sublimação. Cada passo avançado na busca pelo sentido 

perdido (que começa pela pergunta “de onde eu vim?”) produz prazer, e isso é a 

sublimação já em curso.  

 O ponto que atingimos não explica totalmente, ainda, a produção de 

conhecimento novo, em oposição à reprodução. Pois, se concordamos que a 

criatividade emerge a partir do contato com o outro, num processo do qual participa a 

sublimação, daí decorre que, para que haja produção de conhecimento, é necessário 

que a criatividade seja positivamente investida pela dada sociedade. A sublimação é, 

portanto, apenas condição do conhecimento, e não conhecimento. No entanto, os 

objetos investidos são, em quase todas as sociedades, crenças inquestionáveis. A 

exigência de sentido é aplacada, entorpecida, com respostas já plenas do sentido tal 
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como instituído por esta sociedade. É preciso ir além, se o que intentamos é 

produção de conhecimento. 

 O Eu monádico era o possuidor da verdade, e, como tal, inerte em relação à 

busca pelo conhecimento; a partir do rompimento da mônada, a busca do sentido 

continua apoiando-se numa paixão narcísica, mas agora, ao invés de ver-se como 

detentor de uma verdade inerte (que foi perdida e nunca mais será reencontrada), o 

Eu passa a ser investido como fonte e capacidade continuamente renovada de 

criação, se esta criação for considerada socialmente como um valor positivo. O 

investimento passa a ter por objeto, nesse caso, não mais a verdade absoluta, mas a 

própria atividade do pensamento, como apta a produzir resultados verdadeiros. O 

apego ao verdadeiro é a paixão pelo conhecimento.  

 Para Castoriadis, psique e sociedade desejam e têm necessidade, não do saber, 

mas da crença.  

 A psique nasce na plenitude do sentido, e naquilo que será, para ela, durante 

toda sua vida, modelo de sentido: o fechamento sobre si da mônada psíquica e a 

plenitude resultante. A necessidade de alimento vai se encarregar de romper o 

fechamento e a plenitude, com a introdução do outro de quem depende a satisfação 

desta necessidade. A possibilidade de não haver essa satisfação só pode aparecer 

como não-sentido (“o fim do estado de tranqüilidade psíquica”, para Freud). Assim, 

aquele que satisfaz a necessidade é quem assegura o sentido: a Mãe, ou seu 

representante. 

 Neste momento primeiro, a interrogação significa a luta da psique para sair da 

ausência de sentido e da angústia associada a essa ausência — esta ausência de 

sentido só pode aparecer como ameaça de destruição de si. A esta angústia 

corresponde a procura pelo domínio, como domínio do sentido — que é, 

inicialmente, efetivamente total, como domínio “alucinante” ou “delirante”.  

 Nesta situação de indescritível violência, o bebê busca colocar em ordem uma 

constelação de elementos que se apresentam desconexos — o que ele tem 

possibilidade de fazer a partir do prazer oriundo da restauração mais ou menos bem-

sucedida da integridade do fluxo psíquico: representação, desejo, afeto. Esse é o 

sentido do sentido, para a psicanálise. 

 A partir daí, a psique do bebê começa a se constituir, no processo de 

socialização. Vai então absorver e interiorizar as SIS, que geralmente vão lhe 
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apresentar um mundo pleno e acabado, saturado de sentido fechado, pois impedindo-

se o questionamento assegura-se a perpetuação da validade dos sentidos instituídos.  

 As crenças são apaixonadamente investidas e freqüentemente manifestas como 

fanatismo — pois a identificação com as crenças é a garantia do sentido, sem o qual 

comete-se suicídio psíquico.  

 Fugindo a essa regra dos sistemas fechados, ocorreram algumas rupturas — 

pelo menos na Grécia, com o surgimento da filosofia (concomitantemente à 

democracia), e na Europa ocidental, com a instituição da política democrática 

(Revolução Francesa). Caracterizaram-se pelo ressurgimento da interrogação que não 

mais aceita as respostas socialmente instituídas.  Após a ocorrência das rupturas, seus 

frutos tornaram-se acessíveis a toda a coletividade humana, e novamente foi 

instituído o fechamento dos sistemas; mas a filosofia permaneceu como dúvida 

perene a respeito de tudo e todos, e a política democrática permaneceu como 

questionamento aberto das instituições, introdução da questão da justiça, e inter-

relacionamento entre esses dois movimentos.  

 Na busca pelo conhecimento, o objeto de paixão é a própria pesquisa: assim 

como o demonstra o termo philosophia, cuja tradução não se prende a um saber 

definitivo, mas a um amor ou Eros da sabedoria. 

 Todo esse desenrolar depende de três condições: ontológica, social-histórica e 

psíquica. Ontologicamente, o ser precisa dar-se ao conhecimento: o mundo não pode 

ser caótico. Ao mesmo tempo, não pode ser “transparente”, nem mesmo dar-se a um 

conhecimento exaustivo. Entretanto, o conhecimento se dá de forma fragmentada, 

nunca total, e diz respeito ao contexto no qual se dá: o contexto sócio-histórico.   

 Esta condição possibilita o desenvolvimento do pensamento, se o contexto é 

aberto o suficiente; nestas sociedades, valoriza-se positivamente o desenvolvimento 

do conhecimento, e torna-se possível a interrogação das instituições e significações 

estabelecidas. Num determinado período, a comunidade jazzística investiu 

positivamente a atividade da criação, mesmo que significasse o contínuo demolir das 

barreiras da crença, do saber já estabelecido; num segundo momento, o passado 

idealizado transformou-se em objeto de culto, restringindo a possibilidade de 

mudanças.  Aqui, saber reproduzir o que foi feito encontra melhores condições de 

valorização social do que criar o novo.  

 Do ponto-de-vista psíquico, a situação é crítica, pois a tendência da psique é 

agarrar-se às verdades estabelecidas. O apoio da psique na busca pelo conhecimento 
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é a paixão narcísica, ainda que modificada: o Eu não é mais a verdade, nem seu 

detentor, mas fonte e capacidade continuamente renovada de criação. O investimento 

tem por objeto a própria atividade do pensamento, que se entende como capaz de 

produzir resultados verdadeiros, mas que se situam além de qualquer resultado 

parcial. A verdade assume outra forma: o verdadeiro é criação, sempre aberta, 

sempre capaz de ir e vir, criação de formas do pensável e de conteúdos do 

pensamento que podem se encontrar com aquilo que existe.  
O investimento não é mais investimento de um “objeto”, nem mesmo de uma 
“imagem de si”, no sentido habitual, mas de um “objeto/não-objeto”, atividade e fonte 
do verdadeiro. O apego ao verdadeiro é a paixão do conhecimento, ou o pensamento 
como Eros (Castoriadis, 1999:151). 
 

2.4.3 A função do educador no processo educativo que visa a criatividade 

 O educador possui então importância fundamental neste processo: iniciando 

sua atuação no nascimento (mãe, em geral), continuando no Édipo (mãe, pai, irmãos, 

babás, outros adultos significativos), continua sua prática na escola (professor), nos 

meios de comunicação de massa, nos produtos artísticos e em toda forma de 

manifestação da cultura.  

 Para a psicanálise, em geral, o educador tem apoiado sua prática na sugestão 

(atitude à qual Bacha opõe-se radicalmente), que é a oferta de um modelo 

identificatório para a criança mediante a oferta afetiva: investido do amor da criança, 

o educador, ao manifestar aprovação ou reprovação quanto às atitudes desta, reforça 

o poder heterônomo sobre ela e a impede de evoluir rumo à autonomia. Como pode, 

no entanto, o educando furtar-se a este controle, mesmo sem ter clareza conceitual do 

problema — o que tem ocorrido muitas vezes na história? 

 O outro, instituído como modelo segundo um mecanismo psíquico peculiar, é 

percebido de maneira ambivalente (como vimos na pág. 24, toda relação com o outro 

é marcada com o signo desta dualidade inescapável): tanto é visto como modelo a 

seguir, quanto como parâmetro a superar. Dada a complexidade dos mecanismos 

psíquicos, toda sorte de "combinações" podem ocorrer, inclusive o surgimento do 

sujeito criativo mesmo sob a influência do educador autoritário.  

 No entanto, se estamos, como educadores, buscando aprimorar nossa atuação, é 

óbvio que não deixaremos o acaso tomar a dianteira sobre nossas ações. Para tanto, é 

importante conhecermos estas armadilhas inconscientes presentes no contexto 
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educativo (e nisso a psicanálise nos instrumenta adequadamente), o que, no entanto, 

ainda está no terreno da conscientização.  

 Já no âmbito da práxis, é preciso levar em consideração que o grande inimigo 

do educador criativo são os rígidos sistemas de crenças que agem sobre o próprio 

pensamento, bloqueando a criatividade, instituindo o conformismo e a padronização 

através de uma censura interna (Superego). Portanto, Castoriadis entende o foco da 

atuação do educador no sentido de possibilitar a liberação da criatividade do 

educando e privilegiando a atividade própria deste, que passa a se tornar agente da 

conquista de sua própria autonomia. Colocada assim em linhas gerais, a prática do 

educador criativo será aprofundada no estudo da educação informal na comunidade 

jazzística. 

2.4.4 Sublimação, pensamento, reflexão 

 O pensamento, como manifestação consciente, é estritamente funcional: num 

primeiro nível, busca da satisfação tal como possível das pulsões do indivíduo, 

entendida como a busca de um equilíbrio entre estas pulsões e a realidade (que, 

segundo Freud em Totem e Tabu jamais é realidade social); e, num segundo nível, a 

busca do equilíbrio (melhor, da convergência) entre ações e finalidades do indivíduo 

e o funcionamento global da sociedade.  

 Sendo estritamente funcional, isso implica que o pensamento é uma 

necessidade para a sobrevivência do indivíduo na realidade e na sociedade. Para que 

isso fosse possível, foi preciso que a psique do indivíduo substituísse seus objetos 

próprios, desprovidos de investimento, por objetos providos de investimento e valor 

sociais, de forma a possibilitar a satisfação e o prazer pela busca, em si, desses 

objetos.  

 O pensamento, sendo dado sempre num contexto social-histórico, é limitado 

pelo fechamento característico de toda sociedade. No entanto, o surgimento da 

reflexão, definida como o questionamento da instituição dada da sociedade e das 

representações socialmente instituídas, coloca em questão este social-histórico, 

promovendo sua ruptura rumo a conseqüências imprevisíveis. A reflexão é função da 

imaginação radical do sujeito singular e do imaginário social instituinte: sem esta 

potência criadora, estaríamos engajados em atividades reprodutivistas típicas de 

nossos ancestrais simiescos, ou nem mesmo existiríamos como espécie.  
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 As fronteiras do fechamento não são rompidas para cair-se no vazio; se algo é 

questionado, o é em vista de outro posicionamento que parece melhor. Uma vez 

rompidas estas fronteiras, institui-se novo fechamento, sem o que, estaríamos 

suspensos no ar, sem nenhuma referência, e tudo seria indefinição e caos. Portanto, 

se temos que nos conformar com a noção de que sempre teremos que nos apegar a 

verdades provisórias, por outro lado, temos a certeza de que, ao longo da história do 

desenvolvimento do pensamento, nos deparamos com formas criadas que apresentam 

uma "vibrante pertinência". Se aceitar que cada verdade não é senão provisória, no 

que isto acarreta de frustrante também se encontra a semente da autonomia: saber 

que jamais iremos nos conformar com o silêncio imposto por uma verdade eterna. 

Isto é o que foi proposto pelo jazz em seu período mais criativo. A educação dentro 

da comunidade jazzística, naquele período, seguia este caminho, mantendo sempre 

abertas novas possibilidades, aceitando o caráter provisório do que já foi realizado, e 

mantendo abertas as portas para a criatividade. Este é também o caminho que a 

educação deve trilhar, para Castoriadis: a educação para a autonomia. 
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3. CAPÍTULO 2 ⎯ O OUTRO DA CULTURA NA EDUCAÇÃO 

JAZZÍSTICA 

3.1 A origem da expressão “jazz” 

 O termo jazz só passa a ser usado por volta de 1920. Umas duas décadas antes 

ocorre o advento da expressão jass, para designar aquela forma musical. Acredita-se 

ser a palavra jass originária das expressões dialetais jasm e gism, relacionadas à 

potência e energia sexuais, bem como à proficiência, vitalidade, inventividade e 

criatividade musicais. Estes laços extra-musicais (que remetem à relação estabelecida 

entre o sujeito e o outro) devem ser sempre reconhecidos pelo leitor em face daquilo 

que se busca aqui, ou seja, a tentativa de entender criatividade, música e educação 

em sua forma mais ampla, naquilo em que se relacionam com o ser humano, e não 

como estritas disciplinas escolares.  

 

3.2 A herança  africana 

 
“About the last of August came a Dutch man-of-warre that sold us twenty Negars” 5 
(Smith apud Southern, 1971:3). 
 

 Assim começa a saga do negro nos Estados Unidos. Este comentário data de 

1619, e consta da Generall Historie of Virginia, obra do capitão John Smith. Refere-

se ao primeiro desembarque de h/omens negros nas colônias inglesas, na costa leste 

do que é hoje os Estados Unidos. Tais desembarques continuariam por mais de 

duzentos anos, inicialmente consistindo de pequenos grupos (“parcels”), logo dando 

lugar a carregamentos que utilizavam a capacidade total dos navios, em cujos porões 

estes negros eram acorrentados tão próximos uns dos outros que quase não podiam 

mexer-se. As áreas da África que supriram a maior parte dos escravos eram da costa 

oeste, que hoje englobam os países do Senegal, Guiné, Gâmbia, Serra Leoa, Daomé, 

Libéria, Costa do Marfim, Gana, Togo, Nigéria, Camerun, Gabão, e parte das 

repúblicas do Congo. Antes da chegada do homem branco na costa oeste da África, a 

área era dominada pelos impérios de Gana, Mali, Songhay, Kanem-Bornu, Mossi, 

                                                 
5 Trad. do Autor: "Por volta do dia 31 de agosto veio um mercenário teutônico que nos vendeu vinte 

negros". 
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Hausa e outros. Com o colapso de alguns dos velhos impérios, outros tomaram seus 

lugares. Durante o período do tráfico de escravos no Atlântico, os poderosos reinos, 

estados, e cidades-estado incluíam Ashanti, Benin, Daomé, os estados do Delta, 

Gâmbia, Oyo e Senegal (Southern, 1971:3).  

 Mercadores brancos deram à região os nomes de Costa do Ouro, Costa do 

Marfim, e Costa dos Escravos. Os primeiros brancos a chegarem lá, encontraram 

grande variedade de organizações políticas: algumas altamente organizadas, com 

reis, governadores e nobres (por exemplo, os chefes do palácio e chefes da cidade de 

Benin); e outras mais frouxamente, em clãs, tribos, ou ligações de parentesco. Não 

obstante, as divisões mais importantes eram as antigas, que separavam pessoas em 

grupos de acordo com seus clãs, ou aldeias de origem, ou sua descendência de 

ancestrais comuns. Assim, os vários povos incluíam tribos como os Fon, Iorubá, Ibo, 

Fanti, Fulani, Ashanti, Jolof, Mandingo e Baoulé (Southern, 1971:4).  

 

3.3 Música na África Ocidental  

 A razão desta lacônica reconstituição da vida na África ancestral prende-se à 

tentativa de reconhecimento, naquela cultura, de elementos das significações 

imaginárias sociais que, mais tarde, fizeram parte da busca da criatividade no jazz.  

 Amantes do jazz referem-se orgulhosamente às "raízes negras do jazz", mas 

pouco é explicitado quanto a isso. Acredito ser fundamental, para a compreensão dos 

elementos que concorreram para a criatividade no jazz e em sua educação, um 

exame, ainda que superficial, da maneira própria de entender a vida na África 

Ocidental. 

 A falta de registros feitos pelos próprios nativos torna muito escassa a 

possibilidade de conhecer os fatos musicais da África Oriental. Há, no entanto, duas 

fontes valiosas: a tradição oral e os livros escritos pelos viajantes europeus. O mais 

importante aqui, para nossos propósitos, é reconhecer a música como parte integrante 

da construção da vida comunitária. Talvez tal exercício seja impossível de realizar 

em sua totalidade por nós, membros da chamada civilização ocidental, visto que em 

nossas significações imaginárias sociais a música é circunscrita a categorias, como 

"mercadoria", "entretenimento", "arte", etc. No imaginário daqueles povos africanos, 

a música estava tão profundamente entrelaçada em seu tecido social que não poderia 

ser dissociada da própria idéia de comunidade — para dizer o mínimo, as linguagens 
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africanas utilizam a música como elemento significante na linguagem falada: sutis 

variações de timbre alteram o significado das palavras, como veremos adiante.  

 É meu intento, ao levantar alguns poucos fatos históricos, realçar este caráter 

abrangente e rico da música como elemento de ligação entre membros da 

comunidade, o que influenciará, por exemplo, a educação musical ali realizada, que 

nunca será circunscrita a uma técnica. Música, na África Ocidental, não era 

"estudada", mas era algo orgânico, vital, para o aprendiz — e para a coletividade. 

Mas não se deve esquecer que, como vimos, cultura (seja qual for, em todo tempo e 

lugar) implica na e depende da dinâmica inconsciente, responsável pelos processos 

descritos anteriormente, derivando, com grande variabilidade nos resultados, na 

seqüência amor ao outro/amor às suas qualidades/incorporação destas pelo 

sujeito/superação destas pelo sujeito. 

  Talvez o mais antigo relato seja o do capitão inglês Richard Jobson, que visitou 

a Gâmbia durante 1620/1621. Retornando a Londres em 1623, Jobson relatou suas 

experiências em livro (Jobson, 1968). Descreve Jobson a respeito da importância da 

música na organização da vida africana: 

   
There is without doubt, no people on the earth more naturally affected to the sound of 
musicke than these people; which the principall persons do hold as an ornament of 
their state, so as when wee come to see them their musicke will seldome be wanting. 6 
(Jobson apud Southern, 1971:4) 

 

 Em outro ponto, Jobson observa: 

 
If at any time the Kings or principall persons come unto us trading in the River, they 
will have their musicke playing before them7 (ibid, 5). 

 

 Um dos primeiros africanos a escrever um livro (sua autobiografia, Equiano 

1789), na língua inglesa, Olaudah Equiano dá seu testemunho sobre como os 

africanos se relacionavam com a música:  

 

                                                 
6 T. A.: "Não há, sem dúvida, povo na Terra mais afetado pelo som da música que essas pessoas; as 

quais os reis e chefes mantêm como um ornamento de seu Estado, de forma que quando os visitamos 

sua música raramente faltaria".  
7 T. A.: "Se em qualquer tempo os Reis ou chefes vêm a nós para comerciar no rio, a música os 

antecederá".  
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We are almost a nation of dancers, musicians and poets. Thus every great event (...) is 
celebrated in public dances which are accompanied with songs and music suited to the 
occasion 8 (Equiano apud Southern, 1971:5). 
 

 Para cada “costume” (termo usado na África para designar cerimônias 

públicas, ritos, festivais e eventos similares), e para quase qualquer atividade entre os 

africanos, havia uma música apropriada. Música cerimonial compunha a maior parte 

do repertório musical de uma aldeia ou nação. A música acompanhava cerimônias 

religiosas e ritos associados com nascimento, iniciação, casamento, cura, ir à guerra, 

e morte. Bowdich (1819) observa que os Ashanti achavam “absurdo” adorar a Deus 

de outra maneira qualquer que não fosse através de cânticos e canções. Todas as 

fontes relatam as apresentações dos bardos africanos em ocasiões públicas, que 

cantavam os “eventos históricos” do povo e dos reis e governantes, “enumerando 

seus títulos e proclamando sua grandiosidade e ações em termos da mais exagerada 

adulação” (Southern, 1971:6).  

 A música da África Ocidental é basicamente construída sobre três princípios, 

que podem ser encontrados no jazz de forma modificada:  

1.  Tema e variações, que opera comentando um padrão rítmico e prossegue 

desenvolvendo-o através de uma série de variações de complexidade crescente; 

2.  Suíte, que consiste de uma série de padrões rítmicos que soam sucessivamente 

para criar um efeito cumulativo; 

3.  Contraponto rítmico, que funciona pelo soar simultâneo de vários padrões 

rítmicos, e incluem manipulações semelhantes às que usamos com o nome de 

aumentação e diminuição, além dos equivalentes rítmicos de práticas como 

inversão, cancrizans e stretto (Borneman em Hentoff, 1959:5).    

 A música desta região contém todos os quatro elementos que nós ocidentais 

consideramos essenciais à construção musical — melodia, harmonia, ritmo e timbre. 

Acredita-se que a fonte da música européia e a da África Ocidental seja comum, um 

simples sistema pentatônico. Enquanto a Europa o teria desenvolvido rumo às 

escalas diatônicas, os africanos teriam criado suas próprias variantes nativas de 

diatônicas. Assim, quando os escravos africanos entraram em contato com as escalas 

temperadas, já no Novo Mundo, ficaram incertos quanto à entoação correta do 

terceiro e do sétimo graus. O cantor, quase invariavelmente, tenta escorregar em 

                                                 
8 T. A.: "Nós somos quase uma nação de dançarinos, músicos e poetas. Assim, cada grande evento (...) 

é celebrado em danças públicas que são acompanhados com canções e música adequadas à ocasião". 
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volta desses graus, utilizando portamento, ligadura ou vibrato, de forma bastante 

pronunciada (ibid, 7).  

 Deste choque entre dois estágios da mesma tradição diatônica — um choque 

que é complicado pelo uso semântico (cf. adiante, em Educação Musical na África) 

dos efeitos de timbre e vibrato presentes no discurso africano — surgiram várias 

escalas afro-européias, bastante características, em lugares tão distintos quanto 

África Ocidental, Suriname, Brasil, Cuba e América do Norte. A tradição harmônica 

do jazz surgiu de duas dessas escalas (ibid, 7).  

 A primeira é a escala spiritual, ou shout, composta da tônica, mediante, 

dominante e subdominante elevada em menos de meio tom. A outra é a escala blues, 

uma diatônica maior com uma terça menor adicionada ou alternativa. À primeira 

vista, a primeira parece uma pentatônica corrompida, e a segunda parece 

simplesmente consistir de modulações subdominantes com alternativas de maior e 

menor. Mas, ao examinarmos estas escalas atentamente, todos os intervalos variáveis 

revelam-se não como modulações semitonais regulares, mas como efeitos de ligado, 

glissando e vibrato, exatamente do mesmo tipo que se pode obter ainda hoje em 

qualquer parte da África Ocidental, pedindo-se a um bom cantor nativo para executar 

uma escala diatônica (ibid, 7).   

 A razão para toda esta digressão musicológica é a intenção de manter o foco do 

estudo dos antecedentes do jazz nas significações imaginárias que seriam herdadas, 

modificadas e continuadas na vigência deste gênero musical já no Novo Mundo.  

3.4 Educação musical na África  

 É interessante notar que elementos do imaginário social das comunidades 

negras da África Ocidental permaneceram vivos no jazz, música desenvolvida no 

Novo Mundo no século XX. A educação informal dentro da comunidade jazzística 

muito deveu a esta herança, como veremos adiante, no capítulo 3. 

 Com a hipótese conhecida como de Hornbostel (ibid., 6), surgida há várias 

décadas, estabeleceu-se que, por mais de trezentos anos, a maior parte das linguagens 

da África Ocidental evoluíram não só de vogais e consoantes, como também de um 

terceiro elemento de articulação que era baseado simultaneamente em variações de 

altura, timbre e duração. Já se sabe há algumas décadas que a linguagem de 

“tambores” (percussão) desta região não é um tipo primitivo de código Morse, mas 

uma reprodução fonética do som das palavras. Apenas linguagens dependentes de 
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altura, vibrato e duração conduzem a tal tratamento. O elemento de tempo é o mais 

fácil de reproduzir na percussão; mudanças de altura eram realizadas através de 

alterações na pressão na pele da percussão; o vibrato era conseguido vibrando-se os 

joelhos com a percussão entre as pernas, ou vibrando o braço com a percussão 

premida entre este e o corpo (ibid, 6).  

 Disso decorre que não havia uma rígida divisão entre linguagem falada e 

musical. O talento musical, assim, era generalizadamente alto. Crianças aprendiam a 

discernir sutilezas de ritmo, melodia, e cor do som como partes de sua linguagem. 

Este uso semântico de melodia e timbre é que realmente diferencia a tradição musical 

da África Ocidental da européia (ibid, 6).  

 Quando queremos enfatizar uma palavra, elevamos a altura de nossa voz (não a 

intensidade), quer dizer, tornamo-la mais aguda. No entanto, nestas linguagens 

africanas, tal procedimento efetuado sobre qualquer sílaba altera todo o sentido da 

palavra. Logo, apenas o timbre poderia ser manipulado para comunicar ênfase. 

Poderia-se alterar a cor do som, a produção da voz, o vibrato da sílaba que se deseja 

enfatizar. Esta combinação de altura e timbre na linguagem africana é o que os 

filólogos chamam de “som significante”, e exerceu o mais profundo efeito na história 

da música do negro americano, traduzido na criação das escalas afro-européias que 

vimos antes dessa seção (ibid, 6).  

 Cada aldeia tinha um ou dois bardos cujas funções eram ensinar e entreter. O 

bardo era responsável por lembrar a história do povo e transmitir o conhecimento a 

outros membros da tribo, inclusive seus pupilos. Portanto, a educação era ali 

marcadamente pessoal, possibilitando a existência da dinâmica inconsciente entre 

sujeito e outro, que se encarregou de promover excelentes resultados educacionais, 

como veremos (sempre implicitamente) em todos os elementos dos relatos a seguir.  

 A música da África Oriental do século XVII fazia parte da vida social, não 

conhecendo-se ali o caráter artístico ou de entretenimento tal como entendido pela 

tradição européia. Oito tipos básicos de canções regulavam o padrão comunitário de 

cultura:  

1. Canções usadas pelos jovens para influenciar as jovens: canções de côrte, de 

desafio e de escárnio; 

2. Canções utilizadas pelas mães para educar seus filhos: cantigas, músicas para 

brincar, músicas de jogos.  
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3. Canções utilizadas por adultos para preparar adolescentes para a passagem à 

vida adulta: músicas de iniciação, lendas que perpetuavam a história e a tradição 

da comunidade, canções épicas, baladas de ancestrais famosos.  

4. Canções utilizadas pelos chefes espirituais para inspirar sentimentos de 

mistério, solenidade, admiração ou submissão. 

5. Canções usadas pelos chefes para promover um sentido de unidade e coerência, 

que evocavam e provocavam emoções comuns e sentimentos de participação e 

colaboração. 

6. Canções usadas pelos guerreiros para amedrontar os inimigos ou reforçar a 

coragem. 

7. Canções utilizadas por curandeiros para influenciar a natureza, como canções 

para invocar fertilidade, chuva, amor, cura ou morte. 

8. Canções usadas por grupos de trabalhadores para mitigar as fadigas ou para 

sincronizar o trabalho. (ibid., 3-4) 

 Outro aspecto fundamental naquela educação, que a singulariza em relação 

àquela praticada na dita civilização ocidental, é o da “profecia auto-realizada”. A 

nação Anang, da Nigéria, por exemplo, não considera o êxito nas artes privilégio de 

certos indivíduos; ao contrário, entende a todos como tendo nascido com iguais 

talentos individuais para atividades estéticas. Relativamente a escultura em madeira,  

 
Once an individual commits himself to this occupation by paying the fee and 
participating in a religious ritual, he almost never fails to develop the skills which will 
enable him to enjoy success as a professional. It is simply taken for granted by all 
concerned that he will become an accomplished and creative artisan. The Anang do 
recognize that a very few carvers exhibit talents that are somewhat superior to their 
fellow craftsmen, but at the same time they will not admit, as we tried hard to get 
them to, that there are those who lack the requisite abilities. This same attitude applies 
to other aesthetic areas. Some dancers, singers, and weavers are considered more 
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skilled than most, but everyone can dance and sing well, and those who choose 
weaving as an occupation learn to excel in this activity.9 (Merriam, 1964:67).  

  

 Estes resultados favoráveis não foram obtidos por meio de uma tecnologização 

do ensino, como se a educação fosse vista como um órgão separado do corpo social; 

aquela nação encontrou maneiras eficazes de transmitir seus conhecimentos — e, 

conforme Merriam destaca, de promover a criatividade —  através de uma 

compreensão integral da formação do ser humano, desde sua inserção na cultura. A 

destacar, o caráter obrigatoriamente pessoal da educação numa cultura oral. Esta será 

a característica principal da educação na comunidade jazzística, substituída depois 

pela educação impessoal no sistema de ensino formal.  

 
Oral cultures learn and possess and practice great wisdom, but they do not study. 
They learn by apprenticeship (...) by listening, by repeating what they hear, by 
mastering proverbs and ways of combining and recombining them, by assimilating 
other formulary materials, by participation in a kind of corporate retrospection — not 
by study in the strict sense10. (Ong, 1982) 

 

  Percebemos a dificuldade dos pesquisadores em reconhecer a dinâmica 

inconsciente, mesmo implicitando a importância da relação estabelecida entre o 

sujeito e o outro para a educação, mas, não obstante, os relatos são fiéis e nos 

permitem interpretar o que ocorre no nível inaparente dos afetos. Traasdahl confirma, 

em seu testemunho, a importância da participação de crianças e jovens na vida adulta 

da comunidade, reconhecendo este caráter singular da educação na África Ocidental, 

                                                 
9 T. A.: "Uma vez que um indivíduo se propõe a esta ocupação pagando a taxa e participando em um 

ritual religioso, ele quase nunca deixa de desenvolver as habilidades que possibilitarão que desfrute de 

sucesso como profissional. É simplesmente aceito como já determinado, por todos os envolvidos, que 

ele se tornará um artesão consumado e criativo.  Os Anang reconhecem que alguns poucos escultores 

exibem talentos que são algo superiores aos de seus companheiros, mas, ao mesmo tempo, eles não 

admitirão, e nos esforçamos para que o fizessem, que haja alguns que não apresentem as habilidades 

requeridas. Esta mesma atitude aplica-se a outras áreas estéticas. Alguns dançarinos, cantores e 

tecelões são considerados mais habilidosos que a maioria, mas todos podem dançar e cantar bem, e 

aqueles que escolhem a tecelagem como ocupação aprendem a atingir a excelência".  
10 T. A.: "Culturas orais aprendem, possuem e praticam grande sabedoria, mas não estudam. 

[Membros destas culturas] aprendem através da relação mestre/aprendiz (...), ouvindo, repetindo o que 

ouvem, dominando provérbios e maneiras de combiná-los e recombiná-los, assimilando outros 

materiais formulaicos, participando em um tipo de retrospecção coletiva — não pelo estudo no senso 

estrito."  
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em relação ao ensino escolarizado, que forçosamente segrega as crianças de um 

convívio social mais amplo: 

 
I arrived in Ghana just 10 days before the beginning of the Silent Time of the Ewes. 
In the Silent Time no drumming is allowed, only clapping and singing; and a lot of 
ceremonies had to be performed before the drums were forbidden. I stayed in an Ewe 
village and my drum teacher invited me to participate in several funerals and fetish 
rituals, which made contact with the spirits of the ancestors. Drumming and dancing 
are substantial parts of the ceremonies, and children and young people were around, 
learning by observation and participation.  
Learning is holistic, an integrated part of life rather than a divided, sequential process 
based on an analysis of what skills are needed in order to reach a certain goal. 
Learning drumming can't be separated from taking part in the funerals and fetish 
rituals where the drumming actually is taking place11 (Traasdahl, 1996) 

 

 Já Blacking conseguiu, a partir de sua observação na África do Sul, uma 

síntese bastante interessante: 

 
The Zulu of South Africa have a saying that is echoed in many other African 
societies: umuntu ungumuntu ngabantu — man becomes human through [association 
with] other human beings. This is both a statement of the fact that human qualities are 
learned, and a prescription for musical, as well as social, behaviour12. (Blacking 
1981:442). 

 

 Embora ressaltando o uso de terminologias perigosamente conducentes a 

teorias estranhas a nosso trabalho (prescrição e comportamento), é preciso dizer que 

Blacking tocou no cerne de nossa questão, ao relacionar uma qualidade que é 

humana por excelência, a criatividade, à relação do sujeito com o outro.  

                                                 
11 T. A.: "Cheguei em Gana apenas 10 dias antes do início do Período de Silêncio dos Ewes. No 

Período de Silêncio a percussão não é permitida, apenas as palmas e o canto; e muitas cerimônias 

tiveram que ser celebradas antes que a percussão fosse proibida. Permaneci em uma aldeia Ewe e meu 

professor de percussão convidou-me a participar em vários rituais de funeral e fetiche, nos quais se fez 

contato com os espíritos dos ancestrais. Percussão e dança são partes expressivas das cerimônias, e 

crianças e jovens ficavam por ali, aprendendo por observação e participação.  

O aprendizado é holístico, uma parte integrada da vida, não um processo dividido, seqüencial, baseado 

em uma análise de quais habilidades são necessárias para atingir uma dada meta. Aprender a tocar 

percussão não pode ser separado do tomar-se parte nos funerais e rituais de fetiche onde a percussão 

está realmente sendo executada". 
12 T. A.: "Os Zulu da África do Sul tem um dito que é ecoado em muitas outras sociedades africanas: 

umuntu ungumuntu ngabantu — o homem se torna humano através da [associação com] outros seres 

humanos. Esta é tanto a declaração do fato de que as qualidades humanas são aprendidas quanto uma 

prescrição para o comportamento musical e também social."  
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 Outra maneira de visualizar a educação musical naquela comunidade é 

entender como foi incorporada dentro da própria linguagem, através do chamado 

“som semântico”. A suprema importância do som semântico para o trabalho aqui 

realizado reside nos seguintes fatores: 

- perceber a importância da relação entre sujeito e o outro, na construção da 

criatividade (a linguagem pública entre humanos é criada socialmente, segundo 

Castoriadis).  

- este elemento criativo (o "som semântico"), inexistente nas línguas européias, 

influenciou profundamente o jazz, devendo ser subentendido no uso importante 

do vibrato e do timbre neste gênero musical em que a voz humana é emulada 

pelos instrumentos e vice-versa — caracterizando a permanência de certas 

significações imaginárias sociais da África no jazz;  

- se o "som semântico" é um importante elemento criativo tanto na música como 

na linguagem de certos povos africanos, e se é um importante elemento criativo 

no jazz, isto faz tanto produção musical como educação no jazz, isto é, o próprio 

espírito desta cultura,  mais dependentes de um contato do sujeito com o outro 

que propriamente de um estudo técnico-formal, onde uma e outra são entendidas 

como disciplinas. 

 

3.5 A definição do jazz 

 O fenômeno do jazz escapa a qualquer tentativa rigorosa de classificação. 

Talvez por que originado de uma cultura africana, não afeita à nossa obsessão 

formalista. Se dissermos que a grande característica do jazz é a improvisação, 

aparentemente estaríamos dizendo algo válido, pois esta é realmente uma 

importantíssima peculiaridade desta linguagem. No entanto, Duke Ellington (talvez o 

mais respeitado compositor do jazz de todos os tempos) compôs várias peças para 

variados grupamentos, sem espaço para improvisação, com toda a música notada, e 

estas, não obstante, são consideradas peças escritas no idioma do jazz. Atribui-se 

mesmo ao Duke a afirmação algo herética de que tanto faz improvisar ou não, desde 

que o público não perceba. Dameron (1956) segue pela mesma rota composicional.   

 Então seria a rítmica singular deste gênero, o swing, o diferencial do jazz? 

Contraditoriamente, o jazz tem peças sem swing, e mesmo sem métrica (uma boa 

parte do free jazz, entre outros estilos anteriores e posteriores).  
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 Alguns exemplos de como autoridades do jazz podem dar opiniões 

discrepantes quanto à sua natureza, todos compilados de Berendt, 1987, p. 149/150: 

 Segundo o Dictionary of Modern Music and Musicians,  
o jazz é uma espécie de música de dança negra de origem americana, baseada em 
ritmos muito flexíveis, e, sobretudo, muito sincopados.  

  

 O Webster’s New International Dictionary of the English Language, edição de 

53, comenta:  
Estilo de música americana, particularmente usado no acompanhamento de dança, 
nasceu do ragtime e se desenvolveu através da assimilação de ruídos excêntricos (...) 
pleno de ritmos adequados para dança, alguns frenéticos, outros mais sutis.  

  

 E o Brockhaus, de 1931:  
O jazz, uma música de dança moderna que se tornou, praticamente, um estilo musical, 
nasceu do cruzamento da canção e da opereta anglo-escocesa, com o canto religioso e 
de trabalho do negro norte-americano, assim como de suas danças de origem africana 
(...) O essencial no jazz é sua estrutura rítmica, bastante avançada, com uso constante 
de síncopes. É muito interessante o seu aspecto sonoro, resultante de um tratamento 
especial de instrumentos como o banjo, bateria e sopros em geral.  

  

 Como um recurso provisório, apenas no intuito de construirmos um andaime 

algo instável para podermos continuar inspecionando o edifício jazzístico, vamos 

salvaguardar  a versão que o respeitado crítico norte-americano Joachim Berendt 

propôs, a partir das definições de Marshall Stearns e Woody Woodward: 

 
O jazz é uma forma de expressão artístico-musical que nasceu nos Estados Unidos em 
conseqüência do encontro do negro com a tradição musical européia. O arsenal 
harmônico, melódico e instrumental, se origina na tradição cultural do Ocidente. 
Ritmo, fraseado, sonoridade, assim como particularidades da harmonia blues, são de 
origem africana, elementos estes, porém, filtrados pela experiência vital do negro nos 
Estados Unidos.  
 O jazz se diferencia da música européia pelos três seguintes elementos básicos:  
através de uma relação especial com o sentido de tempo, caracterizado em parte pelo 
conceito de swing;  
pela espontaneidade e vitalidade de sua criação e execução instrumental e vocal, onde 
a improvisação ocupa um papel de extrema importância; 
pela sonoridade e seu fraseado, onde se espelham as características e a contribuição 
individual do intérprete. 
Estes três elementos atuam na intimidade do jazz e o transformam contínua e 
organicamente, assumindo, cada um deles, alternadamente maior ou menor 
importância, nos seus diversos estilos (Berendt, 1987:150).  

 

 Mas é preciso também incluir a noção de que a influência africana possa ter 

sido maior que a admitida nesta definição.  
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The factors that have to be taken into account go far beyond the element of rhythm. 
Melodic structure and harmonic concepts must be considered. So must the style of 
presentation (...)13 (Harold Courlander, African and Afro-American Drums, Folkways 
FE 4502 apud Hentoff 1959:27) (disco).   
Even the lyric form of blues, as well as some spirituals and work songs, suggests 
correspondences with structure and metaphoric usage in West African songs14 
(Hentoff 1959:27). 

 

 Da mesma maneira, influências de fora, tanto da África como dos Estados 

Unidos, ocorreram:  
In a study of jazz origins, many details would suggest influences from outside New 
Orleans, or at least not exclusively New Orleanian. For example, the music of New 
Orleans bands that inspired the exuberant ‘second line’— a sort of dancing 
congregation with kids toting instrument cases — had its parallel in music remote 
from it, such as that of Brazilian street marches. 15 (Hentoff 1959:30).  
 
 

 Sendo o ritmo uma forte singularidade na percepção socialmente construída 

africana, resta dizer algumas palavras sobre ele. No Novo Mundo, os músicos afro-

americanos tentaram preservar a exuberante vida de sua música fortemente rítmica 

dentro do comparativamente simples esquema rítmico da tradição européia. Esta 

acentua, via de regra, os chamados tempos fortes do compasso. Isto se deve a uma 

tendência buscada pelos europeus e seus descendentes nas Américas, de 

uniformidade e organização na música, com ocasionais sincopações.  

 No entanto, a grande variedade rítmica da música africana só encontrou uma 

fórmula de compromisso viável nos compassos simples europeus a partir de uma 

acentuação regular dos tempos fracos (upbeats ou backbeats, o 1o. e 3o. nos 

compassos quaternários, por exemplo), também muitas vezes conjugada a uma 

acentuação bastante irregular de partes fracas dos tempos. Desta maneira, com a 

marcação do compasso mantida subliminarmente na percepção do ouvinte, a 

                                                 
13 T. A.: "Os fatores que devem ser levados em consideração vão muito além do elemento de ritmo. 

Estrutura melódica e conceitos harmônicos precisam ser considerados. Também o deve o estilo de 

apresentação (...)". 
14 T. A.: "Mesmo a forma lírica do blues, bem como alguns spirituals e work songs, sugerem 

correspondências com estrutura e uso metafórico em canções da África ocidental". 
15 T. A.: “No estudo das origens do jazz, muitos detalhes sugeririam influencias de fora de New 

Orleans, ou ao menos não exclusivamente  de New Orleans. Por exemplo, a música de bandas de New 

Orleans que inspirou a exuberante 'segunda fileira' — um tipo de ajuntamento dançante com crianças 

percutindo estojos de instrumentos — teve seu paralelo em música distante de si, tal como a de 

marchas de rua brasileiras”. 
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variação rítmica proporciona um movimento constante, um impulso que gera tensão 

e excitação.  

 

3.6 O conceito de improvisação — o caráter único de cada artista 

 Como todas as definições menos imprecisas sobre o caráter do jazz dão conta 

da improvisação como uma de suas mais importantes características, tratemos de 

caracterizá-la.  

 A elegância e coesão de idéias presentes na execução do jazz, não raro 

transbordante de virtuosidade, leva ouvintes não-iniciados a imaginar que tudo aquilo 

foi cuidadosamente composto e ensaiado antes da apresentação ou gravação. No 

entanto, seria para estes uma enorme surpresa caso pudessem estar nos bastidores de 

um concerto, tal como o ocorrido no palco do Carnegie Hall, em 1974, quando Gerry 

Mulligan e Chet Baker se reencontravam após dez anos de separação. Pois o 

reencontro não se deu em semanas prévias de intensivo ensaio, preparação de 

repertório, escolha de tonalidades, andamentos, re-harmonização, etc. Tal como 

relatam casualmente, esse reencontro se deu ali nos bastidores, e, com a casa lotada 

os aguardando, definiram verbalmente alguns planos de ação, inclusive escolha do 

repertório a ser apresentado,  e subiram ao palco para uma performance documentada 

em gravação fonográfica.  

 Este tipo de arranjo é a tônica  da execução jazzística, baseada na 

improvisação. É comum que músicos nunca tenham tocado juntos até que subam ao 

palco para a apresentação pública. Não há, muitas vezes, nenhuma notação 

envolvida, com a possibilidade de existir música dependendo apenas da 

extraordinária habilidade auditiva dos executantes. E, quando há algo escrito, é 

meramente o tema sobre o qual se improvisará, e uma estrutura harmônica simples, 

usada como guia, que no entanto será radicalmente alterada na improvisação.  

 A improvisação é o ato de comentar um tema no calor do momento. No 

entanto, há muito mais aqui do que esta aparente espontaneidade e descompromisso. 

 Caso a improvisação fosse mera criação livre, completamente desvencilhada de 

uma tradição — em outras palavras, caso a improvisação levasse ao caos, ao nada, 

esta tentativa de usar o jazz como analogia para a educação seria completamente 

errônea. Na verdade, é porque há um vigoroso eixo comum que tal analogia se faz 

possível. E o eixo comum é a história pessoal de cada um — tanto o músico de jazz 
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quanto o educando num sentido mais amplo são condicionados pela dimensão sócio-

historica, e a sua criação se dá a partir dos elementos fornecidos por suas culturas.  

 O jazzista retoma, reelabora, recria em sua improvisação a tradição, isto é, os 

solos, as idéias, as frases utilizadas, criadas antes por outros jazzistas que o 

antecederam. Portanto, cada improvisação não é caótica, ou puramente espontânea. 

Pelo contrário, o fato de a improvisação estar obrigatoriamente condicionada à 

tradição, tendo assim limitada de certa forma (e de outra completamente liberada) 

sua esfera de autonomia, é que faz do jazz uma música fascinante.  

 Da mesma maneira, a educação, na concepção aqui defendida, não é a 

liberação selvagem e caótica da imaginação, e nem a cópia e reprodução do que já 

foi feito. Trata-se da criativa redescoberta individual do patrimônio cultural que 

resulta em algo inédito.  

 Em relação ao procedimento propriamente dito, na performance de jazz, isto é 

compor em tempo real sobre uma forma pré-determinada. Na prática, a improvisação 

na quase totalidade dos casos se segue e antecede ao tema  propriamente dito: por 

exemplo, o cantor ou solista executam integralmente uma dada melodia, e cada 

improvisador, a seguir, adiciona suas impressões a essa melodia, comentando-a 

desde seu início até seu fim (um chorus completo, podendo cada improvisador 

utilizar vários choruses). Quando os improvisadores dão por encerrado este 

momento, retorna-se ao tema original para finalizar a música. A improvisação no 

jazz singulariza-se sobremaneira em relação àquelas realizadas em muitos outros 

estilos, no sentido de que no jazz a improvisação não é ornamentação do tema, mas 

reinvenção da melodia.  

 Finalmente, é preciso lembrar que a improvisação no jazz é coletiva, sempre 

que praticada por mais de duas pessoas: os acompanhadores não se sujeitam a um 

papel predeterminado, antes são incentivadores do solista, dinamicamente apontam a 

ele caminhos alternativos, surpreendentes, insuspeitáveis, bem como são pelo solista 

conduzidos a novos caminhos.  

 Pode a improvisação ser ensinada? Alguns dirão que não, associando as 

altamente sofisticadas criações espontâneas a algo místico ou inato. Outros 

acreditarão que sim, dado o grande e crescente número de escolas e alunos da 

educação formal do jazz nos Estados Unidos, como veremos em A educação 

jazzística formal nos Estados Unidos. No entanto, mais próximo da concepção deste 

trabalho é o texto seguinte:  
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Despite the mystique attached to improvisation, it is perfectly possible to learn 
playing without premeditation. (...) Whether it is possible to assimilate what is needed 
by following any particular teaching method is, however, highly debatable. (...) Given 
the magical aura of a satisfying group improvisation, it is somewhat ironic that in 
USA "improv" is now an academic subject. (Carr, 1998:735)16. 
 

 O que pode ser adiantado, é que é perfeitamente possível treinar alguém para 

tocar exatamente como Louis Asrmstrong; mas não é possível treinar alguém para 

ser criativo como o foi Louis Armstrong. As origens da criatividade residem em 

algum ponto da relação entre o sujeito e o outro, e este trabalho se dispõe a investigá-

la, até certo ponto, possibilitando uma reflexão sobre a natureza da criatividade e 

possíveis fatores que a propiciem.  

 Como vimos na introdução, a noção do senso comum, que associa a 

improvisação ao despreparo ou displicência, deve aqui dar lugar a uma acepção de 

improvisação como reelaboração singular e altamente sofisticada, por parte do 

sujeito, de uma tradição.  Elaborando de forma inconsciente (Lichtenstein, 1993) o 

material absorvido anteriormente na forma de vocabulário, no momento da 

improvisação observa-se a articulação da linguagem apreendida com a expressão 

individual mais autêntica do artista.  

 As dificuldades que se apresentam ao leigo para uma compreensão satisfatória 

da improvisação dizem respeito à insistência unilateral na dimensão espontânea da 

mesma. Sim, a improvisação envolve espontaneidade. No entanto, obrigatoriamente 

envolve também a recriação de uma mesma composição e a reelaboração de criações 

prévias, ou idéias retomadas e expandidas. Estas idéias, que no jargão musical são 

discutidas tanto na terminologia musical (motivos, etc.) como analogias ao discurso 

falado (frases, sentenças, etc.) são tomadas da tradição, o que é dizer, de prévias 

criações de outros jazzistas.  

 A improvisação tem então um caráter excepcionalmente propício como 

analogia a qualquer atividade desenvolvida no campo da cultura, como a educação. 

Existe uma tradição, ou universo de conhecimentos e práticas tornado disponível por 

prévias gerações. O indivíduo toma este universo e elabora-o criativamente, 

enriquecendo-o. A partir daí, a tradição é novamente disponibilizada para 

                                                 
16 T. A. "A despeito da mística que envolve a improvisação, é perfeitamente possível aprender a tocar 

sem premeditação. (...) Se é possível assimilar o que é necessário seguindo qualquer método de ensino 

em particular é, entretanto, altamente discutível. (...) Dada a aura mágica de uma improvisação grupal 

satisfatória, é algo irônico que a improvisação seja agora um assunto acadêmico nos EUA". 
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subseqüentes transformações. Na abordagem educacional adotada aqui, no entanto, 

esta analogia com a improvisação jazzística reveste-se de interesse especial.  

 Para Castoriadis, as significações imaginárias sociais (em outros termos, a 

cultura) "habitam" a psique socializada do indivíduo, e podem ser acessadas e 

modificadas através da singularidade da imaginação criadora deste, o imaginário 

radical, que é também plasmado por sua história pessoal. Nos casos em que o 

indivíduo expande o modelo socialmente proposto, ele mesmo pode tornar-se 

socialmente retomado e valorizado, "fonte e origem de uma alteração da instituição 

do indivíduo social em seu conteúdo específico" (Castoriadis, 1991:359).  

 Portanto, no jazz, a tradição é investida de grande importância; não obstante, é 

continuamente retomada pelos criadores, que a ela emprestam sua centelha 

inovadora, modificando-a; a tradição é assim impulsionada, enriquecida, e 

novamente disponibilizada para posteriores contribuições. Fica patente que, no jazz, 

alterações erráticas, arbitrárias, sem apoio na tradição, não têm lugar.  

 Esta é uma das analogias pertinentes entre improvisação e educação (e com 

todos os conhecimentos que ela se propõe a transmitir): representam a tradição, que 

não deve ser simplesmente substituída por elementos arbitrários e caóticos; no 

entanto, deve continuamente dar-se aos indivíduos, que devem poder nela encontrar 

possibilidades para com ela contribuir, possibilitando seu avanço e reformulações 

contínuos. É claro que nossa analogia entre jazz e educação não se esgota aí, muito 

pelo contrário; devemos manter em mente nosso objetivo: a instituição da criação 

singular e do sujeito singular no contexto educacional como condição  para a 

reflexividade e deliberação pessoais das quais depende a autonomia, com a 

conseqüente superação de um imaginário cientificista e positivista, que supervaloriza 

a técnica e a teoria em detrimento da criatividade e da afetividade, favorecendo a 

despersonalização, a massificação, o reprodutivismo e a alienação. 

 Em seus próprios termos, o jazz realizou esta conquista, para logo em seguida 

perdê-la; poderia a escola aprender com esta experiência? 

 Esta relação coloca o interesse em entender como o jazzista solucionou o 

impasse entre manter-se dentro da tradição, e ao mesmo tempo evoluir artisticamente 

rumo à sua expressão individual, o que trouxe contribuições para a própria tradição. 

Se se leva em conta o gigantesco esforço empreendido para contribuir para a 

tradição, como se pode depreender pelo alto rigor exigido na forma artística do jazz, 

conclui-se que novas contribuições, importantes a ponto de tornarem-se factíveis de 
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apropriação pela cultura, só podem dar-se mediante um nível muito grande de 

entrega e dedicação — o mesmo nível de entrega e dedicação que os educadores 

apreciariam encontrar nos educandos.  

 Trazendo este esquema para o campo da educação, trata-se de compreender de 

que maneira o aluno pode se apropriar do patrimônio cultural representado pelos 

conhecimentos socialmente libertadores, de uma maneira absolutamente singular, 

que o leve a uma relação criativa e apaixonada com os mesmos, o que poderia fazer 

com que ele mesmo também passasse a contribuir significativamente para o avanço 

do saber e do fazer.  

 A relação professor-aluno será fundamental para o sucesso do 

empreendimento. Se é para levarmos adiante a analogia com o jazz, é preciso afirmar 

que o aprendizado informal do jazz na comunidade, em seu período inicial até seu 

apogeu criativo, foi sempre marcado pela relação pessoal: a criança em contato com 

seu pai, sua mãe ou outro adulto significativo; o aprendiz em contato com o mestre; o 

músico já proficiente em contato com o criador estabelecido, sobre o palco e nos 

ensaios.  

 A psicanálise tem grande interesse nesta preocupação com a criatividade, que 

emerge da relação com o outro, possibilitando a singularização do sujeito. 

Lichtenstein (1993) produziu um trabalho muito interessante, onde explora muitas 

destas relações entre a improvisação musical no jazz e a livre-associação em 

psicanálise. É com esta intenção que cita Schiller: 

 
(...) where there is a creative mind, Reason — so it seem to me — relaxes its watch 
upon the gates, and the ideas rush in pell-mell, and only then does it look through and 
examine them in a mass17 (Schiller apud Lichtenstein, 1993:227).  
 

 Da mesma forma que Freud já havia percebido este princípio em poder dos 

poetas e o utilizado como fundamento da prática psicanalítica (inclusive tendo citado 

o mesmo trecho em A Interpretação dos Sonhos), Lichtenstein o reconhece na 

improvisação jazzística.  

 Levando em consideração aquelas relações, pode-se entender melhor a 

importância que assume a singularização do som na improvisação jazzística; trata-se 

de expor uma realidade única, que não deve ser imitada. Sabendo-se que na 

                                                 
17 T. A. "(...) onde há uma mente criativa, a Razão — assim me parece — diminui sua vigilância sobre 

os portões, e as idéias se atropelam em correria; só então a Razão as observa e examina em massa”. 



 76

improvisação jazzística há eventualmente idéias inacabadas ou mal executadas, que 

facilmente deixariam de sê-lo se houvesse interesse do músico em aperfeiçoá-las 

previamente, compreende-se que, no jazz, mais importante que um resultado 

"correto", segundo padrões estéticos estabelecidos, é a exposição desta verdade 

individual.  

 O fato de que foi possível estabelecer um gênero de música, com suficientes 

proponentes e admiradores, que faz do respeito à verdade individual sua mais 

importante característica, tem muito a dizer sobre a educação. Entre outras coisas, 

podemos ver aí: a liberdade (e a correspondente assunção da responsabilidade pelo 

próprio sujeito) encontrada pelo aprendiz para assimilar elementos que ressoem 

como verdade em seu interior, contra a idéia de uma imposição forçada de 

conteúdos;  o status de educador usufruído por cada músico realmente criativo (pois 

produzirá seguidores e formará outros músicos mesmo, em muitos casos,  nunca 

tendo pisado em uma sala de aula); o caráter informal (e eminentemente pessoal) da 

educação desenvolvida na comunidade, que prescindiu de uma metodização rígida e 

de um espaço formal para preservar a tradição e fazer produzir conhecimento novo; a 

importância da participação da criança no mundo social, que contribuiu para o 

estímulo e aprimoramento dos artistas; o caráter iniciático (cf. Bacha) desta 

educação, que, como veremos, não se origina da imposição de uma técnica, mas das 

relações afetivas estabelecidas pela criança com seu pai, sua mãe ou outro adulto 

significativo; e muitas outras coisas. Isso sem falar no princípio enunciado por 

Schiller e identificado na improvisação jazzística: o livre fluir de idéias abre as portas 

da criatividade, enquanto o uso precipitado da razão dificulta o acesso a ela; esta 

criação livre opõe-se à repetição do já realizado (que, para a psicanálise, é associada 

à morte — ver Laplanche 1998:83-6).  

 Do caráter individual da execução no jazz, decorre que, para o ouvinte 

experimentado, não é difícil saber quem é o músico a partir de uma sua gravação — 

a não ser que se trate de uma imitação, o que não é raro. Músicos apaixonados por 

determinado ídolo, no esforço de emulá-lo, muitas vezes não conseguem sair desse 

estágio e permanecem aprisionados para sempre na cópia, impossibilitados de 

desenvolverem seu próprio som — e, com isso, nunca alcançam o status de 

criadores, que é a exigência que a comunidade coloca sobre aqueles que reclamam o 

reconhecimento de seus esforços. Isto dá a medida das gigantescas dificuldades com 

que tem que se haver a educação que visa a autonomia.  
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3.7 Sonoridade e fraseado 

 A sonoridade no jazz, por certo devido à sua herança oral africana, possui 

grande liberdade de expressão. É um forte elemento singularizador do músico, sendo 

reflexo de sua história pessoal e importante componente de sua "voz individual". 

Disso resulta que há quase tantos sons no jazz quanto jazzistas dignos desse nome 

(pois só o são reconhecidos assim após terem desenvolvido seu estilo próprio, seu 

som, sua voz). No som rouco, agressivo, sussurrante, gemido, metálico, anasalado, 

percussivo, reside a verdade individual levada a suas últimas conseqüências, através 

da fusão com o fraseado e a invenção melódica improvisada.  

 O fraseado é a arte de pontuar por meio de respirações, na música vocal, e de 

delimitar pelo modo de execução na música instrumental, os períodos sucessivos do 

pensamento sonoro. Este se exprime por meio de “frases”, analogamente ao 

pensamento verbal, e é necessário colocar  em evidência as “proposições” principais 

e os incidentes. O fraseado utiliza também os matizes, como elementos expressivos. 

Enfim, é a maneira pessoal de articular o som.  

 
O elemento característico do jazz, que o difere da música tradicional européia, é a sua 
sonoridade (Berendt, 1987:113). 

 

 A sonoridade e o fraseado do jazz têm sua origem nos shouts dos negros — 

música originada na costa ocidental e nas florestas da África que foi trazida para as 

plantações do sul dos Estados Unidos. Juntamente com a rítmica, são os elementos 

mais nitidamente identificáveis com a maneira dos africanos de fazer música (ibid, 

115).  

3.8 Rápido panorama da história do jazz  

 O relato histórico que segue é imprescindível ao leitor não-iniciado no jazz, 

para uma melhor situação quanto ao que estamos falando, mas deve também servir a 

todos os leitores para que se possa concatená-lo com tudo o que foi dito a respeito de 

criatividade, educação e imaginário. A própria criação do jazz é exclusivamente 

dependente destas relações imaginárias estabelecidas entre o negro africano e o outro 

da cultura jazzística, ou seja, de maneira geral, o europeu e seus descendentes, com 

toda ambivalência afetiva que esta proximidade trouxe — e reconhecer a criação de 

uma forma de arte sofisticada e inventiva a partir de sentimentos de amor e ódio já é 

falar de educação, no sentido extra-formal. Antes disso, a criatividade expressa nas 
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significações imaginárias sociais da África Ocidental, constituinte do cerne daquilo 

que se chama jazz, como temos visto, já nos alerta para as relações entre criatividade, 

educação, imaginário e inconsciente. Manter em mente o que produziu o próprio 

gênero em primeiro lugar (o que obviamente não dependeu de ensino regular) é, em 

si, um roteiro da educação no jazz.  

  

3.8.1 O Blues 

  Logo após o fim da Guerra Civil, os negros começaram a improvisar um tipo 

novo de “música de tristeza” (sorrow song) em esquinas, becos e saloons, através da 

qual lamentavam sua sorte, seu destino, a dor da perda da pátria distante, a 

exploração, a perda da mulher amada para outro homem. Gradualmente vai se 

constituindo uma nova forma composicional, o blues, que seria a espinha dorsal do 

jazz. A letra era composta de três estrofes, geralmente improvisadas, e a segunda 

estrofe repetia a primeira: 

 
Good morning, Mr. Blues, I come to talk with you, 
Good morning, Mr. Blues, I come to talk with you, 
Mr. Blues, I ain´t doin´ nothin´ an´ I would like to get a job from you. (Shaw, 
1970:45) 
 

 As blue notes,  já explicadas na seção Educação Musical na África, faziam 

parte integrante da nova forma. “Breques” na melodia, que inicialmente permitiam 

interjeições como “Oh Lawdy” ou "Oh Baby" (Ewen, 1961:61), posteriormente 

possibilitaram a improvisação instrumental. Expoentes vocais desta linguagem foram 

Ma Rainey e Bessie Smith; Big Bill Broonzy, expoente instrumental (violão); e o 

mais famoso compositor, Robert Johnson. Na mitologia do blues, o Diabo assume 

importante papel, e desde o início a criatividade neste estilo foi associada ao 

oferecimento da alma ao Demo em troca de sucesso artístico e mundano. O próprio 

Robert Johnson fez tal pacto numa encruzilhada, e sua morte violenta e prematura é 

tida como conseqüência desta ligação perigosa. 

 

3.8.2 O contexto sócio-econômico relacionado ao futuro declínio criativo do jazz 

 O blues, como música inicialmente folclórica, rural, de negros pobres e 

miseráveis, não se prende a uma origem de entretenimento comercial urbano das 
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massas, como o jazz. Este, para ser entendido, deve ter seu contexto sócio-

econômico delineado.  

 Vamos iniciar esta seção lembrando-nos como, segundo Castoriadis, as 

sociedades se constituem, no caso a comunidade jazzística: 
Até aqui toda sociedade tentou dar uma resposta a algumas perguntas fundamentais: 
quem somos nós, como coletividade? Que somos nós, uns para os outros? Onde e em 
que somos nós? Que queremos, que desejamos, que nos falta? A sociedade deve 
definir sua "identidade"; sua articulação; o mundo, suas relações com ele e com os 
objetos que contém; suas necessidades e desejos. Sem a "resposta" a essas 
"perguntas"; sem essas "definições" não existe mundo humano, nem sociedade e nem 
cultura — porque tudo permaneceria caos indiferenciado. O papel das significações 
imaginárias é o de fornecer uma resposta a essas perguntas, resposta que, 
evidentemente, nem a "realidade" nem a "racionalidade" podem fornecer (...) 
As perguntas não são nem mesmo feitas previamente às respostas. A sociedade se 
constitui fazendo emergir uma resposta de fato a essas perguntas em sua vida, em sua 
atividade. É no fazer de cada coletividade que surge como sentido encarnado a 
resposta a essas perguntas, é esse fazer social que só se deixa compreender como 
resposta a perguntas que ele mesmo coloca implicitamente. (Castoriadis, 1991:177). 
 

 Devemos manter isto em mente para acompanhar o trecho seguinte. Aqui 

perceberemos uma "mudança de identidade" na comunidade jazzística, que embebeu 

as SIS de conteúdos diferentes e mesmo conflitantes em dois momentos bastante 

delimitáveis.  

 Refiro-me à mudança que conduziu o jazz de música despretensiosa e porisso 

mesmo aberta a inovações, o que possibilitou altos níveis de criatividade coletiva e 

individual, para um estágio em que, por diversas razões a serem abordadas a seguir, a 

comunidade reclamou para si o respeito e o reconhecimento que lhe eram devidos, 

adotando padrões da música erudita branca e instituindo o jazz como música clássica 

negra.  

 A conseqüente formalização e convencionalização do que antes era criação 

radical fez produzir nefastos resultados para a criatividade (tanto coletiva quanto 

individual) duas décadas após o advento desta nova identidade coletiva.  

 Percebe-se dois momentos, duas famílias de "perguntas" dirigidas pela 

comunidade do jazz a si própria, e respondidas coerentemente por meio do fazer 

social: inicialmente, tendo como resposta a criatividade; no segundo momento, a 

respeitabilidade, a solenidade, o prestígio, juntamente com a excelência na 

transmissão do conhecimento adquirido e a expansão da base de músicos iniciados 

nos segredos do jazz, antes privilégio de uma confraria reduzida — às expensas da 

criatividade.  
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 Neste estágio, pode-se identificar o estágio onde as SIS autonomizam-se; os 

indivíduos deixam de perceber-se sujeitos das mudanças, e passam a imputar a 

instituição das significações sociais (no caso, a cultura jazzística) a forças situadas 

acima de si e de sua comunidade (os antepassados), cercadas de reverência quase 

religiosa e, portanto, devendo ser cultuadas. Instituir novas mudanças, neste estágio, 

implica em destituir os antepassados desta aura semireligiosa, em significar a si e aos 

seus na mesma posição ocupada por aqueles, e isto é quase um sacrilégio. Esta é a 

barreira a romper, individualmente e coletivamente, se o que se deseja é a autonomia. 

 Portanto, o objetivo deste capítulo, além de situar o leitor com relação ao jazz, 

é também investigar o crítico papel das SIS na criatividade individual e coletiva de 

uma dada sociedade ou coletividade.  

 Este rápido esboço da história social do jazz tem como principal interesse seu 

uso como embasamento da seguinte teoria de Hobsbawm (transcrita neste capítulo): 

em face da terrível precariedade de sua situação sócio-econômica em relação ao 

branco, o negro nunca valorizou adequadamente a riqueza de sua criação, tendendo a 

adotar padrões do opressor. A tendência do jazz, a partir do bebop, passa a ser a de 

calcar-se no modelo branco, em busca da elevação de seu status quo dentro da 

comunidade hegemonicamente branca.  

 Esta teoria, transposta para o terreno específico da educação, permitiu-me 

chegar à seguinte conclusão, apoiado em Castoriadis: vemos aí em curso o 

mecanismo de criação do imaginário social, inicialmente possibilitando a 

criatividade, depois instituindo o reprodutivismo.  

 Cultura instituída pelos sujeitos, sempre renovada à medida em que é 

continuamente recriada, o jazz chegou finalmente a um estágio onde suas instituições 

se autonomizaram, subordinando os sujeitos à reprodução de seus cânones.  

 Esta situação levou ao abandono da educação do jazzista na comunidade, 

carregada com o estigma do negro, em favor do sistema escolar oficial de ensino, 

mais privilegiado, em termos de prestígio, e melhor sucedido em termos de 

otimização da transmissão da técnica em larga escala, com conseqüências nefastas: o 

esgotamento criativo do jazz, transformado em fórmula e envolvido, pela primeira 

vez (dado seu compromisso intrínseco com a surpresa e o novo) numa constante 

celebração das glórias do passado — caracterizando a situação heterônoma.  

 O jazz surge como música bastarda, vulgar, sem pretensões — e, justamente 

por isso, com sua sensualidade, vitalidade e inventividade próprias, consegue assaltar 



 81

com arrojo as sensibilidades (inclusive brancas). Depois de algumas décadas, as 

relações imaginárias estabelecidas na comunidade negra nos Estados Unidos (esta 

busca generalizada pela valorização da contribuição do negro na América) orientam 

alguns jazzistas, criadores geniais, no sentido de buscar na música de concerto 

européia seus elementos mais sofisticadamente vanguardistas, como influências para 

a nova música do novo negro, que queria ser reconhecido pela comunidade branca 

como seu igual, no próprio terreno e segundo os próprios critérios de mensuração 

desta última.  

 Surge então o bebop. Talvez a música popular mais criativa, inventiva, 

sofisticada, talentosa e mesmo genial do século XX; ou talvez não possa assim ser 

classificada, devendo ser definida como música erudita — embora julgue 

desnecessário sustentar esta discussão. Há muitas classificações diferentes neste 

sentido (Middleton, 1990:1-7), às quais o leitor pode se reportar.  

 No entanto, segundo Hobsbawm, o bebop traz embutida em si uma busca, 

desde a origem, equivocada. Na tentativa de elevar-se e impor-se como conquista 

negra ante a comunidade branca, utilizou a própria cultura branca como referência, 

procurando medir-se a ela. Esqueceu-se a comunidade do jazz que o grande aspecto 

contestador do jazz foi sua emersão de uma classe desfavorecida, em total desprezo 

aos valores estabelecidos pela cultura branca (bom gosto, elegância, sutileza, etc.). 

Sua música, completamente marginal em relação à música oficial, deixava clara a 

busca de um caminho próprio, original e revolucionário, não importando o que 

pensasse a intelectualidade a respeito.  

 O bebop, por outro lado, preocupava-se com a opinião da intelligentsia, 

virando as costas para seu próprio povo, que só conseguia apreciar manifestações 

mais incultas e menos abstratas da música. A busca consciente de protesto negro 

encarnada pelo bebop seria, segundo Hobsbawm, menos revolucionária que seu 

caráter inicial, de música feita por e para o proletariado. Encerram-se aqui as 

conclusões de Hobsbawm.  

 Apesar disso, a criatividade jorrou, desde a concepção do bebop, nos anos 40, 

até por volta dos anos 50. Nos anos 50, entretanto, o hard bop já era rejeitado pelos 

inovadores por seu caráter já, então, bastante formulaico (ver as palavras de Steve 

Lacy, à pág. 109). Mas, nos anos 60, o radicalismo da fórmula, manifestado no estilo 

conhecido como free jazz (bastante calcado nas experiências do atonalismo e outras 

manifestações radicais do experimentalismo contemporâneo da música de concerto 
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européia), inicialmente também criação genial, especialmente nas proposições de 

John Coltrane, deu mostras de esgotamento — eventualmente, até o free jazz (jazz 

livre, jazz liberto) tornou-se tão metodizado, ritualizado, formalizado e não-liberto 

quanto qualquer música contra a qual tenha se insurgido.  

 Depois de um período, nos anos 70, em que o jazz buscou renovar-se no 

diálogo com o rock, que não mostrou-se suficiente para propor um caminho viável, o 

jazz lançou-se a uma busca do passado, especificamente aquele por volta do período 

1940-1950, como se as formas surgidas depois dele fossem espúrias, levando a lugar 

nenhum, e demandando o retorno ao período em que a vitalidade e beleza residiam.  

 Portanto, a genial criatividade da comunidade jazzística informal tem seu 

declínio a partir do momento em que abdica da consciência de sua contribuição (ou 

melhor, torna-se autoconsciente dela) na tentativa de ser aceita pelo grupo 

hegemônico branco. Isto gradualmente leva o jazz a um beco sem saída, não lhe 

restando outra opção a não ser voltar-se para as glórias do passado; abrindo mão de 

seu caminho singular no seio da cultura negra, com suas próprias formas de 

expressão e parâmetros de qualidade, perde sua essência criativa, ao abraçar os 

mesmos sistemas de valoração tomados da cultura branca (heteronomia): busca para 

si uma respeitabilidade oficial manifesta em sua entronização em conservatórios e 

museus; e na massificação de seu ensino formal e regular através das escolas, 

faculdades e universidades dos Estados Unidos como um todo.  

 Este é o ápice da valorização do jazz, música negra em essência, pela 

comunidade branca: sua presença nos templos de culto da elite, e no sistema escolar 

oficial, que forma as futuras gerações. Não é pequena a distância coberta pelo jazz 

em um século: de música de prostíbulos e outros redutos proletários para as mentes 

das novas gerações da fina elite branca (é claro que desde os anos 20 o jazz já era 

cultuado pelos intelectuais brancos, sedentos de rebelião e amantes dos outsiders; 

não é a eles que me referia neste parágrafo). 

 É também o índice de sua estagnação criativa. Foi então que a linguagem 

improvisacional dos grandes mestres do passado foi retomada pela instituição 

escolar, metodizada e regularmente ensinada. Hoje, os eficazes métodos de ensino 

americano são altamente bem-sucedidos no adestramento na fórmula, mas fracassam 

naquilo que é fundamental: a criatividade. O jazz foi genialmente criativo quando sua 

educação se dava na comunidade, de maneira informal. De maneira crescente, 

institucionalizou-se, de forma diretamente proporcional ao seu declínio criativo. Os 
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números espantosos do aumento do ensino escolar do jazz serão examinados na 

seção A educação jazzística formal nos Estados Unidos.  

 É claro que seria falso pretender que não têm surgido jazzistas originais, 

detentores de sua "voz individual". No entanto, o que está estabelecido é que o jazz, 

como um todo, não tem se renovado criativamente e não pode se colocar, hoje, no 

mesmo nível criativo que obteve na época de Duke Ellington, Charlie Parker, Dizzy 

Gillespie, John Coltrane, Charlie Christian, Joe Pass, e muitos outros.  

 Há inclusive novos nomes, egressos de universidades, que conseguem 

estabelecer sua "voz individual". Mesmo que não se possa compará-los aos nomes 

acima, conseguiram conquistar a autonomia dentro de uma situação de heteronomia. 

Mas, se tivessem suas histórias pessoais analisadas, estas fatalmente conduziriam a 

uma vivência informal do jazz junto a pais e outros adultos significativos, finalmente 

a uma precoce atividade profissional e continuidade de sua educação nos termos 

propostos pela comunidade informal do jazz, que coincidem com os termos 

propostos por Castoriadis. É fato sabido que músicos talentosos buscam atualmente, 

mais cedo ou mais tarde, instrução regular (dada a decadência da educação informal 

na comunidade jazzística), e vêem com desagrado seus nomes expostos 

orgulhosamente pelas faculdades de jazz, como se estas os tivessem "formado".  

 Assim, para entender este passo, que conduz o jazz, de linguagem 

brilhantemente criativa, a repetição formalizada no sistema escolar, procedamos a 

um exame superficial da história social do jazz. No entanto, é sempre necessário 

afirmar que o que se deseja aqui não é especificamente elocubrar a respeito do jazz, 

mas identificar em sua trajetória os momentos criativos, associá-los com a educação 

informal na comunidade (sempre salientando o papel fundamental da relação pessoal, 

que extrapola a mera transmissão de conhecimentos para alcançar as camadas mais 

profundas da psique, favorecendo em última análise a criatividade), e individualizar 

os impasses criativos, associados com a educação escolarizada impessoal e 

mecânica.  

 É claro que esta não pode ter imputada a si, pura e simplesmente, toda a carga 

associada ao impasse criativo enfrentado pelo jazz. A situação social que deslocou o 

interesse da comunidade do jazz, inicialmente para o rock (anos 50), depois para 

outras músicas pop, com os artistas de jazz perdendo o suporte econômico necessário 

para seu sustento e a formação de novos músicos, além de várias outras 

conseqüências trágicas, como a morte da jam session como elemento educativo 
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importante, possui assim grande responsabilidade nesta estagnação criadora. No 

entanto, o que é inegável, e suficiente aos nossos propósitos, é que a educação formal 

do jazz, em que pese seus números estonteantes, não foi capaz de suprir o elemento 

criativo que emergia da educação informal, o que é comprovado pela verificação 

desta queda sensível na inventividade do jazz.  

 Isto faz sentido, se levarmos em conta que, aquilo que o sistema educacional 

formal conseguiu fazer de forma extremamente bem-sucedida, foi recuperar o 

conhecimento dos grandes mestres do jazz e sistematizá-lo de maneira a propiciar 

um caminho estatisticamente seguro para a reprodução daquilo que já foi feito. O 

que, no entanto, não conseguiu fazer, foi estimular a criatividade, o que, se tivesse 

acontecido, seria evidenciado pela renovação do jazz, que nunca veio até o momento.  

 Portanto, não importa se o jazz perdeu o ímpeto criador por passar a ser 

ensinado no sistema formal, ou se ele já tinha perdido esta inventividade antes de ser 

massificado pelo ensino escolar. O fato de que este não foi capaz nem suficiente para 

restituir o elemento criativo já nos serve para nossa reflexão a respeito da 

criatividade.  

3.8.3 Ragtime 

 Em 1890 já se praticava o ragtime, uma música que tem várias similaridades 

com o nosso choro brasileiro, o qual antecedeu o ragtime em uns vinte anos, tendo 

seu surgimento assinalado em 1870 (Vasconcelos, 1977:13). Ambos estilos são a 

interpretação à maneira nacional do repertório da época, que consistia de música 

européia (schottisches, mazurkas, polkas, etc.) trazida pelos imigrantes. No caso do 

ragtime, diferentemente do choro, ainda não havia improvisação, mas havia muito 

swing (balanço), donde sua denominação (ragtime= ragged time = “tempo rasgado”) 

(Berendt, 1987:20). Outros acreditam que o termo ragtime descende de ragging, um 

tipo de sapateado negro.   

 Seu centro mais importante não era New Orleans, comumente associada ao 

berço do jazz. O ragtime é tido como alguns historiadores e críticos como o primeiro 

estilo do jazz, enquanto outros o reconhecem como precursor,  e a meca do ragtime 

era Sedalia, no estado do Missouri. Essa música era apreciada pelo povo, 

especialmente o operariado que construía estradas de ferro, em bares baratos (é bom 

lembrar que não havia, ainda, nesta época, discos ou rádio). O maior expoente do 

ragtime foi o pianista e compositor Scott Joplin (ibid, 20).  
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3.8.4 New Orleans 

 O ano de 1900 marca o advento do estilo conhecido como New Orleans, 

originado nesta cidade do estado da Louisiana e reconhecido geralmente como o 

primeiro estilo do jazz. Para entendermos seu surgimento, percorramos algo do 

contexto sócio-econômico daquele período.  

 A segunda metade do século XIX foi um período revolucionário nas artes 

populares em todo o mundo. Na Grã-Bretanha, os halls substituem os pubs nas 

décadas de 1840 e 1850 (Stuart, 1985). Depois da Comuna, na França, surgiu o 

chansonnier das classes operárias, e depois de 1884 surgiu o ambicioso e boêmio 

cabaré de Montmartre. Aristide Bruant produziu sua famosa coleção de arte do 

lumpenproletariado Dans la rue, em 1889 (Hobsbawm, 1991:59). Na Espanha, surge 

profissionalmente o folclórico cante hondo ou flamenco andaluz. Além dessas 

modalidades de entretenimento popular dentro da indústria cultural, havia (e ainda 

há) o espetáculo de variedades, juntando atrações mórbidas como malformações, 

anomalias etc., junto com números circenses, cômicos e o que mais houvesse — 

possuindo então a mesma função social que a banda de jazz, sendo que, inclusive, a 

banda de jazz era muito semelhante aos conjuntos de marcha e de circo na virada do 

século. Segundo W. C. Handy, “Qualquer banda de circo tocava aquele tipo de 

música” (Berendt, 1987:22). 

 A opereta ou comédia musical (uma das várias influências do jazz) e o futebol 

profissional são outros fenômenos da ascensão da cultura da classe trabalhadora, que 

teve seu ápice em 1890, quando teve início a cultura de massa, caracterizada pelo 

desenvolvimento das estruturas do capitalismo monopolista. Neste momento, fruto 

da urbanização, surge a necessidade de entretenimento para os trabalhadores pobres, 

e se verifica uma crescente internacionalização da cultura, associada à hegemonia 

americana. Isto é evidente tanto através do conteúdo musical, expresso na exposição 

do ragtime, jazz, canções da Tin Pan Alley, novas formas de dança, etc. — quanto 

nos novos métodos de produção de massa, publicidade e distribuição. Tudo junto 

representava uma comunicação de mão única, direcionada a mercados homogêneos 

(Middleton, 1990:13).  

 Sintomas característicos da monopolização podem ser vistos no esmagamento 

dos pubs pelos music halls ainda em 1880 (ibid, 14); corporações se tornando 
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proprietárias, sindicatos e cadeias nacionais e regionais, e políticas restritivas de 

licenciamento se combinando para estrangular o pequeno empresário (Bailey, 1986, 

passim). Durante a I Guerra Mundial, a produção musical começa a se concentrar 

numa nova aliança consistindo em um sistema centralizado de editoras (em Nova 

York, Tin Pan Alley; em Londres, Denmark Street), as companhias de gramofone 

rapidamente desenvolvidas (já em 1910 com o domínio mundial assegurado pela 

Victor, nos EUA, e pela Gramophone Co., na Inglaterra), e, um pouco mais tarde, o 

novo meio — o rádio; lá pelo final dos anos 20 já se pode incluir nesta lista o cinema 

(ibid, 14). As companhias de menestréis errantes que haviam sido populares um dia, 

haviam cedido seu lugar a companhias itinerantes de vaudeville que davam emprego 

a milhares de cantores, atores e músicos (Southern, 1971:369).  

 Para agendar a multidão de artistas negros de forma centralizada, surge, nas 

duas primeiras décadas do século XX, a T.O.B.A. (Theater Owners Booking 

Association, ou Associação de Agendamento dos Proprietários de Teatro), que, 

obviamente, era um monopólio sobre a produção artística negra, que não possuía 

ainda inclusive qualquer proteção relativa a direitos autorais ou fonomecânicos. Não 

é casual que a T.O.B.A. fosse conhecida pelos músicos e outros artistas como 

“Tough on Black Artists”, ou “Dura com Artistas Negros” (Southern, 1971:369).  

 Sendo assim, a linguagem da fórmula e o mercado de massa, já tendo 

aparecido no mundo da canção de sala de música na Inglaterra de 1880 (Bennett, 

1986: 9-10), nos EUA repercute sobre o pano-de-fundo do Fordismo (Middleton, 

1990:14). De acordo com o compositor Charles K. Harris (apud Hamm, 1979:288),  

 
A new song must be sung, played, hummed, and drummed into the ears of the public, 
not in one city alone, but in every city, town and village, before it ever becomes 
popular18. 

 

 A banda de jazz de New Orleans surgiu no bojo deste processo, tendo já 

garantida sua sobrevivência pelo fato de que havia se tornado lucrativo investir em 

entretenimento para os pobres e negros. New Orleans era uma progressista capital, 

um porto de exportação. Crescia rapidamente, seu comércio insuflado pela rica área 

de grandes fazendas do delta do Mississipi, aonde estava incrustrada.  

                                                 
18 T. A. "uma nova canção precisa ser cantada, tocada, murmurada e tamborilada nos ouvidos do 

público, não só numa cidade, mas em cada cidade, em cada vila, antes que se torne popular". 
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 O estado da Louisiana (cuja capital é New Orleans) tinha sido originalmente 

domínio espanhol, que cedeu-o à França em 1 de Outubro de 1800, através do tratado 

de San Ildefonso. Mais tarde, a 30 de Abril de 1803, a França vendeu-o aos Estados 

Unidos,  através do Louisiana Purchase Treaty (Miller, 1931). As culturas espanhola 

e francesa favoreceram o ambiente multirracial e absolutamente singular desta cidade 

em relação ao restante do país, onde a religião católica promoveu decisivamente a 

instituição da liberdade de uso de instrumentos, danças, cantos e cultos pelos 

africanos e seus descendentes (o que era proibido nos estados americanos, onde a 

religião protestante predominava).  

 Além disso, o maior intercâmbio com as outras colônias francesas e espanholas 

espalhadas pelo Caribe e América Central também incentivou a troca de influências e 

condicionou a formação cultural que terminou por originar o jazz, de tal forma que é 

possível admitir que ele não tenha realmente nascido nos Estados Unidos (stricto 

senso). Inicialmente povoada por franceses e espanhóis, a Louisisana viu chegar os 

ingleses e italianos, depois os eslavos e alemães, estes em contato direto com os 

negros escravos, cada um mantendo nostalgicamente suas tradições nacionais, 

inclusive a religião.  

 Numa correspondência direta da tradição africana (conforme vimos 

anteriormente na seção dedicada) e caribenha, a música era usada para acompanhar 

todas as facetas da vida entre nascimento e morte, casamentos, aniversários, festas e 

todo tipo de evento coletivo. Tendo forte peso na produção do jazz, este é um 

importante elemento educativo, que não é compreendido como tal se nos ativermos 

aos processos formais de ensino.    

 Duas populações negras distintas habitavam New Orleans: o “crioulo” (creole) 

e o "negro americano", e apesar desta nomenclatura, os crioulos eram igualmente 

americanos (Berendt, 1987:22). Os crioulos da Louisiana eram originários da antiga 

cultura mista colonial francesa, quer dizer, filhos de colonizadores e suas amantes 

escravas, e haviam sido libertos de sua escravatura muitos anos antes dos negros 

americanos, que só foram libertos depois da Guerra Civil, entre os estados do  Norte 

e do Sul. Assim, os crioulos eram mais americanos que os negros americanos, que 

eram puros descendentes de africanos. Já gozavam de status e refinamento, sendo 

muitos deles comerciantes estabelecidos. O uso da clarineta no jazz deve-se aos 

crioulos, sendo que este instrumento possui uma antiga e destacada linhagem na 

tradição musical francesa (ibid, 23).  
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 Enquanto isso os “negros americanos” foram libertos e iniciaram sua dura saga 

rumo à sua constituição como cidadãos, estando totalmente despreparados financeira, 

intelectual, psicologica e profissionalmente.  

 Os crioulos não falavam inglês e sim o “crioulo”, um francês corrupto, e 

tinham também nomes franceses. Já os negros “americanos” eram tidos pelos 

crioulos como inferiores, como “africanos” (ibid, 23).  Sendo os proprietários dos 

americanos anglo-saxões, era natural que a animosidade entre estes e a comunidade 

colonial franco-espanhola os tivesse estigmatizado. Assim, os negros americanos 

eram os proletários em New Orleans. Vê-se tanto nesta evidente relutância do crioulo 

em ostentar sua origem africana, quanto na terrível sensação de opressão da qual 

desejava libertar-se o negro americano, a ansiedade por assumir as características da 

cultura branca, o que terá grande importância para o declínio criativo no jazz, como 

veremos.   
 
O “crioulo” já tinha adotado um comportamento social diferente e desenvolvido uma 
consciência de classe e casta, que discriminava muito mais o “americano” do que o 
branco do negro de uma maneira geral, como afirma o guitarrista Johnny St. Cyr 
(Berendt, 1987:23). 

 

 Obviamente, isso se refletiu na música, pois os dois grupos constituíram-se 

distintamente quanto a ela, e não se misturavam. Inclusive, o clima de competição 

entre eles instituiu os famosos duelos musicais em praça pública (cutting ou bucking 

contests), o que obviamente era um estímulo à criatividade. Os conjuntos circulavam 

em cima de carros (band-waggons), ou a pé (ibid, 24). Quando por acaso dois 

conjuntos se cruzavam, tinha imediatamente lugar um desafio musical. Aos toques de 

chamamento da corneta, acorriam os espectadores. Uma banda simplesmente punha 

a outra para fora da rua, tocando mais forte, ou mais docemente, ou mais 

brilhantemente, para o delírio das centenas de espectadores. Depois a banda 

vencedora desfilava, tendo o principal (grand marshal), os músicos, e os 

participantes do povo, sempre contando com uma quantidade de crianças que 

seguiam atrás, dançando ao som da música, a chamada second line, ou segunda fila 

(como vimos, influência brasileira). Em ocasiões importantes, três ou quatro bandas 

eram contratadas para participar das paradas (Southern, 1971:343).  

 Assim, New Orleans era uma cidade freneticamente musical. Tinha nessa 

época cerca de duzentos mil habitantes, e essa pequena quantidade de almas era 

alegrada por nada menos que trinta orquestras e conjuntos diferentes, uns compostos 
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só de “negros americanos”, outros de crioulos e outros de brancos. Pois o jazz não 

era privilégio negro, desde 1891 o branco “Papa” Jack Laine já tinha sua band em 

New Orleans (Berendt, 1987:24). Na cidade havia uma quantidade enorme de 

marching bands, além de orquestras de danças e músicos ambulantes. Dois músicos, 

os Tio Brothers, tinham-se formado no Conservatório Mexicano antes de vir a New 

Orleans, por volta de 1885 (Southern, 1971:356). Buddy Bolden (uma controvertida 

figura, pois sabe-se que houve pelo menos dois homônimos ao mesmo tempo 

naquela cidade), músico e barbeiro (tradição profissional que já havia na Europa e 

que também se desenvolveu no Brasil, pela característica de prover tempo livre para 

as duas atividades, cf. Tinhorão, 1972:95) e também editor de um folhetim de 

escândalos, numa noite do verão de 1894, tocou com sua banda longamente um hot 

blues num salão de danças se tornando conhecido como o homem que “inventou o 

hot blues” ou “o primeiro a tocar jazz”. Mas não há registro da apresentação e não se 

sabe se era jazz, pelo menos como é entendido hoje (Southern, 1971:357).  

 Como foi dito, a cidade era separada ferozmente em castas de negros. Havia os 

que moravam downtown, os crioulos; e os de uptown, os “negros americanos”. Os 

crioulos eram orgulhosos de sua habilidade em ler música e tocar música “legítima”, 

bem como os “americanos” de sua inabilidade — pois julgavam que perderiam a 

“alma” e a capacidade de improvisar, caso aprendessem a ler. Bolden sabia ler, como 

alguns de seus músicos, mas todos preferiam tocar “de ouvido”.  

 Dois outros eventos sócio-econômicos foram fundamentais para a existência do 

jazz. Em 1894, a cidade promulgou uma nova medida segregacionista, que impôs a 

remoção dos crioulos para o distrito uptown (Southern, 1971:358). Isso fez com que 

pela primeira vez as duas técnicas se fundissem, com os negros irmanando-se em 

classe pela nova proximidade. E, em 1897, foi criada nova postura, agora segregando 

o vício para uma recém-criada zona de meretrício, chamada Storyville para 

“homenagear” o responsável pelo empenho em promulgar a medida, Alderman 

Sidney Story. Como em Storyville o trabalho era regular e a paga boa, tanto crioulos 

como “negros” terminaram por trabalhar lado a lado no bairro. Tocando juntos, 

passaram a ensinar um ao outro o que sabiam — o crioulo, teoria e leitura; o 

“americano”, o blues, o ragtime. Neste momento, todos os cabarés possuíam uma 

orquestra, sendo muito numerosos para citá-los.  

 Quando as orquestras de metais e de dança começaram a incorporar os estilos 

de pianistas de ragtime e de cantores de blues, o efeito foi imediato na excitação das 
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platéias. Escrevia-se a melodia da peça apenas para se aprendê-la. Logo ela era 

retirada da estante, e todos tocavam variações sobre a melodia. A busca por sons 

levou a uma experimentação generalizada com todo tipo de surdinas (recurso para 

abafar instrumentos de sopro, modificando características de seu som, N.A.) como 

xícaras, copos, garrafas. Os metais buscavam emular a voz humana, e vice-versa. 

Também buscavam os limites das alturas fora do campo natural de seus 

instrumentos, na região aguda e grave, e terminaram ainda por criar os sons dirty 

(sujos).  

 Da miscigenação entre os dois grupos de negros resultou uma elevação no 

status dos “negros americanos”, pois os recém-chegados tiveram que aprender as 

regras da música dos estratos sociais mais baixos. Como no depoimento do crioulo 

Paul Dominguez:  

 
“Um rabequista não é um violinista, mas um violinista pode ser um rabequista. Se eu 
quisesse ganhar dinheiro, teria de ser um desordeiro como os do outro grupo. Teria de 
tocar jazz e rag ou qualquer outro diabo de coisa... Bolden faz isso” (Dominguez apud 
Hobsbawm, 1991:61-62).  

 

 Mas a importância fundamental para o jazz foi mesmo da influência franco-

crioula, que foi a responsável pelo clima de fascínio que a cidade desperta — e pelo 

grande impacto que o jazz provocou desde o início. O “Mardi Gras”, por exemplo, o 

carnaval, podia ser uma celebração da vida, como da morte. Ou os enterros, onde um 

grupo de músicos acompanhava o falecido até ao cemitério tocando música triste, e 

voltava tocando música alegre (Berendt, 1987:23), que era, geralmente,  

 
ragtime (...). Tocávamos “Didn’t he ramble”, “When the saints go marching in”, 
“Ain’t gonna study war no more” (...) (Bunk Johnson apud Hobsbawm, 1991:62).  

 

 Esta tradição de funeral-parada em New Orleans vem desde o século XVIII, 

quando os escravos dos franceses tiveram permissão para enterrar seus mortos com 

música (Hentoff, 1959:33).  

 A tradição católico-mediterrânea, da qual a francesa é devedora, apresenta uma 

profusão de festas públicas, carnavais, desfiles e confrarias, que se confundem com o 

pendor africano para sociedades secretas. Não havendo tanta festa, não seria possível 

manter tamanha vitalidade musical. As pessoas costumavam fazer festas nos becos 

atrás das casas; um piso para danças era colocado no chão, um barracão de lona era 
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erguido. Quando algum clube financiava, caminhões de feno levavam músicos e 

público para os campos do Lago Pontchartrain, onde desafios musicais preenchiam o 

dia. Havia também a tradição da propaganda em vagões de trem. Aos domingos à 

noite, duas ou três bandas em vagões diferentes se encontravam e tinham as rodas 

dos vagões travadas para evitar que alguma delas se recusasse a tocar — não sairiam 

dali antes disso. Todas tocavam a mesma música, e o público decidia qual lhe 

parecesse melhor, indo na apresentação daquela banda na segunda-feira à noite. Estes 

vagões terminaram por dar seu nome a um estilo de tocar trombone no jazz New 

Orleans — tailgate — por causa da parte do vagão sobre a qual os trombonistas 

ficavam, para evitar que a vara machucasse os olhos de alguém (Hentoff, 1959:35).  

 A própria sobrevivência de elementos africanos se deve à colonização  católica, 

uma vez que a cultura africana foi totalmente proibida pelos protestantes, sofrendo 

grande abalo nas áreas de influência destes. Sob a maior tolerância dos católicos, os 

crioulos puderam continuar mantendo vivas suas tradições, sob alguns disfarces. Se a 

Bíblia proíbe a dança, como movimentos que levam ao cruzamento dos pés, a 

interpretação da Bíblia empreendida pelos negros com o beneplácito da religião 

católica permitia a dança contanto que não se cruzassem os pés.  

 Entre os elementos tolerados pelos católicos, devido possivelmente ao 

desinteresse com a salvação das almas dos negros, era o vodu, com sua música ritual, 

no Haiti e na Louisiana. Sob o disfarce adequado do sincretismo, era bem tolerado na 

zona de domínio francês, e mesmo encorajado (como válvula de escape), enquanto 

na zona protestante os cultos tiveram de permanecer clandestinos. Os que 

“ressuscitaram”, shouting revival music, trouxeram influências européias que os 

descaracterizaram, em parte (Hobsbawm, 1991:51/52).  

 A música africana, no entanto, permaneceu viva nos spirituals e outras músicas 

religiosas, nas canções de trabalho e nos hollers. Após as guerras napoleônicas, as 

danças de vodu ao som de tambores começaram a ser praticadas na Praça Congo, 

hábito que permaneceu até por volta de 1885 (Hobsbawm, 1991:52), sendo a tradição 

continuada pelas brass bands. O fato de que, no jazz, o trompete sempre soou mais 

intensamente que os outros instrumentos, deve-se a esta tradição — era uma corneta 

(antecessor do trompete) o instrumento que, com seu toque, conclamava aos 

encontros musicais na praça Congo. Além da música africana, francesa e anglo-saxã, 

a influência espanhola se fez presente com uma mistura de ritmos como a tangana e 

a habanera.  
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Como já disse W. C. Handy, causou uma reação especialmente contundente no meio 
dos negros do continente. O próprio W. C. Handy escreveu uma passagem em 
tangana em seu St. Louis Blues, onde ainda se pode escutar essa música (Hobsbawm, 
1991:53).  

 

 Mas a música européia mais importante foi a francesa. 
 
 A instrumentação do jazz de New Orleans na primeira fase, que é essencialmente 
igual à das bandas militares, a técnica instrumental, especialmente notada na 
especialidade francesa, os instrumentos de sopro, o repertório de marchas, quadrilhas, 
valsas e coisas do gênero — são indubitavelmente franceses, como também o são o 
dialeto e os nomes de muitos dos primeiros músicos (créoles) de New Orleans, 
Bechet, Dominique, St. Cyr, Bigard, Picou, Piron e tantos outros (Hobsbawm, 
1991:53/54).  

 

 Podemos citar também Albert Nicholas, Buddy Petit, Freddie Kapard, Papa e 

Louis de Lisle Nelson, Kid Ory, deixando muitos de fora. Como já dito, era uma 

honra ser crioulo e humilhante ser americano. Por isso, Jelly Roll Morton fez questão 

de frisar em sua biografia ser crioulo, nascido Ferdinand Joseph de la Menthe 

(Berendt, 1987:23).  

 As bandas de metais que sempre se apresentavam marchando nas ruas de New 

Orleans, por isso chamadas de Marching Bands, tocavam marchas e músicas 

populares dos anos 1880 e ’90 nas longas parades. Como muitos dos músicos não 

tinham educação musical, depois de tocar uma melodia várias vezes, começavam a 

improvisar variações, em parte para aliviar o tédio, em parte pela pura diversão. Uma 

vez que o primeiro nome importante no jazz já com sua característica improvisação, 

o cornetista Buddy Bolden, formou sua banda original em 1895, este ano pode servir 

como um útil ponto de partida para a história do jazz improvisado mesmo que se 

possa apenas especular quanto a como realmente soava aquela música. 

 Por volta de 1910, começa-se a denominar os conjuntos brancos de Dixieland 

(referência, segundo alguns, à grande sensação causada aos Yankees do norte pela 

impressão simultânea das palavras ten e dix nas notas de dez dólares do sul, 

respectivamente a versão inglesa e francesa para a palavra “dez”), para diferenciá-los 

dos negros (Berendt, 1987:25).  Também estes circulavam em cima de carros (band-

waggons), ou a pé. Quando por acaso dois conjuntos se cruzavam, tinha 

imediatamente lugar um desafio musical (contest ou battle) (ibid, 24).  

 Infelizmente, nessa época não havia ainda a gravação fonográfica, de modo 

que não podemos avaliar o som destas diferentes orquestras. Mas, em 1917, Papa 
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Jack Laine chega ao disco com sua Original Dixieland Jazz Band, ou ODJB, e 

depois com sua New Orleans Rhythm Kings. Nesse ano, a ODJB faz grande sucesso 

em Nova Iorque, no restaurante Reisenwebers, no Columbus Circle, quando um 

público maior começa a tomar contato com a palavra jass, depois jazz (ibid, 24).  

  

3.8.5 Chicago 

 A década de 1920 foi marcada por três fenômenos musicais: o ápice do estilo 

New Orleans na cidade de Chicago, o blues clássico e o estilo Chicago. 

 Com a entrada dos Estados Unidos na I Grande Guerra, o Ministro da Marinha 

viu no alegre bairro de Storyville um grande perigo à moral da armada, que foi então 

fechado por decreto oficial. Decorre daí o desemprego do dia para a noite de legiões 

de músicos profissionais, que então se transferiram para a cidade de Chicago (ibid, 

26). Foi nesta cidade que King Oliver dirigiu a banda mais importante, Louis 

Armstrong (discípulo de Oliver) criou seus “Hot Five” e “Hot Seven”, Jelly Roll 

Morton seu “Red Hot Peppers”, etc. Ironicamente, o estilo New Orleans que nasceu e 

foi registrado em disco ainda no formato nativo desta cidade nas primeiras duas 

décadas do século, só vem a se consolidar e desenvolver na forma como até hoje é 

conhecido na cidade de Chicago (ibid, 26).   

 O blues, conhecido em sua forma rural ou arcaica desde cerca de 1850, através 

de menestréis (minstrels) que viajavam de aldeia em aldeia com um violão ou banjo, 

só veio a adquirir sua fórmula melódica de doze compassos e o pulso (beat) 

característicos na cidade de Chicago dos anos 20 (ibid, 27). Desde o início e até hoje, 

o jazz reconhece o blues como parte fundamental e decisiva do jazz, sua espinha 

dorsal.   

 Os músicos de Chicago, tomados de paixão pelo jazz, lançaram-se a aprender o 

estilo New Orleans, que é uma complexa tessitura polifônica improvisada, onde o 

trompete assume a melodia principal, o trombone o contraponto grave, e a clarineta, 

na voz intermediária, dá unidade ao todo, que resulta em três melodias independentes 

e simultâneas. Não conseguindo apreender essas dificuldades, os músicos de Chicago 

privilegiaram a melodia principal de forma crescente, até que se delineia a 

característica presente até hoje, do jazz principalmente como manifestação 

individualista do solista em dialética com os acompanhadores. O saxofone é pela 
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primeira vez guindado à categoria de solista, e o trompetista branco Bix Beiderbecke 

assume o posto de mais brilhante representante do estilo Chicago (ibid, 28).  

 

3.8.6 Swing  

 Durante a década de 20, gradualmente a migração de músicos se dirige à Big 

Apple (gíria que designa “o topo do mundo”, devido às conotações implícitas entre 

maçã e pecado), Nova Iorque. Até então, os estilos do jazz desenvolviam-se, com 

algumas poucas exceções, no ritmo binário, reminiscente das marchas executadas 

pelas parade-bands. No bairro do Harlem, em Nova Iorque, e, sobretudo, em Kansas 

City,  a partir de 1928/29, os músicos começam a privilegiar o compasso quaternário, 

mais sofisticado e menos direto que o binário, prestando-se a maiores sutilezas. 

Nascia então o estilo swing, marcando a década de 1930 com o advento das big-

bands, ou grandes orquestras (não tão grandes, em sua maior parte; comparadas às 

bandas de 8 figuras do New Orleans, como por exemplo a Creole Jazz Band de King 

Oliver, as big-bands de Fletcher Henderson e Duke Ellington, ao final dos anos 30, 

contavam com 4 saxes e 6 metais, além da seção rítmica; big-bands muito maiores 

existiram e existem).  

 O swing emprestou seu nome, desde então, à característica ritmicamente 

excitante (sincopação, a surpresa de ouvir uma acentuação onde se espera um tempo 

fraco e vice-versa) de todos os estilos do jazz. No Brasil, esta característica é 

reconhecida como "balanço", aplicando-se às nossas músicas nacionais, sabendo-se 

que o swing do jazz é diferente do balanço do samba. No jazz, o swing (em qualquer 

estilo deste gênero, pois faz parte da percepção construída socialmente) entende 

aproximadamente duas colcheias como três quiálteras, com as duas primeiras 

ligadas. Já no samba, dada nossa própria percepção socialmente construída, as 

colcheias são entendidas literalmente, e o balanço é obtido pela sincopação 

produzida por ligaduras.  

 Este estilo trouxe ao jazz seu maior sucesso comercial até então, nas mãos de 

Benny Goodman, The King of Swing. Em sua orquestra, misturavam-se vários 

elementos importantes do jazz até então: o riff-stil (esquema de “chamadas e 

respostas” entre trompetes, saxes e trombones, relacionado à tradição responsorial 

africana), a tradição New Orleans, e, novidade do swing (o estilo),  o maior apuro 

técnico dos instrumentistas (ibid, 29).  
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3.8.7 Bebop 

 A década de 1940 traria a maior revolução já experimentada pelo jazz até 

então, o bebop, e este estilo continuaria servindo de inspiração e referência por toda a 

história do jazz até hoje, sendo tanto confirmado como negado nos fluxos e refluxos 

dos estilos posteriores.  

 Várias situações sócio-econômicas contribuiriam para a reação representada 

pelo bebop contra o swing. O swing foi o maior sucesso comercial e de popularidade 

de todos os tempos, e é conseqüência direta do processo de massificação descrito 

anteriormente.  

 Vindo num crescendo, na década de 30 essa cultura massificada atinge seu 

apogeu, e o swing se beneficia dessa megaexposição. O próprio termo swing foi 

exaustivamente associado ao apelo publicitário, usado como etiqueta-símbolo do 

sucesso, aplicado nas campanhas de venda de carros, roupas femininas, produtos 

cosméticos, e muitos mais (ibid, 30). A música do swing se tornou um clichê, um 

maneirismo, vulgarizada por músicos que nem mesmo estavam tocando jazz (mas 

que se apresentavam como tal). O jazz, uma música desde suas raízes marcada pelo 

aspecto revolucionário, criativo, associado implicitamente à denúncia da opressão, se 

viu enrijecido no conservadorismo trazido pelo sucesso estrondoso.  

 A audiência não queria mudanças; multidões enchiam os ballrooms, enormes 

salões de dança devotados ao entretenimento passivo; não se estava em busca de 

reflexão; comerciantes ganhavam dinheiro como nunca, e também não queriam 

alterar a fórmula bem-sucedida; produtores, empresários, todo o circuito do show-

business estava comprometido com a manutenção da situação.  

 É óbvio que a entrada dos Estados Unidos na II Grande Guerra, a 8 de 

Dezembro de 1941, imediatamente subverteu todo este quadro. Os homens partiram 

para a guerra e as mulheres foram para as fábricas; uma quantidade inexpressiva 

estava disponível para o entretenimento, e, assim, as orquestras se desmantelaram, 

ballrooms fecharam as portas e grandes alterações se sucederam. 

 Os maiores talentos do jazz à época da exploração comercial de que eram 

vítimas durante o período do swing, por uma série de razões que se estendem de 

natureza da atividade criativa dentro do código de valores da sociedade hegemônica 

branca até à questão da busca de reconhecimento e legitimação pela cultura 
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estabelecida, tornaram-se inquietos e insatisfeitos com a situação que os impedia de 

evoluir. Apesar de dependerem das migalhas que lhes caíam às mãos, vindas da 

atividade de executar a música de sucesso, começaram a encontrar-se, após sua 

rotina de trabalho, na alta madrugada, em lugares como o Minton’s Playhouse, no 

Harlem, ou o Monroe’s,  ou em Kansas City. Ali, em sessões de improvisação (jam 

sessions) que não mantinham nenhum compromisso com o aspecto comercial, ou 

mesmo qualquer preocupação com a audiência (tocavam praticamente apenas para 

eles mesmos), começaram a desenvolver uma música diferente ⎯ o bebop.  

 Uma circunstância que ajudou a evitar que o bebop morresse no nascedouro foi 

a greve do sindicato dos músicos, de 1942 a 1943. Ela encorajou a formação de 

pequenos selos (labels) especialistas, os quais, a partir de 1944, colocaram o bebop 

em disco num estágio de desenvolvimento ainda inicial, comparado com o que 

aconteceu com os estilos prévios do jazz (Carr, 1998:723).   

 O termo bebop é um som onomatopaico, que tenta emular o característico e 

extremamente dissonante intervalo de quinta diminuta, bastante explorado neste 

estilo.  

 Os músicos mais importantes para a concepção deste estilo são o trompetista 

Dizzy Gillespie, o baterista Kenny Clarke, o altoista Charlie Parker, o guitarrista 

Charlie Christian e o pianista Thelonious Monk. 

 Finalmente é necessário dizer sobre o bebop, apesar dessa característica não ter 

sido ainda devidamente explicitada, que uma de suas importantes contribuições foi 

uma poliritmia mais rica, que sugere elementos importados do Caribe e Brasil.  
 
The work of more truly transitional figures (...) needs to be set beside the increasing 
importance of USA-based Afro-Latin bands, for a full appreciation of mature bebop’s 
expansion of jazz vocabulary. And, although bebop’s chordal extensions and the 
angular lines caused the strongest reaction at the time, it has become clear in 
retrospect that bebop’s greater feel for polyrhythms was the most lasting contribution 
of its exponents 19 (Carr, 1998:723).  
 

                                                 
19 T. A. “O trabalho de figuras mais verdadeiramente transicionais (...) precisa ser colocado ao lado da 

importância crescente de bandas afro-latinas baseadas nos Estados Unidos, para uma apreciação mais 

completa da expansão do vocabulário do jazz do bebop maduro. E, embora as extensões harmônicas 

do bebop e as linhas melódicas angulares causassem a mais forte reação à época, retrospectivamente 

tornou-se claro que a maior sensibilidade do bebop aos poliritmos foi a mais duradoura contribuição 

de seus expoentes”.   
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 Alguns críticos de renome sustentam que não havia consciência da busca de 

um novo estilo, nem de uma reação declarada ao estado das coisas. No entanto, isso 

contrasta com as declarações da figura central da criação do bebop, Dizzy Gillespie, 

que sempre sustentou que este estilo, marcado por incrível complexidade estrutural e 

técnica, foi deliberadamente criado para evitar que músicos medíocres (brancos?) se 

misturassem aos músicos de seu nível de talento, situação a que estavam expostos no 

swing. Kenny Clarke também tem declarações documentadas nesse sentido20.  

 Além disso, há que levar em consideração que havia entre eles, músicos que 

além do extremo talento, desenvolviam inquietações sociais e intelectuais, como 

Thelonious Monk, Tadd Dameron e Mary Lou Williams. Durante a II Grande 

Guerra, os americanos negros tiveram alguns ganhos sociais, que duraram pouco, e 

dentre as muitas inspirações do bebop, nota-se a tentativa de afirmar e exigir o 

reconhecimento da contribuição negra na construção dos Estados Unidos. O termo 

bebop já era usado na gíria como sinônimo para “ ‘quebra-pau’ ou briga de faca”(...) 

(Berendt, 1987:30). 

 Assim, no período bebop, o jazz dirigiu à sociedade norte-americana uma 

demanda por respeitabilidade e legitimação. Muito embora seu natural 

individualismo não tenha galvanizado as forças de seus membros rumo a uma 

direção coesa, e essa demanda tenha sempre permanecido como algo inefável como 

“o pote de ouro no fim do arco-íris” (Hobsbawm 1991:284), sempre sendo ameaçada 

por ganhos pessoais ou coletivos insignificantes.  

 Tentemos entender através de Hobsbawm (1991:217-225) a situação peculiar 

representada pela posição imaginária do músico do bebop (que acreditava ser a 

ponta-de-lança para uma mudança do conceito do negro na sociedade americana, 

"elevando" sua classe à cultura branca), retornando ao período New Orleans. Para 

uma pessoa pobre, podendo-se estender a idéia a qualquer comunidade pobre, a 

música ou outro entretenimento não são apenas sustento. O artista que faz sucesso 

além das fronteiras de sua comunidade ou de seu povo torna-se um expoente neles. 

Passa a ocupar um lugar de destaque na sua comunidade, que artistas geniais não 

ocupam dentro da cultura hegemônica. 

 Portanto, de certa maneira falando em nome de sua comunidade, há mais 

razões para superar-se do que os artistas de classe média, que se vêem de forma mais 

                                                 
20 T. A. Os comentários de ambos podem ser encontradas em Feather, 1980:9 e Stearns, 1956:222. 
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auto-referente. Inclusive isto é uma grande responsabilidade, pois é acompanhado de 

perto pela expectativa e pela exigência, às vezes injustificada, de resultados musicais.  

 Por que escolheram a carreira artística? É preciso levar em conta, outra vez, 

que se tratam de pessoas vivendo em variados graus de pobreza, partindo do nada 

para a vida. Poupança, trabalho, educação são impossibilidades colocadas como 

ponto de partida. Restam a energia, a vontade de sair do gueto, a aparência, o talento 

(Hobsbawm, 1991:218).  

 Para trabalhar, o jazzista teve que viver nos semiguetos onde se desenvolviam 

as atividades de entretenimento comercial na passagem dos séculos XIX-XX, onde, 

em cada cidade, agrupavam-se ginásios de lutas, bordéis, clubes noturnos, salas de 

espetáculo, espetáculos de variedades e todo tipo de diversão desta ordem. Desta 

forma, o músico trabalhava na zona de meretrício, cujos freqüentadores viviam em 

favelas; o poder era exercido por cafetões, gângsteres e políticos. Seus pares eram 

jogadores e lutadores profissionais, mulheres feias e bonitas, ocasionalmente 

pregadores, leigos ou religiosos. Era um profissional ciente de sua arte, que era com 

certeza a coisa mais importante em sua vida. No entanto, por força das 

circunstâncias, tinha que viver no meio da mais largada boemia. Isso nem sempre fez 

com que se desconectassem do comportamento oriundo de suas origens sociais, que 

era reforçado por seu papel junto à comunidade. Prova disso é o fato de não 

compartilharem da aversão ao trabalho proletário que os boêmios “clássicos” do 

século XIX compartilhavam. Muitos jazzistas deste período tiveram outras 

profissões, mais humildes. Sidney Bechet foi alfaiate; Tommy Ladnier, brilhante 

trompetista, foi engraxate (Hobsbawm, 1991:219).  

 Ao mesmo tempo, não se vestiam de maneira displicente ou negligente, pelo 

contrário, favoreciam uma indumentária vistosa. A posição do jazzista em seu mundo 

dependia em parte de sua pompa. Sua imagem de hedonista feroz, voraz tanto pelo 

uísque, como pela comida e pelas mulheres, foi proporcionada por uma adequação ao 

papel que a comunidade lhe atribuía — afinal, ele personificava os mais altos ideais 

de sucesso que os pobres do seu povo almejavam alcançar, e tudo tinha que vir em 

excesso (ibid, 219).  

 É natural que esse artista tivesse apreço por sua assistência, mas até nisso ele se 

diferenciava dos artistas do século XIX, que professavam um desprezo indisfarçado 

pelo público. Assim como depois o mundo do artista se dividiu entre os que podiam 

compreender sua arte, e estes estavam bem com ele, e a burguesia junto com os que 
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não a podiam entender, que representavam seus desafetos, naquele momento o artista 

vivia no mundo estigmatizado do gueto, e fora dali o mundo da cultura oficial não 

existia (a não ser por alguns músicos que tiveram formação clássica e que se 

ressentiam de terem estas portas permanentemente fechadas para eles).  

 Com a mudança dos músicos de New Orleans para o norte, Chicago, o tipo de 

entretenimento teve de ser reformulado. Isso coincidiu aproximadamente com a 

migração em massa para o Norte e Oeste, começando em 1915, de negros do Sul, 

primariamente motivada pela depressão econômica, mas também pela forte 

discriminação racial — desde o fim da Guerra Civil, tinha havido 3.600 

linchamentos (Southern, 1971:375). Em New Orleans,  a rua era um dos importantes 

palcos do jazz. Nos guetos de Chicago, no entanto, havia uma tradição de dança que 

já existia, e que impôs certo padrão, levando o músico a exigir mais ainda de si. E 

como a profissão agora se desenrolava em palcos de music halls, era preciso ser um 

grande entertainer, além de músico: contar piadas, dançar, cantar, representar, 

atividades que Louis Armstrong, por exemplo, desempenhava com grande sucesso. 

Tudo isso foi acompanhado de uma queda no status: antes verdadeiros reis e rainhas 

em meio a seu próprio público, os jazzistas contentavam-se agora em ser artistas de 

sucesso, e sua audiência, por volta de 1927, aparentemente desinteressou-se do jazz 

(Hobsbawm, 1991:221) — ao mesmo tempo (anos 20) em que o público branco 

começou a acorrer em massa aos bairros negros, pensando lá encontrar uma legião de 

furiosos hedonistas (Hentoff, 1959:177).  É bom lembrar que os anos 20 em Chicago 

assistiram ao florescimento do blues clássico, e Bessie Smith, sua maior cantora 

(Berendt, 1987:27), conheceu a decadência por volta de 1928. King Oliver, o diretor 

da banda mais importante dos tempos de New Orleans, também.  

 Na realidade, no período inicial em New Orleans, o jazzista estava criando sua 

música, em pequenas bandas de jazz. Chicago, por outro lado, era um grande centro. 

No Southside, o bairro negro, a atividade também era frenética, como em New 

Orleans, embora o preconceito de cor fosse mais forte, o que era um desafio à 

criatividade. As pequenas bandas foram substituídas por bandas maiores de palco, de 

rádio, chegando finalmente às grandiosas bandas de baile (Hentoff, 1959:139). Tudo 

isso abalou as estruturas do jazz. De um lado, os que puderam se tornar entertainers 

no novo padrão comercial, fizeram sucesso em graus variados. Já os que eram apenas 

músicos, ou fizeram parte das orquestras de maior ou menor sucesso, ou voltaram-se 

para si mesmos, com boa parte do jazz tornando-se música para músicos. Em plena 
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lei seca, o jazz deixou de freqüentar os grandes ajuntamentos para se refugiar em 

pequenas speakeasies, bares onde se vendia uísque contrabandeado ⎯ como o nome 

diz, lugares em que se falava baixo.  

 O perfil psicológico do artista começou a mudar junto com as outras relações. 

As piadas humilhantes que Armstrong e outros entertainers faziam sobre si mesmo e 

seus irmãos de cor denotavam uma atitude socialmente partilhada, de não-

enfrentamento (Hobsbawm, 1991:223). Mas os migrantes e as novas gerações dos 

anos 30 não aceitavam a discriminação, surgindo daí o ressentimento aberto. O jazz 

começou a ser desenvolvido com o propósito evidente de constituir-se na expressão 

da raça negra (mesmo que brancos também o praticassem, aceitavam a superioridade, 

na média,  dos negros). O passo seguinte foi comparar o jazz com a música branca 

em sofisticação, estrutura, técnica, elaboração e execução (ibid, 224). Quando os 

novos sons começaram a surgir, intelectuais negros juntaram-se ao jazz, 

impulsionando-o. E, desde o final dos anos 30, viveu-se a necessidade de transformar 

o jazz em música erudita de vanguarda negra — justamente quando a 

intelectualidade branca foi atraída. O clima era fortemente polarizado entre brancos e 

negros, de ódio mesmo. E essa atitude emocional não teve um sucedâneo no ativismo 

político ou sindical, com o trabalhismo ou comunismo tendo bem poucas adesões de 

músicos negros (ibid, 225). No entanto, reforçou o orgulho de tocar jazz por estar 

fazendo arte, não entretenimento. Como disse Dizzy Gillespie, “eu toco para 

músicos” (Hobsbawm, 1991:225).  

 Esse novo orgulho, associado ao ambiente proporcionado pelos intelectuais, 

aproximou o bopper do modelo do intelectual boêmio do século XIX. Na vestimenta 

(sobretudos, chapéus-coco, cachimbos), na apreciação e absorção de modelos da 

cultura clássica (Ravel, Stravinsky, Debussy, Prokofieff, Schoenberg foram citados 

pelo menos por Monk e Parker), na estética da apresentação (recusa em comportar-se 

nos moldes extrovertidos do entertainer, atitude impassível mesmo tocando as mais 

radicais invenções, agradecimento quase constrangido aos aplausos, tocar de costas 

para o público como Miles Davis fazia), na própria concepção sonora (busca de 

cerebralidade, não de festiva comemoração). O ápice da dissensão negra foi a 

conversão de vários jazzistas ao islamismo. Art Blakey (Abdullah ibn Buhaina), 

Edmund Gregory (Sahib Shihab), McKinley Dorham (Abdul Hamid), Kenny Clarke 

(Liquat ali Salaam), Walter Bishop Jr. (Ibrahim ibn Ismail), Leroy Jones (Amir 
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Baraka), são apenas alguns dentre os mais ilustres (Hobsbawm, 1991:226/227; 

Berendt, 1987:38).  

 Assim, o bebop tentava uma expressão política, mas que não possuía uma 

agenda ou rumo definidos. Buscava também uma expressão racial, que era baseada 

sobre o blues, música negra por excelência; perseguia ainda uma expressão artística, 

procurando na cultura clássica estabelecida sua própria medida de valor (Hobsbawm, 

1991:227). Tudo bem diferente do que havia ocorrido em New Orleans, quando os 

músicos tocavam para seu povo e não pensavam mais no assunto.  A contradição 

entre querer ser negro e buscar, ao mesmo tempo, a aprovação da cultura 

estabelecida branca (devido ao esforço em comparar e desenvolver o jazz tomando 

por base as grandes realizações da música de concerto européia) faz com que de certa 

forma o bopper seja menos original e revolucionário que o músico de New Orleans, 

cujo trunfo foi haver desenvolvido uma música totalmente marginalizada pela cultura 

oficial — neste momento, o bop era reverenciado unanimemente pela 

intelectualidade branca. O jazzista tradicional (pré-bop) emergiu da sua comunidade, 

o moderno é um músico erudito de vanguarda, de minorias portanto. E o jazz 

tornando-se referência obrigatória na cultura mundial no século XX, sua abordagem 

em todos os países faz com que rapidamente vá se desvencilhando de suas tradições 

de origem, vindas de uma cultura não-ortodoxa (ibid, 228).  

 No entanto, pelo menos até esse momento (por volta de 1943), talvez por mais 

algumas décadas, mas de forma rapidamente decrescente, mantém uma característica 

fundamental. A tradição de exprimir os sentimentos das pessoas comuns, o que fez 

com que pudesse se constituir à revelia da cultura estabelecida (a execução livre dos 

cânones eruditos). O que aconteceria na ausência completa desta matriz popular, na 

ausência completa da educação informal, e na manutenção de sua sobrevida em 

palcos elegantes das classes abastadas, enquanto as classes pobres dedicam sua 

criatividade a outras formas de música, é algo que veremos adiante. 

 Em relação ao elemento de protesto presentificado pela recusa dos boppers em 

aceitar a posição de entertainers e buscar uma expressão mais radical, é possível 

identificar no jazz anterior ao bop uma característica mais eloqüente de sua revolta. 

Mais do que o interesse em exprimir explicitamente o desejo de mudanças, o jazz 

desde sua origem se constituiu em música democrática, que alcança as classes mais 

pobres e as mais ricas. O fato de que a música de jazz se despiu do convencionalismo 

da música erudita e seus cânones de interpretação, buscando instituir uma 
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comunicação direta que podia ser entendida pela pessoa simples das ruas (pois os 

próprios músicos eram das classes mais baixas), é muito mais revolucionário que 

tentativas intelectuais de direcioná-la a protestos formais. A emissão de som se 

despiu do formalismo erudito, desembarcando na vida simples do homem comum do 

povo.  

 
Mesmo um tipo de música do povo comum, não ameaçado, no entanto, tem seus 
elementos de protesto; e estes não ficam restritos ao povo negro. Não é apenas o seu 
tipo de música que fala diretamente de e para o homem ou mulher não educado, no 
qual as pessoas tocam como se fala, como se ri ou como se chora, apenas de maneira 
mais contundente; e a qual, em razão desta postura direta, é um protesto vivo contra 
as ortodoxias culturais e sociais das quais ela tanto difere. É qualquer música feita 
especificamente de e para os pobres, por menor que seja a intenção de protesto 
político (Hobsbawm, 1991:279).  

  

 As mesmas características já emanavam da religião cunhada nos Estados 

Unidos. Os cultos pastores episcopais e presbiterianos se comunicavam bem com as 

classes médias episcopais ou presbiterianas, mas só quem conseguia penetrar nas 

comunidades de trabalhadores braçais, fronteiriços, marinheiros ou mineiros eram o 

 
homem ou mulher que batia forte na Bíblia prometendo sangue e fogo do inferno no 
estilo “gospeliano hot” do ator-orador-cantor. Todas as seitas protestantes pobres, 
brancas ou negras, são essencialmente seitas de declamação, seja ela a dos metodistas 
primitivos Durham do século XIX, a dos batistas caipiras, ou as modernas igrejas 
pentecostais, dos adventistas ou testemunhas de Jeová. Novamente, estas seitas são 
muito dadas à democracia. A congregação tomou parte ativa nos procedimentos, nos 
cantos corais, nos améns e aleluias, “falando com suas vozes” e “testemunhando” 
sempre que tocados pelo espírito e por outros meios. A distância oficial entre o 
pregador e o público era a menor possível, e a distância física não era maior, já que 
qualquer integrante que se sentisse “tocado” e tivesse fervor e eloquência (...) podia se 
tornar um pregador. Aqui, mais uma vez, e praticamente pelas mesmas razões, a 
adoração religiosa foi desformalizada e desritualizada, tornando-se espontânea e 
coletiva. (...) Tal religião, mesmo quando não se constituía intencionalmente em um 
gesto político ou social era um protesto. Cada elemento dela exalta os caminhos e as 
aspirações dos pobres, dos ignorantes e oprimidos, dos trabalhadores, depreciando os 
padrões dos ricos, dos poderosos, dos instruídos, das classes superiores (Hobsbawm, 
1991:279/280).  

 

 No entanto, o caminho seguido pelo jazz foi oposto. Talvez pelo fato de o jazz 

ter sempre enfatizada sua expressão individual, e não coletiva.  

 
As raízes do jazz estão plantadas em meio àqueles pobres que, embora extremamente 
oprimidos, são menos dados à organização coletiva e à conscientização política, e que 
encontram a sua “liberdade” se esquivando da opressão e não fazendo frente a ela: são 
os pobres trabalhadores pré-industriais sem qualificação. Sendo pobres e oprimidos, 
eles cantam e tocam músicas a respeito da pobreza e da opressão como se fossem algo 
corriqueiro. (...) Em um certo sentido, a força das favelas, dos bordéis, dos music 
halls, enquanto berçários de artes populares, vem do fato de que aqueles que vivem e 
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freqüentam esses lugares não têm comumente outra válvula de escape para sua 
tristeza senão o fazer e viver impressões estéticas, living for kicks [“viver de 
curtições”], como diz a expressão (Hobsbawm, 1991:282).  

 

 Enquanto os que realmente lutavam em favor de realizações sociais buscavam 

a organização e união através do êxtase coletivo, do qual talvez os melhores 

exemplos nesta fase sejam os hinos puritanos executados por corais na congregação, 

o jazz não tinha corais, e desprezava o puritanismo (ibid, 283). Desde o início, uns e 

outros antagonizaram-se. A solução buscada pelo jazz culto representado pelo bebop 

para revoltar-se e reclamar o reconhecimento da participação do negro na feitura (e 

obviamente, sua fatia) do bolo da prosperidade americana foi forçosamente 

individual, e correu ao largo da história da comunidade negra como um todo nos 

Estados Unidos. O jazz, como conquista formal e realização social do grupo negro 

nos Estados Unidos, é uma exceção; nenhuma outra arte ou ofício realizada 

especificamente dentro deste grupo assumiu a mesma envergadura. É visível o fato 

de que os músicos de jazz, individualistas, autoconscientes e auto-centrados, estavam 

desconectados das bases do pensamento social negro, e não compartilhavam de sua 

orientação quanto ao que era necessário para obter uma contrapartida concreta da 

sociedade branca em relação à sua contribuição (ibid, 284). 

 A aceitação social e reconhecimento por parte da cultura estabelecida terminou 

por assomar como importantes objetivos dos jazzistas, a partir de atitudes como a 

busca de seções de cordas como pano de fundo, a repetição orgulhosa das 

proporcionalmente pequenas manifestações de apreço de jazz pelos expoentes da 

cultura clássica, o jazz sinfônico dos anos 20, o uso de roupas formais, a adoção de 

atitudes padronizadas durante a apresentação (como as reverências em resposta aos 

agradecimentos) (ibid, 285), tudo carregando o jazz conscientemente para longe da 

comunicação direta, despretensiosa e extrovertida do entertainer cujo exemplo típico 

foi Louis Armstrong (não por acaso duramente criticado como “Pai Tomás”, ou 

negro serviçal dos brancos).  

 A busca da aceitação da cultura negra nos mesmos termos da cultura branca, 

ainda que legítima e compreensível (e finalmente realizada), produziu problemas. A 

tentativa de equiparação levou inicialmente a uma expressão da mais alta forma 

artística em todo o jazz e, provavelmente, em toda a música popular mundial, que foi 

o bebop.  
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 No entanto, esta iniciativa, em que se vê a tentativa de colocar-se o jazz no 

mesmo plano que a música clássica branca, iniciativa que já é equivocada nos 

próprios termos de sua proposição (ao invés de procurar-se a essência do talento 

negro, instituiu-se os próprios modelos brancos como parâmetro) (ibid, 227-8), traz 

outras dificuldades, que culminaram no movimento mais recente em torno da 

concepção do jazz como “música clássica negra”. De maneira crescente, o jazz vem 

assumindo atitudes da música clássica branca, rígida e consciente de si mesma, 

sempre voltada para o passado e interessada em sua institucionalização em 

conservatórios e museus.  Uma das características básicas do jazz até os anos 60, 

a busca da inovação, deu lugar à pesquisa de passado e origens. Músicos jovens 

assumem posturas reprodutivistas em que não só a música mas mesmo as roupas e 

atitudes dos anos de glória tornam-se objetos de culto. Buscando uma expressão 

oficial, o jazz terminou por produzir, nas últimas décadas, uma imagem em negativo 

da música clássica branca, apresentando uma respeitabilidade institucional e 

acadêmica que se afasta do espírito criativo na mesma proporção em que se aproxima 

daqueles elementos, completamente estranhos à sua origem.  

 O aparente abandono pelo jazz da busca incessante e aventurosa que já o 

caracterizou em favor da segura celebração de seus êxitos passados deixa entrever a 

passagem das significações imaginárias sociais, de um período em que 

presentificavam o jazz como organismo vivo instituído pela coletividade de 

indivíduos, para um período em que as SIS instituíram o jazz como "tesouro a ser 

preservado"; nesta diferença central em relação à maneira viva como o africano se 

relacionava com sua cultura, vê-se a heteronomia surgindo a partir da idéia de que, 

mais do que um fazer lúdico, um processo que tinha por fim a livre expressão do 

artista, passa a ser mais importante fetichizar o jazz e transformá-lo em objeto de 

culto instituído pelos antepassados.  

 Uma das conseqüências foi a perda da base popular que o jazz sempre teve e 

sua transformação em objeto de museu, executado em finas soirées  de gala nos mais 

reputados teatros dos Estados Unidos, como o Lincoln Center ou o Carnegie Hall, 

depois de sua apropriação pelo establishment. Como um exemplo entre muitos desta 

situação impensável pelos jazzistas que viveram em outras épocas, onde o jazz sofria 

com problemas com a polícia bem como era generalizadamente rejeitado pela classe 

média, o 100o. Congresso dos Estados Unidos passou uma resolução em relação ao 

jazz, nela constando:  
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Resolved by the House of Representatives (the Senate concurring), that it is the sense 
of the Congress that Jazz is hereby designated as a rare and valuable American 
national treasure to which we should devote our attention, support and resources to 
make certain it is preserved, understood and promulgated21. (HOUSE 
CONGRESSIONAL RESOLUTION 57, 1987) 

 

  Ao mesmo tempo, a perda do apoio popular se traduziu na morte da jam 

session (sessões de improvisação não-comerciais que existiam mesmo nas menores 

cidades, onde músicos experientes colocavam à prova e ensinavam músicos novatos, 

N.A.), elemento cultural de primeira importância no jazz; e na ascensão do ensino 

formal, trazido pela crescente conscientização da necessidade de veicular a cultura 

negra através da cultura oficial, e que se constituiu num duro golpe contra o espírito 

libertário e criativo do jazz. Tudo isto diz respeito à mudança de mentalidade que 

intentou valorizar a cultura negra nos mesmos moldes da cultura hegemônica branca: 
The advance in sophistication demonstrated by such music suggests that as the 1940s 
progressed the outlook of performers was again changing. For most of their listeners, 
who was playing remained more important than what was being played, and such an 
attitude, paralleling that of audiences of 19th-century European virtuosos, was not 
unreasonable when much improvising was involved. During the 1930s and later, 
many jazz performers still regarded themselves primarily as entertainers; but as their 
skill and knowledge improved they moved towards a strictly musical sense of 
professionalism and an awareness of jazz as an art22. (Oliver, Harrison, Bolcom 
1986:285-286) 

 

3.8.8 Cool jazz 

 No entanto, as características hot do bebop, como a predominância da 

improvisação até na exposição do tema com a abolição de arranjos pré-definidos, a 

                                                 
21 T. A. "Foi decidido pela House of Representatives (com o apoio do Senado), que é a intenção do 

Congreso que o Jazz, como resultado deste, seja designado como um raro e valioso tesouro nacional 

ao qual devemos devotar nossa atenção, apoio e recursos para assegurar que ele seja preservado, 

entendido e disseminado".   
22 T. A. "O avanço na sofisticação demonstrada por tal música sugere que enquanto corria a década de 

1940 o perfil dos músicos estava novamente mudando. Para a maior parte de seus ouvintes, quem 

estava tocando era mais importante do que o que estava sendo tocado, e tal atitude, em paralelo àquela 

das audiências dos virtuosos do século XIX, não era irrazoável quando muita improvisação estava 

envolvida. Durante os anos 30 e mais tarde, muitos músicos de jazz se percebiam primariamente como 

entertainers (animadores); mas à medida que sua capacidade e conhecimento evoluíram eles 

moveram-se em direção a um senso de profissionalismo estritamente musical e uma consciência do 

jazz como uma arte."  
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gama de dinâmicas e timbres exploradas até o limite,  seu experimentalismo, arrojo e 

inquietude não tardaram a provocar uma nostalgia por músicas mais suaves e menos 

exigentes. Surge então o cool jazz, por volta de 1949, dominando o início dos anos 

50, caracterizado pelos arranjos delicadamente e detalhadamente planejados e 

calculados denotando uma preocupação intelectualizante, pela sonoridade mais 

aveludada, pelo clima geral mais suave, com dinâmicas se mantendo num plano 

médio, raramente atingindo intensidades mais altas. Os primeiros proponentes desse 

estilo foram Miles Davis, John Lewis e Tadd Dameron (Berendt, 1987:32), com a 

presença única do arranjador Gil Evans.  Logo foram reforçados por Lenny Tristano, 

Lee Konitz, Warne Marsh, Billy Bauer. Neste período, havia muitos músicos 

morando na Costa Oeste, onde trabalhavam intensivamente para estúdios de 

gravação, muitos deles devotados a suprir a indústria cinematográfica de Hollywood. 

Por causa disso, o cool jazz foi apelidado de West Coast jazz (ibid, 33). Entre estes 

músicos da Costa Oeste estavam Shorty Rogers, Shelly Manne e Jimmy Giuffre.  

 Com o cool jazz, ganha força a idéia da legitimação do jazz em termos formais, 

e o movimento em direção ao ensino formal recebe notável impulso, não em termos 

quantitativos, mas devido à importância de mestres e alunos envolvidos: 
Mais do que quaisquer de seus predecessores, os músicos e arranjadores cool também 
sonhavam com um jazz composto e instruído, capaz de concorrer com os clássicos. Os 
principais representantes do progressive jazz [N. A. — relacionar este trecho com as 
palavras de Steve Lacy à pag. 109], como o pianista Lennie Tristano, o saxofonista 
Lee Konitz, passaram mesmo a teorizar, fundando e ensinando em acadmeias, algo 
inédito em jazz, onde os músicos diziam o que tinham de dizer em notas e não em 
palavras, e faziam o seu aprendizado com os mestres, como os pintores aprendizes da 
Renascença (Hobsbawm, 1991:128).  

  

3.8.9 Hard bop 

 Logo tanta suavidade tinha que dar lugar a uma nova agressividade, e assim 

alguns músicos, predominantemente baseados em Nova Iorque, começaram a 

imaginar uma solução intermediária entre a agressividade do bebop e a suavidade do 

cool.  Assim, lá pelo final dos anos 50 surge o hard bop, mais sofisticado 

harmonicamente e mais extremado poliritmicamente que o bebop, e executado por 

músicos extremamente proficientes tecnicamente. No entanto, as composições 

escritas especificamente para o idioma hard bop eram harmonicamente mais simples 

que as do bebop, e como obviamente um ou outro tema do bebop figurava no 

repertório hard bop, as composições hard bop soavam, em comparação, semelhantes 
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a simples rhythm’n blues, o que facilitou sua assimilação, pois é mais fácil dançar ao 

som destas composições que ao som do bebop.  

 Os primeiros líderes desse período foram o baterista Art Blakey e o pianista 

Horace Silver, e os músicos que se destacaram posteriormente neste estilo foram os 

trompetistas Lee Morgan e Donald Byrd, os tenoristas Sonny Rollins, Hank Mobley 

e o genial John Coltrane.  

  

3.8.10 Free jazz 

 Mas os anos 60 estavam chegando. A música de vanguarda de tradição 

européia, sempre mantida no horizonte como inspiração pelos criadores do jazz 

(embora este fato, surpreendentemente, seja pouco enfatizado), refletia-se em grande 

intensidade no free jazz. A atonalidade demolindo a estrutura harmônica, a 

dissolução da métrica, a absorção de culturas étnicas como a hindu, da China, de Bali 

e outras, a tremenda intensidade emocional, a inexistência predeterminada de 

duração,  e a aceitação do ruído como parte da música são as grandes inovações deste 

período (Berendt, 1987:36). Mesmo assim, essa música, em várias de suas 

experiências, podia também fazer uso da harmonia, ou da métrica, ou de melodias 

estruturadas, embora a preocupação com a arquitetura musical esteja mais 

relacionada ao estilo similar, em vários aspectos, do avant-garde.  

 Em poucas palavras para descrever tamanho fenômeno, pode-se dizer que o 

free jazz exige uma nova postura do ouvinte.  A tentativa de identificar coerência é 

fútil e infrutífera. A atitude mais compensadora é identificar a magia do interplay 

entre os executantes, isto é, a energia, a empatia que circula (ou não) na execução 

free. Música sem concessões, carregada de um senso de busca existencial e de 

identidade racial e social, data desta época o grande número de conversões de negros 

ao islamismo, frente à falência da religião católica em reconhecê-los no mesmo plano 

que os brancos. No caleidoscópio de motivações de cada músico ao assumir o novo 

estilo, pode-se identificar o protesto social de Archie Shepp, a procura mística de 

Coltrane, a alegria de Albert Ayler, a intelectualidade de Bob James, o humor de Sun 

Ra e a sensibilidade de Carla Bley, entre outros (ibid, 42). 
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3.8.11 Jazz rock  

 Com o advento dos anos 70, o jazz sofre grande influência do rock. A 

simplificação resultante disso, em relação à sofisticação do jazz desde o bebop, 

incluindo a indulgência ao som eletrônico, incapaz de transmitir as nuanças do toque 

humano num instrumento acústico, até hoje é causa de um ódio que separa como 

inimigos, de um lado, “puristas”, “elitistas” ou “ortodoxos”, e de outro, “vendidos” e 

“ignorantes da tradição”. 

 Sem tomar partido, é importante dizer que o rock  tem uma estrutura harmônica 

e melódica extremamente simples, girando em torno dos três acordes dos graus 

tonais, demonstrando sua extrema similaridade com o blues do qual descende 

diretamente. O chamado jazz rock, assim, caracteriza-se por introduzir o fraseado 

improvisatório jazzístico sobre harmonias simples, ritmos menos sutis e abstratos e 

mais voltados à produção de um pulso dançante e impactante, tendo como resultado 

geral um apelo mais direto e mais simples. Utilizou muitos elementos daquilo que 

hoje é chamado de world music (músicas étnicas “exóticas”, como a brasileira, a 

indiana, africana, etc.), dando continuidade a esta tendência que se observa desde o 

estilo free. Através de iniciativas como as do Weather Report, Mahavishnu 

Orchestra, John McLaughlin, entre outros, o jazz-rock perseguiu seriamente os 

mesmos ideais do jazz, mantendo-se no mesmo nível de entrega total e busca 

contínua de superação de limites.  

 No entanto, na esteira destas mudanças, a indústria cultural retomou o 

potencial comercial do rótulo jazz, esquecido desde os áureos tempos do swing. Se 

no tempo do swing o jazz era representado como alegria, vibração, entusiasmo e 

entretenimento descompromissado, vindo a calhar para o esquecimento dos 

problemas da primeira e segunda guerras mundiais (e ao mesmo tempo espelhando 

na grandiosidade das big-bands a megalomania americana), desde o bebop o jazz é 

representado como música de preocupações existenciais, intelectual e sofisticada. No 

entanto, ao introduzir-se o precedente da fusão entre jazz e rock, abriu-se a porta para 

o oportunismo e o maneirismo simplório pop, vendido espertamente sob o rótulo de 

jazz, atraindo milhões de adolescentes e adultos que, até então mantidos afastados do 

jazz devido à sua exigência de uma audição aprofundada e discriminadora, neste 

momento unem sua aspiração consumista de uma música não-exigente, não-

reflexiva, acrítica e passiva, pano-de-fundo para animação de festas e atividades, 

com sua aspiração por uma transcendência afetiva, estética e intelectual, prometida 



 109

pela compra do rótulo jazz. Esta tendência se solidificou na indústria, sendo um ramo 

extremamente forte comercialmente nos dias de hoje (muito mais que o jazz 

"legítimo"), com hibridizações de certos elementos do jazz com outras músicas de 

invencível apelo pop, como o funk, o rap, etc. 

  

3.8.12 Post bop 

 Por volta dos anos 80 surge um novo estilo, o post bop, que é o que é praticado 

até o momento atual. Como reação ao comercialismo advindo do jazz rock, o post 

bop retoma a complexidade do bebop num leque suficientemente amplo para abrigar 

todas as tendências, estilos e técnicas observadas no jazz desde então.  Impossível de 

identificar uma tendência unívoca neste estilo, que, não obstante, debate-se frente a 

duas tendências dominantes: o revivalismo tradicional (representado por Wynton 

Marsalis) e a não-ortodoxia radical (defendida por Keith Jarrett). Esse embate 

apaixonado, que opõe massas de admiradores/discípulos de um lado e de outro (para 

não falar das várias tendências não contempladas por ambas as partes) é o retrato de 

um momento de séria crise do jazz: após seu início como música de baixa categoria, 

de entretenimento grosseiro de massas de proletários incultos, o jazz passou à 

posição de objeto de consumo da classe média, e daí para uma posição de 

reconhecimento e legitimação cultural e artística pelas elites, quando então foi 

abandonado pelas massas, tornou-se objeto de culto de iniciados em templos 

apropriados, onde a possibilidade de estagnação e morte o ameaça. 
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3.9 A educação jazzística formal nos Estados Unidos 

 

"Don't go to school, it will only mess you up"23  

(Ellington apud Collier, 1996) 

  

 

 Além dos elementos importantes para uma reflexão a respeito da educação, que 

dizem respeito à constituição imaginária do jazzista e de seu público, torna-se digna 

de nota nesta breve história do jazz através de seus estilos a vitalidade demonstrada 

pelo gênero até o advento do jazz rock. Até então, como vimos, cada década abrigava 

no mínimo uma revolução total, e às vezes duas ou três (não foram incluídos aqui, 

para não estender demais este relato, vários estilos como o modal jazz ou a third 

stream). Após o jazz rock observa-se um retorno à tradição jazzística com o post bop, 

sem que isto represente nada de novo. Neste momento, passados já vinte anos, a 

angústia e ansiedade em relação à inexistência de inovações são enormes nos meios 

jazzísticos, pois o que está em jogo é a própria sobrevivência do gênero. Neste estado 

de coisas é que desejo trazer a atenção para o fato de que isto coincide com a 

escolarização do jazz e a diminuição acentuada do caráter comunitário da educação 

que foi responsável por toda a produção artística deste gênero, até vinte anos atrás.  

 
Jazz and art music are at opposite poles of the musical earth. In most respects they 
contradict one another (...) educationally they are antagonistic (...) Jazz tears down 
what the music educator is trying to build up; and it is because the pupil hears so 
much more jazz than real music that his artistic taste tends to deteriorate24 (Dykema, 
1941). 
 

 

 Dos anos 30 aos 50, o jazz sofreu contínuos ataques nos textos e revistas de 

educação musical pois pensava-se que ele provocasse efeitos degenerativos sobre a 

                                                 
23 T. A. "Não vá para a escola, ela só vai avacalhar com você." Conselho de Duke Ellington a Ben 

Webster, que estava considerando entrar na Julliard School.  
24 "Jazz e música artística estão nos pólos opostos do mundo musical. Em muitos aspectos eles se 

contradizem mutuamente (...) educacionalmente eles são antagônicos (...) o jazz destrói o que o 

educador está tentando construir; e é porque o aluno escuta tão mais jazz que música de verdade que 

seu gosto artístico tende a deteriorar-se." 
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música escolarizada. Muitos educadores nos EUA pensavam ser negativo seu ensino. 

Os que advogavam a música “séria” (clássica) chegavam a banir do ambiente escolar 

alunos que tentavam lá tocar ou praticar o jazz. Segundo Murphy (1994), as atitudes 

começaram a mudar nos anos 60 e 70 devido a duas razões: 1. o jazz se constituiu 

como música artística e não como mero entretenimento; e 2. atividades 

extracurriculares de jazz nos campi eram muito bem sucedidas. Por volta de meados 

dos anos 70 e início dos 80, a corrente dominante da educação musical começou a 

sinalizar sua aprovação pelo jazz. No ano 2001, a escolarização do jazz ainda 

encontra críticos, mas este gênero já é um componente vital da educação musical nos 

EUA.  

 Faculdades, universidades e conservatórios começaram a prover treinamento 

intermediário ou avançado na interpretação de música erudita, execução 

instrumental, e ocasionalmente teoria e composição. Desde os primórdios do jazz, 

alguns artistas importantes têm recebido instrução em música erudita por parte de 

professores de conservatório (Berliner, 1984:55). Jelly Roll Morton tocava Bach ao 

órgão.  

 A partir dos anos 50, instituições de educação formal começaram a disseminar-

se. Os cursos que se desenvolveram a partir de conservatórios descendem dos 

seminais jazzistas (ou blueseiros)-pedagogos W. C. Handy, James Reese Europe, e 

Len Bowden, no final da década de 1910 e início da de 1920. Nas faculdades, os 

primeiros cursos (não-reconhecidos) foram abertos em 1920, com os próprios 

estudantes dirigindo-os; consistiam basicamente de música de dança.  

 O primeiro ensemble reconhecido foi o Bama State Collegians (Alabama State 

Normal College), organizado por Len Bowden e Fess Whatley. É considerado um 

dos nascedouros da pedagogia formal do jazz. Depois vieram Alabama State, 

Tennessee State, Wilbeforce, North Texas State, Berklee College of Music e Los 

Angeles City College, também oferecendo cursos reconhecidos, as primeiras quatro 

sendo universidades.  
 
Jazz education at university level in America started in 1947, at the University of 
North Texas, although Berklee had started two years earlier as a very small private 
school. The Jazz Department at the Musik Hochskule in Graz, Austria, started in 
1963, although there was a jazz-related course at the Hans Eisler School in Berlin 
before the war. Most other countries in Europe followed suit during the 1960s and 
70s, although in Britain, where we have had a 'light music' course at Leeds College of 
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Music since the 1960s, our first conservatory-level course only started in 198925. 
(Collier, 1996). 
 

 Len Bowden também dirigiu atividades de treinamento para músicos afro-

americanos que serviam nas forças armadas, em bandas militares e de jazz. 

Juntamente com outros educadores, definiu o currículo básico de jazz que ainda hoje 

é considerado fundamental em abordagens contemporâneas para o treinamento de 

músicos de jazz: experiência em conjunto, arranjo, improvisação e técnicas de 

ensaio. 

 Métodos, freqüentemente escritos ou endossados por celebridades, apareceram 

depois do primeiro, escrito em 1935 (Bleihoof, 1935). Transcrições de solos e seções 

técnicas começaram a aparecer em revistas especializadas como Down Beat.  

 Em 1941, a New School of Social Research, em New York, foi a primeira a 

oferecer um curso de história do jazz, ministrado por Leonard Feather, Robert Goffin 

e Marshall Stearns, tornando-se um dos primeiros seminários acadêmicos sobre jazz. 

Depois da II Guerra Mundial, muitos músicos que deram baixa entraram para os 

cursos superiores por intermédio da (lei) G. I. Bill. As instituições que estavam 

preparadas para absorvê-los com treinamento especializado eram North Texas State 

University, Berklee College of Music, e University of Miami. 

 O primeiro esforço de formalizar a educação do jazz veio como reação contra o 

eurocentrismo da academia musical americana, sem recursos, possibilidade ou 

interesse para o ensino do jazz. Mais tarde, o rock, esmagando a jam session e o 

contato pessoal entre o músico e seu mentor como elementos educativos básicos, 

provê o estímulo adicional para a escolarização do jazz:  

 

                                                 
25 T. A. "Jazz-educação em nível universitário na América começou em 1947, na Universidade de 

North Texas, embora Berklee tenha começado dois anos antes como uma escola privada bastante 

pequena. O Departamento de Jazz na Musik Hochskule em Graz, Austria, começou em 1963, embora 

tenha havido um curso relacionado ao jazz na escola Hans Eisler em Berlim antes da guerra. A maior 

parte dos outros países da Europa propuseram seus cursos durante os anos 60 e 70, embora na Grã 

Bretanha, onde temos tido um curso de música comercial no Leeds College of Music desde os anos 

60, nosso primeiro curso em nível de conservatório só começou em 1989". 
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In later years, the commercial dominance of rock provided additional impetus [ao 
ensino formal], threatening the economic base of the jazz community’s own 
educational system 26 (Berliner, 1994:55) 

  

 Esta escolarização do jazz teve início ainda em 1945, em Boston, de maneira a 

rigor inexpressiva em termos de influência sobre a produção musical, através da 

iniciativa isolada de Lawrence Berk, que criou naquela cidade a Schillinger House, 

onde ensinava Heinrick Schillinger, em 1954 tornada Berklee School of Music, hoje 

conhecida entre alguns dos educadores americanos como “escola-fábrica de jazz”, 

com cerca de 2.500 estudantes em seus cursos superiores de jazz, 40% dos quais 

sendo internacionais, vindo de 70 diferentes países. Os primeiros bacharelados foram 

outorgados em 1966. Em 1973, a escola foi reconhecida e seu nome mudou para 

Berklee College of Music.  

 Seguiu-se a Lenox School of Jazz também em Massachusetts, em 1957, com 

cursos de verão dirigidos pelo pianista John Lewis. Seu maior escopo era legitimar o 

estudo do jazz.  

 Nos anos 50, mais de 30 faculdades e universidades adicionaram o jazz a seu 

currículo. A impressão de partituras de arranjos de bandas influenciam o crescimento 

do ensino de jazz nas escolas. Fabricantes de instrumentos promovem festivais e 

cursos. Os primeiros seminários de verão foram o National Stage Band Camp 

(Indiana Univesity), Lennox School of Jazz (1957) e Stan Kenton (big band) Camps 

(que mais tarde se tornou Seminários Jamey Aebersold).   

 Só com o movimento americano pelos direitos civis, nos anos 60, começou-se 

a debater em escala mais abrangente a importância de ensinar o jazz nas escolas 

como parte da necessidade de valorizar nacionalmente os componentes culturais da 

comunidade afro-americana. Desde as primeiras tentativas de introduzir qualquer 

discussão neste sentido, no entanto, esbarrou-se com o sólido muro do preconceito 

racista. Por exemplo, as bandas de algumas escolas sulistas de primeiro e segundo 

graus (junior e high schools) ainda hoje são chamadas “stage bands”, eufemismo 

para não usar o termo “jazz”, considerado vulgar, ainda associado pela classe média 

à vida viciosa em geral. No entanto, o crescimento do jazz não teve precedentes nesta 

década, tanto em faculdades como em escolas de segundo grau. Em 1960, haviam 30 

                                                 
26 T. A. “Em anos subseqüentes, a dominância comercial do rock trouxe ímpeto adicional [ao ensino 

formal], ao ameaçar a base econômica do sistema educacional da comunidade jazzística”. 
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bandas de faculdades; em 1970, 450. Em 1960, haviam 5.000 bandas de escolas de 

segundo grau. Em 1970, 15.000. De 248 faculdades pesquisadas em 1964, 41 

ofereciam cursos de jazz reconhecidos (na sala de aula). Em 1974, o número havia 

crescido para 228 (Murphy, 1994). As bandas das faculdades passaram a ser 

dirigidas pelos membros do staff, não mais pelos estudantes. Músicos atuantes, 

profissionais estabelecidos do jazz envolveram-se na educação, através de master 

classes, oficinas, métodos e outros materiais didáticos; atividades escolares de jazz 

demandaram grande aumento na produção de material didático, que até então tinha 

qualidade irregular.   

 Em 1968, a formação da Associação Nacional de Jazz-Educadores (National 

Jazz Educators Association), afiliada à Conferência Nacional dos Educadores 

Musicais (Music Educators National Conference) por Matt Betton e amigos, refletiu 

a crescente conscientização a respeito da responsabilidade que as escolas secundárias 

deveriam assumir na promoção da tradição jazzística.  Seus objetivos eram unificar 

recursos, definir padrões, autenticar materiais, e ajudar a causa dos que estavam 

envolvidos no jazz. No primeiro ano foram inscritos 100 membros; depois da 

expansão para a IAJE, no início dos anos 90, alcança hoje mais de 8.000 membros 

em 31 países.  

 Defensores do movimento pelos direitos civis nos anos 60 utilizaram de sua 

influência dentro das instituições de ensino superior para promover o 

desenvolvimento de novos cursos sobre a cultura afro-americana. Alguns 

conservatórios, faculdades e universidades contrataram músicos de jazz para ajudá-

las a desenvolver currículos de jazz, como parte desta crescente tendência de criar 

departamentos de estudos afro-americanos.  

 Por volta dos anos 80, havia mais de meio milhão de estudantes de segundo 

grau e faculdades, envolvidos no estudo formal do jazz. Quinhentas faculdades 

ofereciam cursos reconhecidos. 70% das 30.000 escolas de primeiro e segundo graus 

tinham ao menos uma “stage band” (eufemismo para jazz ensemble, ou conjunto de 

jazz). 300 acampamentos de verão incluíam o jazz. 250 festivais anuais em escolas 

de segundo grau e faculdades tornaram-se grandes eventos, reunindo anualmente 

milhares de estudantes e até 200 jazz ensembles. O Canadian Stage Band Festival 

aumentou de 18 grupos em 1973 para 1.500 em 1983. Encontros de bandas em 

eventos escolares de âmbito estadual tornaram-se populares, sendo que em 1970 
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apenas dois estados tinham jazz ensembles, e em 1989, mais de 25 já os tinham. 

Cursos de jazz em nível universitário espalharam-se. Numerosas faculdades e 

universidades passaram a oferecer pós-graduação na área. Em 1972, apenas 15 

instituições americanas de pós-graduação ofereciam cursos de jazz; em 1982, o 

número aumentou para 72. As escolas expandiram seus programas, incluindo jazz 

vocal, técnicas de ensaio, teoria e harmonia de jazz, estilos de execução, arranjo e 

improvisação (ibid).  

 O programa de jazz da New School — The Jazz and Contemporary Music 

Program at Mannes College of Music at the New School for Social Research — foi 

fundado em 1986 e, em 1995, expandiu suas atividade de 60 para 240 estudantes 

(Traasdahl, 1996). 

 O Musicians Institute foi fundado em 1976 como Guitar Institute of 

Technology (GIT). Seguiram-se os institutos de Baixo (BIT), em 1978, Percussão 

(PIT) em 1979, Voz (VIT) em 1987, Teclado (KIT) em 1991 e Gravação (RIT) em 

1993. Em 1996 o número de estudantes chega a 900 (ibid).  

 Estudantes em faculdades de jazz participam de conjuntos, estudam história do 

jazz, aspectos teóricos da improvisação, e composição e arranjo no estilo dos grandes 

mestres como Count Basie e Duke Ellington. Também freqüentam aulas de música 

erudita, que constam de história da música, educação musical, teoria e composição. 

Além de tocar jazz nos ensembles, os estudantes executam música erudita em 

bandas, coros e orquestras. Há também cursos por correspondência, enquanto a 

Associação Internacional de Escolas de Jazz (IAJE) promove o ensino internacional 

deste idioma.   

 
The scale of the jazz education market created by these numbers is reflected in the 
huge annual conferences of the International Association of Jazz Educators (IAJE). 
These conventions are built around an intensive programme of workshops and 
concerts, which attract thousands of delegates and scores of exhibitors in the adjacent 
trade fair. With their accent on marketing and a specific area of the music, they offer 
an interesting overview of the mainstream of American jazz education. 
 
At the first convention I attended, in San Diego in 1989 [cerca da 15a. realizada, N. 
A.], the President´s summing up included the statement (made, it must be admitted, 
with evident relief) "At last we have started to talk about improvisation"27. (Collier, 
1996). 

                                                 
27 T. A. "A escala do mercado de jazz-educação criado por estes números é refletida nas enormes 

conferências anuais da Associação Internacional de Jazz-Educadores  (IAJE). Estas convenções são 

construídas em torno de um intensivo programa de oficinas e concertos, que atraem milhares de 
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 Hoje há mais de 120 instituições onde é possível graduar-se em jazz. O ensino 

de jazz tornou-se um importante produto de exportação, com estudos superiores 

estabelecidos na Europa, Austrália e África do Sul. No Canadá mais de 160 cursos de 

jazz são oferecidos em 76 instituições, com 10 delas oferecendo graduação em 

estudos de jazz. Cursos de pedagogia estão incluídos na maior parte dos currículos 

das faculdades, disponíveis mas não exigidos para os cursos de graduação em 

educação musical. O jazz é confirmado como estudo sério. A pesquisa  tem 

desenvolvido o conhecimento histórico, teórico e pedagógico do jazz. Há mais 

pesquisa e mais pesquisadores. A pesquisa ajudou o jazz a legitimar-se como forma 

artística e reforçou sua posição na academia. Jazz ensembles se tornaram cada vez 

mais comuns em escolas elementares. Escolas de arte de segundo grau têm 

proliferado nos EUA — apenas 5 em 1970, mais de 100 hoje. O número de materiais 

em diversas mídias, inclusive eletrônicas, continua a aumentar. Na Internet encontra-

se farto material didático gratuito. A maior publicação da IAJE, Jazz Educators 

Journal, é publicada seis vezes por ano.  

 
Many of the jazz schools in America cater to demand. This comes from two separate 
areas. The first caters for what one could call the skilled amateur, those students who 
take some music courses for credit towards an entirely different degree. The second 
caters for those students who wish to become professional musicians with some jazz 
skills. These demands have created a substantial jazz education industry marketing a 
wide range of products (books, methods, play-along records, and teachers) aimed at 
those schools and their students28. (Collier, 1994). 

                                                                                                                                           
delegados e grande quantidade de expositores na feira de negócios adjacente. Com sua ênfase no 

marketing e em uma área específica da música, eles oferecem uma interessante visão geral das 

tendências principais da jazz-educação americana. 

 

Na primeira convenção da qual eu participei, em San Diego em 1989 [cerca da 15a. realizada, N. A.], 

o sumário do Presidente incluiu a declaração (feita, deve-se admitir, com evidente alívio) "Enfim 

começamos a falar sobre improvisação". 
28 T. A. "Muitas das escolas de jazz na América dedicam-se a satisfazer a demanda. Isto vem de duas 

áreas separadas. A primeira se dedica ao que se pode chamar de amador avançado, aqueles estudantes 

que tomam alguns cursos de música para crédito em um programa totalmente diferente. A segunda se 

dedica àqueles estudantes que querem se tornar músicos profissionais com algumas habilidades em 

jazz. Estas demandas têm criado uma substancial indústria de jazz-educação, comercializando um 

amplo espectro de produtos (livros, métodos, discos de acompanhamento e professores) direcionados 

a estas escolas e seus estudantes." 
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 As aulas reforçam ou suplementam os conhecimentos adquiridos quando mais 

jovens pelos alunos. Mas o aspecto do relacionamento com vistas tanto à busca de 

maior conhecimento sobre a música, como de contatos profissionais, prepondera. 

Estudar em uma universidade pode ser uma forma de desenvolver uma atividade útil 

ao mesmo tempo em que se explora as possibilidades comerciais e se busca uma 

oportunidade nas comunidades de jazz vizinhas. Alguns dos músicos que escolheram 

estudar na Lincoln procuravam na cidade de St. Louis a oportunidade de travar 

contato com os músicos importantes que excursionavam pelo meio-oeste. Don Pate, 

estudando na Berklee College of Music e no New England Conservatory of Music 

tocava extensivamente na área metropolitana de Boston (Berliner, 1994:56). Estas 

características do estudo formal são especialmente interessantes para aqueles que se 

beneficiaram em tenra idade do treinamento tradicional na comunidade jazzística, 

tornando-se improvisadores fluentes antes de deixar o segundo grau.  

 As correntes preocupações educacionais dizem respeito à qualidade da 

experiência do estudante de jazz, e a descoberta de mais meios eficazes de ensinar e 

avaliar o currículo em uso.  

 Portanto, o jazz só se torna largamente ensinado no ambiente escolar em 

meados dos anos 80, o que reforça minha especulação de que este ensino 

escolarizado, aliado à diminuição de interesse social que estancou o aprendizado 

comunitário, estão conectados ao estrangulamento criativo que o jazz atravessa desde 

o fim da década de 70.  

 
African American music courses and specialized jazz programs multiplied across the 
country by the mid-eighties 29 (Berliner, 1994:56). 
 
In the face of the jam session’s decline and of decreasing employment opportunities 
with road bands, colleges provide an environment where students can interact with 
peers who share their concerns30 (Berliner, 1994:56).  
 
[Bebop] has proved to be one style of improvising which can be easily taught. And 
taught it is; in colleges, music schools, night classes, prisions; through a constant flow 

                                                 
29 T. A. “Cursos de música afro-americana e programas especializados em jazz multiplicaram-se 

através do país em meados dos anos 80”. 
30 T. A. “Em face ao declínio da jam session e à diminuição das oportunidades de emprego nas bandas 

de jazz que viajavam pelo país, as faculdades proporcionam um ambiente onde os estudantes podem 

interagir com colegas que partilham de seus interesses”.  
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of tutors, methods and "how to" books, resulting in perhaps the first standardized, 
non-personal approach to teaching improvisation. The mechanics of the style are 
everywhere; of the restlessness, the adventurousness, the thirst for change which was 
a central characteristic of the jazz of that period there seems to be no sign at all31. 
(Bailey, 1993:50). 
 

 As palavras de Steve Lacy, músico consagrado desde os anos 50 como um 

sempre renovado proponente do free jazz, dão conta do caráter institucionalizado e 

rígido que tomou conta do jazz, e sua relação com a educação formal:  
When you reach what was called "hard bop" there was no mistery any more. It was 
like — mechanical — some kind of gymnastics. The patterns are well-known and 
everybody is playing them. (...) And I knew what it took to learn them but I just didn´t 
have the stomach for it. I didn´t have the appetite. Why should I want to learn all 
those trite patterns? You know, when Bud Powell made them, fifteen years earlier, 
they weren´t patterns. But when somebody analysed them and put them into a system 
it became a school and many players joined it. But by the time I came to it, I saw 
through it — the thrill was gone. Jazz got so that it wasn´t improvised any more. A lot 
of the music that was going on was really not improvised. It got so that everybody 
knew what was going to happen and, sure enough, that´s what happened. Maybe the 
order of the phrases and tunes would be a little different every night, but for me that 
wasn´t enough32. (Lacy apud Bailey, 1993:54). 
 

 Lacy descreve objetivamente a diferença entre o sistema educacional descrito 

acima, e o praticado na comunidade jazzística — isto é, a orientação direta, pessoal, 

do músico aspirante por seu mentor, um músico já estabelecido, no caso, ninguém 

menos que Ornette Coleman, músico que realmente sacudiu o cenário do jazz, desde 

sua aparição com seu estilo altamente inovativo: 

                                                 
31 T. A. "[O Bebop] tem provado ser um estilo de improvisação que pode ser facilmente ensinado. E 

ensinado ele o é; em faculdades, escolas de música, aulas noturnas, prisões; através de um constante 

fluxo de professores, métodos e livros "como fazer", resultando talvez na primeira abordagem ao 

ensino da improvisação. A mecânica do estilo está em todo lugar; do espírito incansável, aventuroso, 

da sede por mudanças que era uma característica central do jazz daquele período parece não haver um 

único sinal." 
32 T. A. "Quando você chega naquilo que foi chamado "hard bop" não havia mais mistério. Era algo 

mecânico, como algum tipo de ginática. As frases melódicas são bem conhecidas e todo mundo as está 

executando. (...) E eu sabia o que era preciso para aprendê-las mas realmente não tinha estômago para 

isto. Eu não tinha o apetite. Porque deveria eu querer aprender todas aquelas frases lugares-comuns? 

Sabe, quando Bud Powell as fez, quinze anos antes, elas não eram patterns [frases feitas para criar um 

solo improvisado, N. A.]. Mas quando alguém as analisou e as colocou em um sistema aquilo se 

tornou uma escola e muitos músicos aderiram. Mas na época em que eu tomei contato com ela, eu vi 

através dela — a excitação já tinha ido embora. O jazz chegou a um ponto em que não era mais 

improvisado. Muito da música que estava acontecendo não era realmente improvisada. Chegou a um 

ponto em que todo mundo sabia o que ia acontecer, e, realmente, era o que acontecia. Talvez a ordem 

das frases e músicas fosse um pouco diferente a cada noite, mas para mim isso não era o bastante." 
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Then when Ornette hit town, that was the blow. On the one hand there were all the 
academic players, the hard-boppers, the "Blue-Note" people, the "Prestige" people, 
and they were doing stuff which had slight progressive tendencies in it. But when 
Ornette hit the scene, that was the end of the theories. I remember at that time he said, 
very carefully, "Well, you just have a certain amount of space and you put what you 
want in it". And that was a revelation33. (Bailey, 1993:55). 

 

 David Liebman é um músico famoso que tocou com Elvin Jones, e depois,  de 

1970 a 1974, com Miles Davis. Entre outros, tem excursionado com Chick Corea e 

também tem uma destacada carreira solo. Além disso, tem uma celebrada carreira 

como jazz-educador através do mundo, tendo fundado a International Association of 

Schools of Jazz (IASJ), que reúne escolas de jazz em 35 países. Mesmo diretamente 

interessado no mercado do ensino de jazz, Liebman afirmou: 

 
When musicians talk about jazz, what they mean essentially is a personal expression 
through the music, through that music called jazz. It´s improvisation, but 
improvisation exists in all cultures. It´s improvisation within the context of a certain 
kind of harmonic framework, with a certain kind of rhythm. And the implication is 
that everyone finds their own voice. In a way, this is a paradox. You have jazz 
education. And the whole sense of what an education is, especially when you teach it 
in school, is uniformity. You have to teach something to everybody. You can´t talk to 
one child or student at a time. Since you are talking to twenty, thirty or forty, you 
have to make it uniform. And uniformity is really counter to what jazz is about, which 
is personal! Personal expression, individualism... There is the great dichotomy that we 
come up against34 (Liebman, 1996). 

 

                                                 
33 T. A. " Então quando Ornette chegou à cidade, foi tremendo. De um lado, havia todos os músicos 

"acadêmicos", os hard-boppers, o povo "Blue-Note" [contratados da gravadora especializada em hard-

bop, N. A.], o povo "Prestige", e eles estavam fazendo algo que tinha leves tendências progressivas. 

Mas quando Ornette entrou em cena, foi o fim das teorias. Lembro de quando ele disse, muito 

cuidadosamente, "Bem, trata-se apenas de que você tem uma certa quantidade de espaço e você põe o 

que você quer nele". E aquilo foi uma revelação." 
34 T. A. " Quando músicos falam sobre jazz, eles se referem essencialmente a uma expressão pessoal 

através da música, através da música chamada jazz. É improvisação, mas improvisação existe em 

todas as culturas. É improvisação dentro do contexto de um certo tipo de estrutura harmônica, com um 

certo tipo de ritmo. E a implicação é que cada um encontre sua própria voz. De certa maneira, isto é 

um paradoxo. Você tem a jazz-educação. E o sentido total do que educação é, especialmente quando 

você a ensina na escola, é uniformidade. Você tem que ensinar algo para todo mundo. Você não pode 

falar com uma criança ou estudante de cada vez. Uma vez que você está falando para vinte, trinta ou 

quarenta, você tem que fazê-lo uniformemente. E uniformidade é realmente contra aquilo que diz 

respeito ao jazz, que é pessoal! Expressão pessoal, individualismo... Aí está a grande dicotomia com 

que nos deparamos." 
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4. CAPÍTULO 3 ⎯ INTEGRANDO EDUCAÇÃO E JAZZ COM O 

RECURSO AO IMAGINÁRIO 

  

 A este ponto, é interessante voltar a esclarecer o fito deste trabalho. O interesse 

central é na propiciação da criatividade do sujeito no contexto educacional, condição 

para que ele saia do controle heterônomo e consiga assumir a responsabilidade por 

seus atos de forma reflexiva e deliberativa, sem que seja necessário o controle 

externo, libertando-se assim da culpa e do recalque. Na medida em que isto é 

conseguido, o sujeito finalmente se defronta com sua singularidade, pois é a 

imaginação criadora que define esta singularidade. Desta maneira, a educação leva o 

indivíduo da mônada à autonomia, preparando assim a comunidade reflexiva, a partir 

da formação de uma comunidade de indivíduos reflexivos. Portanto, a ênfase no 

método possibilita a massificação e a otimização na transmissão do conhecimento, 

mas às expensas da criatividade — o que obstrui a emergência da singularidade, 

perenizando as condições de submissão e heteronomia ao lado de seus corolários, as 

sensações subjetivas de inutilidade pessoal e de uma existência sem sentido.    

 Através do recurso ao pensamento de Castoriadis, pudemos compreender a 

educação como uma instituição produzida pelo imaginário social, que não é senão 

criação de muitos imaginários individuais, ou radicais.  

 O social-histórico, por produzir as significações imaginárias sociais, é 

preponderante no estabelecimento daquilo que tem importância para as diferentes 

sociedades, e isto condiciona significativamente a possibilidade de um contínuo 

exercício da criatividade individual, ou, ao contrário, a mera prescrição de rotinas a 

executar.  

 É preciso, no entanto, ter em mente que este social-histórico só pode existir 

tendo em vista aqueles impulsos básicos do ser humano, descritos por Freud e 

implicitados por Castoriadis, o amor e a agressividade. Investindo o outro desta 

forma ambivalente, o indivíduo se constitui e se socializa, singularizando-se através 

de sua história pessoal, que é dependente das relações afetivas estabelecidas com o 

adulto significativo, bem como da paixão narcísica.  

 Se o amor é responsável pela incorporação das qualidades do adulto pela 

criança no processo educativo, a agressividade encarregar-se-á de promover sua 

superação como modelo rumo à instituição da singularidade do agente. É fato sabido 
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na psicanálise que, no domínio da fantasia inconsciente, o adolescente só chega à 

idade adulta com a morte de alguém. Assim, da mesma maneira que provocaremos 

sérios danos psíquicos a uma criança (por definição, imatura) colocando sobre seus 

ombros uma responsabilidade grande demais ou muito precoce para sua capacidade, 

estaremos fazendo o possível quanto a propiciar sua conquista ativa de sua 

maturidade e singularidade, se proporcionamos a vasta quantidade de detalhados 

cuidados que fazem parte de uma educação que prioriza a expressão da 

individualidade e criatividade.  

 Analogamente, podemos dizer que a repressão sistemática da expressão da 

criança promovida pela educação, com toda possibilidade (o que nunca, na 

psicanálise, é dizer com toda certeza) será um sério obstáculo à sua conquista da 

autonomia.  

 Assim, em que pese a especificidade do social-histórico, é preciso notar que, 

em qualquer tempo e lugar, o educador ou músico criativos têm na constituição 

individual de suas identidades, ainda na infância, uma fase muito importante, com 

destaque para o período compreendido da amamentação até a fase edipiana.  

 Nesta, por identificação, distinção e oposição, estabelecerão sua relação com o 

mundo. Isto é grandemente dependente da disponibilidade de instigação à 

imaginação daqueles que são próximos à criança, sejam os pais, babás, ou outros 

adultos significativos — e mesmo o próprio grupo social mais amplo onde está 

inserida a criança, o que é dependente das significações imaginárias sociais.  

 Tudo tem início com a exposição da criança a um adulto para ela significativo; 

o amor pelo adulto tem o poder, em si, de fazer a criança introjetar suas qualidades; o 

processo é atualizado na relação posterior com outros educadores e pelo intuito de 

agradar à sua comunidade pelo amor a si própria (narcisismo), bem como pelo prazer 

de representar, em si (sublimação). Levada a criança até aí, pela educação, em uma 

situação de heteronomia, é impossível imaginar o contrário; como imaginar ser 

possível que o bebê não desenvolva amor pela mãe ou pai? Por mais que estes se 

esforcem em construir sua independência, não está neles evitar que este amor não 

redunde na instituição deles como modelos pela criança. Isto não significa que em 

estágios mais avançados estes não poderão eximir-se, de certa forma, de 

constituirem-se como modelos, retirando-se do caminho dos filhos em busca de sua 

singularidade. Mas, de uma forma ou de outra, é possível esperar que uma criança 
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que teve os cuidados necessários e suficientes, sem excessiva repressão, busque 

superar o modelo parental na adolescência.  

 Normalmente, o professor continua o trabalho dos pais, que no entanto não 

encerram o seu. O professor, alertado para a condição humana, tem condições de 

entender a instituição de si como modelo, naquilo que tem de absolutamente 

inevitável, como algo transitório. Colocado como marco identificatório, na condição 

de referência, o educador posiciona o educando como o agente de sua própria 

transformação, colocando-o no rumo da autonomia ao desenvolver sua 

independência, sua capacidade de aprender, sua capacidade de criar.  

 No exercício de sua atividade criadora, a criança ultrapassa as necessárias 

etapas de emulação e, movida pela ambivalência, termina por superar o modelo e 

todos os modelos tomados como referência, criando assim sua singularidade, sua 

personalidade única. E, se a criança é entendida como o agente de sua própria 

transformação, é lógico esperar que esta educação será capaz de promover nela uma 

idéia de responsabilidade pessoal no sentido de promover sua própria educação. 

 Portanto, neste capítulo, dividido em quatro partes, de acordo com as etapas 

compreendidas para a formação completa do músico de jazz, do iniciante ao criador 

único (iniciação, imitação, assimilação e inovação35), observaremos de perto os 

processos educativos dentro da comunidade jazzística, percebendo a realização da 

analogia com a proposta educacional de Castoriadis. Veremos aqui, a partir de 

antigas memórias dos próprios jazzistas considerados como criativos pelos seus 

pares, como eles confirmam esta assertiva. Com profusão de exemplos, transcreverei 

aqui as experiências que, apesar de remotas no tempo, permanecem vívidas na 

memória destes jazzistas, e que aconteceram em torno do amor (várias vezes por eles 

literalmente referido) que sentiam ou sentiram por determinado adulto (pai, mãe, 

tio/tia, músico de jazz, professor, etc.), o que fez com que ingerissem e 

incorporassem (cf. Bacha) suas qualidades, entre elas, o amor pela música e a busca 

da excelência neste campo. 

 Colocados na rota da autonomia pela diretriz principal da comunidade informal 

do jazz, que valoriza a criatividade singular como a maior realização, as crianças e 

jovens tiveram sua capacidade criadora propiciada pelo outro (o músico experiente, 

                                                 
35 Imitação, assimilação e inovação são categorias utilizadas por Berliner; iniciação foi aqui proposta 

por mim baseando-me em Bacha (1998). 
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tanto em situações estritamente educativas como profissionais) e foram por ele e pela 

comunidade mais ampla (significações imaginárias sociais) imbuídos da 

responsabilidade de encontrar seu próprio caminho através do exercício constante da 

criação individual na prática do jazz.  

 Os modelos foram enfim superados, o que conduziu, nestes casos, à sua 

identidade singular. Em todos os casos percebe-se que a observância às regras e 

outros constrangimentos, musicalmente falando, não atingiram os jazzistas criativos; 

eles não se interessaram pelos cânones musicais socialmente aceitos, a não ser como 

suportes provisórios de seu aprendizado, e no exercício da criatividade reportavam-se 

apenas à sua capacidade reflexiva e deliberativa. Em termos estritamente musicais, 

em nossa analogia com a educação proposta por Castoriadis, atingiram a autonomia. 

Portanto, a descrição dos processos educativos informais na comunidade jazzística 

prende-se à intenção de fornecer um modelo inspirador nesta proposta educacional, 

descendo a detalhes de seus procedimentos. 

 A maior parte dos relatos a respeito da educação comunitária do jazzista foi 

retirada de Berliner (1994), talvez o melhor e mais completo estudo neste sentido até 

hoje. Sem nenhum interesse na psicanálise evidente em seu texto, a preocupação 

científica de Berliner em pesquisar profundamente o processo de formação dos 

músicos na forma de entrevistas, dando especial relevo às suas lembranças mais 

antigas, não obstante, instrumentou de forma única futuras pesquisas da psicanálise 

neste sentido.  

 Para demonstrar de maneira mais dramática a diferença de uma formação de 

aprendizado objetivo, de instruções emitidas pelo mestre, observação e imitação, e a 

educação para a criatividade observada na comunidade jazzística, escolhi para 

primeira citação desta seção uma descrição de David Liebman excepcionalmente 

feliz a respeito de sua própria educação: 
First of all jazz is — or was, up until approximately thirty years ago — primarily an 
oral art handed down by spoken word and, of course, through the music. There was 
very little spoken word in proportion to the music. We use a slang expression: 
'learning in the street' meaning that musicians like the older generation learned from 
playing and very little was spoken about. I played with two great masters: I was very 
fortunate to work with Miles Davis and with drummer Elvin Jones, who worked with 
John Coltrane. I would say that the amount of words they said to me directly about 
music would add up to maybe one page in the four years I was with the two of them. 
There really was very little discussion of music. There were sometimes discussions of 
other things, but mostly it was by observation and by oral method. In my case, I felt 
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very lucky to be able to be with them. I got to know so much about their music and 
who they were by observing a lot36. (Liebman, 1996). 
 
 
(...) when I started, I asked a musician, when I was 15, 16, 17 years old, would you 
give me lessons? Can I take lessons with you? I wanted saxophone lessons in jazz. 
Almost to the man they all said: I can´t teach that, we can´t teach that, you can´t put 
that into words, you have to experience it: Go out kid, and learn how to live — that 
kind of talk you know... Which was of course true...37 (Liebman, 1996). 
 

 Acredito que é evidente a todos, na segunda citação, o que os músicos 

retratados tentavam dizer ao jovem aspirante. Ensinar a mecânica do jazz, a técnica 

do jazz, é realizável. Há muitos métodos que podem, com uma dose bastante 

razoável de sucesso, levar um aprendiz até a repetição mecânica daquilo que já foi 

criado antes. No entanto, o resultado não será o jazz. Será meramente um 

maneirismo, um clichê, vazio de conteúdo. O jazz não é simplesmente um 

vocabulário de frases e relações entre escalas e acordes, é um organismo vivo que 

pulsa e respira — e pode também estar morto. A diferença é a criatividade, e esta 

não está disponível através de um sistema reprodutivista.  

 A produção de um jazzista pela comunidade, na época em que isto acontecia, 

era um processo lento e de dedicação integral. Mestres e discípulos compartilhavam 

da presença uns dos outros por longos períodos de tempo, pois tocava-se todas as 

noites, e muitas vezes a noite toda até o amanhecer, nas jam sessions — sem prejuízo 

de eventuais ensaios diurnos. Portanto, um aspecto fundamental da educação 

                                                 
36 T. A. " Antes de tudo, jazz é — ou era, até aproximadamente trinta anos atrás — primariamente 

uma arte oral transmitida pela palavra falada e, é claro, através da música. Havia muito pouca palavra 

falada em proporção à música. Usamos uma expressão na gíria: "aprendendo na rua" querendo dizer 

que músicos como os da geração mais velha aprendiam através de tocar e muito pouco era falado a 

respeito. Eu toquei com dois grandes mestres: eu fui muito afortunado por trabalhar com Miles Davis 

e o baterista Elvin Jones, que trabalhou com John Coltrane. Eu diria que a quantidade de palavras que 

eles me disseram diretamente a respeito de música chegaria talvez a uma página nos quatro anos que 

estive com os dois. Havia realmente muito pouca discussão a respeito de música. Havia algumas vezes 

discussões sobre outras coisas, mas realmente era através de observação e método oral. No meu caso, 

eu me senti realmente sortudo de poder estar com eles. Cheguei a saber muito sobre a música deles e 

sobre quem eles eram através de muita observação." 
37 T. A. "(...) quando comecei, perguntei a um músico, quando eu tinha 15, 16, 17 anos, você me daria 

aulas? Posso ter aulas com você? Eu queria aulas de saxofone no jazz. Quase em uníssono todos eles 

disseram: não posso ensinar isso, não posemos ensinar isso, não se pode colocar isso em palavras, 

você tem que experienciá-lo: Vai, garoto, e aprende a viver — este tipo de conversa, você sabe... Que 

era verdadeira, claro..." 
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informal na comunidade do jazz é o contato pessoal, o que pressupõe uma intensa 

troca afetiva inconsciente entre o sujeito e o outro — troca esta que o recurso ao 

método busca suprimir, instituindo a impessoalidade no contexto educativo. 

4.1 Estereótipos e preconceitos 

 Convém esclarecermos de início que a educação na comunidade informal do 

jazz comprovou resultados independente de gênero, raça, idade, etc. Em que pese 

muitos (inclusive os próprios músicos, quando ainda jovens e inexperientes) terem 

acreditado que a improvisação era algo melhor feito pelos negros, e que a leitura e o 

domínio teórico eram coisas dos brancos, a prática desmistificou estes estereótipos. 

 Não é possível, como tem sido comprovado em testes duplo-cegos feitos com 

profundos conhecedores do jazz, diferenciar músicos negros de brancos só pela 

audição de seu som. Há grandes improvisadores brancos (Red Rodney, Stan Getz — 

que eram judeus — Chet Baker, Bix Beiderbecke, etc.) e muitos negros dominam 

profundamente a teoria e escrita musicais — os arranjos do negro Fletcher 

Henderson foram fundamentais para que o branco Benny Goodman se tornasse "The 

King of Swing".  
Roy Eldridge afirmou certa vez que os verdadeiros criadores e intérpretes do jazz 
seriam os negros. Leonard Feather fez então um teste para provar a improcedência 
desta afirmação. Tocou na vitrola uma série de gravações de alto nível e 
reconhecidamente jazzísticas e pediu para Roy, que não sabia quem eram os músicos, 
identificar a cor da pele dos executantes. Roy não conseguiu fazê-lo. (Berendt, 
1987:115) 
 

 Outro preconceito emanado do desconhecimento, como vimos,  diz respeito ao 

entendimento desta complexa forma artística como sendo uma "liberação total", 

puramente lúdica.  Antes de examinarmos detalhes da educação do instrumentista, é 

importante manter em mente que o músico profissional de jazz de combos (pequenos 

grupos) é, não só um intérprete virtuosístico, mas ao mesmo tempo um improvisador, 

o que coloca duas enormes exigências sob sua responsabilidade. O rigoroso 

treinamento exige uma severa adequação técnica, sempre subordinada à criatividade. 

Além disso, muitas vezes adiciona à sua lista de capacidades a composição e o 

arranjo. Isto coloca o jazz em situação privilegiada nesta analogia com a educação, 

no sentido de contrariar a noção errônea de que o ato de improvisar é mera 

"liberação" lúdica.  

 A subordinação da técnica à expressividade individual é outra característica do 

jazz a reforçar a analogia com a proposta educacional aqui subscrita é. A educação 
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formal no jazz padronizou a formação do músico, que hoje recebe intenso 

treinamento erudito. No entanto, os jazzistas formados na comunidade informal antes 

do avanço da educação escolarizada e reconhecidos como importantes representantes 

do gênero para os entendedores, são extremamente desuniformes, do ponto de vista 

técnico. São, geralmente, virtuoses, mas muitos não o são, sendo de certa maneira 

limitados tecnicamente (comparados às exigências atuais). Muitos lêem 

perfeitamente, à primeira vista, partituras de qualquer complexidade técnica, mas 

muitos não lêem uma nota. Muitos têm um entendimento teórico extremamente 

avançado, enquanto outros são quase totalmente intuitivos e ignorantes em termos de 

teoria musical. E, o ponto em comum fundamental entre eles (e o que os coloca em 

posição superior em relação aos meramente técnicos) é o haverem desenvolvido sua 

expressão única, singular: sua própria voz — o que é função da criatividade, não da 

técnica. 

 No entanto, todo músico de jazz digno de ser assim reconhecido, devido à 

ênfase especial colocada no aspecto auditivo, deve ser capaz de traduzir exatamente 

em sons no seu instrumento (observadas as limitações deste) qualquer som 

imaginado em sua mente, bem como qualquer som executado por outros membros da 

banda (e mesmo participações involuntárias da platéia, como gritos e ruídos diversos, 

tal como às vezes ocorre humoristicamente ou criticamente).  

 Da mesma maneira, devem conhecer e ser capazes de executar (sempre de 

memória, é claro, sem auxílio de recursos visuais) um extenso repertório, em todos 

os tons, e se acaso não conhecem uma determinada música que é trazida no calor do 

momento por outro músico da banda, devem ser capazes de executá-la perfeitamente, 

baseando-se apenas no que estão ouvindo naquele momento.  

 A pura intuição não resolve todos os problemas do jazzista em formação, que 

deve estabelecer uma interação harmônica entre ouvido, aparelho motor e 

instrumento, o que exige treinamento avançado — e o uso da lógica.  

 Em suma, é um aprendizado rigoroso que envolve uma miríade de detalhes 

insuspeitos para o leigo, e que é ainda mais exigente por ser a música uma atividade 

que se desenrola no tempo (muitas vezes em andamentos, isto é, "velocidades" 

rapidíssimas), e, como tal, exige decisões imediatas sob pressão — pressão que é 

aumentada no jazz executado em grupo (improvisação coletiva), que pressupõe que 

cada músico possa repentinamente impor uma direção completamente surpreendente 

a todos os outros músicos, que devem ser aptos o bastante para acompanhá-lo nesta 
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direção sem solução de continuidade ou erro. Este aprendizado, que, não obstante 

rigoroso, privilegia a criatividade, coloca o jazz numa situação privilegiada como 

analogia com a educação aqui proposta.  

 

4.2 A educação informal na comunidade do jazz 

 O relato a seguir baseou-se em criteriosas biografias de músicos reconhecidos 

pelo seu talento pela comunidade do jazz nos Estados Unidos, alguns deles figuras 

históricas. A maior parte deles é formada por negros, mas há também membros de 

outras etnias. São de ambos os gêneros, de vários instrumentos (inclusive canto), de 

várias faixas etárias, e a maior parte deles desenvolveu suas habilidades através da 

educação informal, entre o final dos anos 30 e início dos 60, período que 

compreendeu o auge da criatividade no jazz, estabelecendo práticas que se tornaram 

convenções no idioma. No entanto, há também alguns representantes dos estilos 

iniciais do jazz bem como outros do avant-garde, e no geral, estão representados 

todos os estilos, do jazz New Orleans ao jazz rock (Berliner, 1994:7).  

 O leitor perceberá que as práticas educativas na comunidade jazzística, em que 

pesem sua liberdade em relação à rigidez metodológica, conduzem a uma inter-

relação intrínseca de todos os "conteúdos" entre si, mantendo uma coerência quanto 

ao objetivo final. Para uma adequada compreensão desta concepção ampliada de 

educação, é preciso relacionar como educativos cada um dos elementos descritos 

neste capítulo, constituintes da comunidade do jazz.  
I tell people, "I was a high school dropout, but I graduated from Art Blakey College, 
the Miles Davis Conservatory of Music, and Charlie Parker University." 38 (Walter 
Bishop Jr. apud Berliner, 1994:36) 
 
Art Blakey was one of the major voices in jazz history from 1940 right to his death in 
1990. He had a revolving group called the Jazz Messengers. This group was a 
'school'. Many, many great saxophonists and in particular trumpet players and 
trombone players passed through Art Blakey's bands of the last 40 or 50 years, 
including, of course, Wynton Marsalis, Freddie Hubbard, people like that. Blakey was 

                                                 
38 T. A. "Eu digo às pessoas, 'fui um evadido do ginásio, mas me formei na Faculdade Art Blakey, no 

Conservatório de Música Miles Davis, e na Universidade Charlie Parker.'" 
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considered like 'college'. He was quite a task-master, very dynamic person, strong, 
and came from another planet39 (Liebman, 1996).  
 

 A comunidade do jazz nos Estados Unidos mantém um renovado interesse em 

suas origens africanas. No entanto, é formada por indivíduos de diferentes etnias, 

além de diferentes idades, classes, religiões e vocações. No seu núcleo, apresenta 

músicos profissionais e aspirantes, para quem o jazz é o centro de suas carreiras. 

Num círculo mais amplo, há improvisadores competentes que também se dedicam a 

outras músicas. Com menor influência, mas com significativa participação, há 

também amadores sérios ou semiprofissionais que ganham a vida fora da música. 

Incluído aí está o círculo mundial de ouvintes dedicados (o que no jazz significa real 

devoção a ouvir a música, entender a história, debater fatos e tendências, etc.). 

Amadores dedicados, possuidores de enormes coleções de discos, livros, revistas, 

periódicos, vídeos etc., atuam como arquivistas informais. O que dá unidade a um 

grupo tão heterogêneo é a paixão pelo jazz.  

 A infraestrutura que suporta a comunidade do jazz e franqueia a ela o acesso a 

músicos aspirantes é formada por lojas de discos, lojas de música, sindicatos de 

músicos, clubes de jazz, residências de músicos, agências de músicos, estúdios de 

ensaio e de gravação, e casas noturnas. Com as cidades americanas interligadas por 

uma rede de comunicação formada por periódicos, programas de rádio e TV, etc., 

Manhattan ocupa seu centro, sendo considerada uma "escola final" e um palco 

nacional onde artistas de jazz podem interagir com os maiores talentos do gênero 

(Barry Harris apud Berliner, 1994:37). 
For almost a century, the jazz community has functioned as a large educational 
system for producing, preserving, and transmitting musical knowledge, preparing 
students for the artistic demands of a jazz career through its particularized methods 
and forums40 (ibid, 37). 

                                                 
39 T. A. "Art Blakey foi uma das maiores vozes na história do jazz desde 1940 até sua morte em 1990. 

Ele teve um grupo recorrente chamado os Jazz Messengers. Este grupo foi uma 'escola'. Muitos, 

muitos grandes saxofonistas e particularmente trompetistas e trombonistas passaram pelas bandas de 

Blakey nos últimos 40 ou 50 anos, incluindo, é claro, Wynton Marsalis, Freddie Hubbard, pessoas 

como estas. Blakey foi considerado uma 'faculdade'. Ele era um grande supervisor, uma pessoa muito 

dinâmica, forte, e veio de outro planeta." 
40 T. A. "Por quase um século, a comunidade do jazz tem funcionado como um grande sistema 

educacional para produzir, preservar e transmitir conhecimento musical, preparando estudantes para 

as demandas artísticas de uma carreira no jazz através de seus diferenciados métodos e fóruns." 
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4.3 Iniciação  

 O ensino escolar tradicional restringe o entendimento da educação à dimensão 

cognitiva, deixando de atentar para um universo oculto nas trocas afetivas entre a 

criança e o adulto significativo, que, não obstante, possuem forte relevo no âmbito 

educacional.  

 Esta dimensão oculta emerge se observarmos atentamente as memórias mais 

antigas dos jazzistas. Conquanto seja fácil desvencilhar-se do problema de que 

alguns músicos são mais talentosos do que outros recorrendo ao inatismo, entender a 

forte conexão afetiva estabelecida entre a criança e o adulto, que conduz a criança a 

investir de maneira extrema as qualidades e características do último, pode ser de 

grande importância para o educador.  

 É preciso que este faça a necessária correlação: à capacidade improvisacional 

do jazzista, que funciona como educador ao estimular a capacidade criadora do 

iniciante, corresponde a capacidade criadora, a riqueza da fantasia fecundadora do 

educador extra-musical na escola (ou fora dela).  

 Muitos artistas de jazz descrevem a aquisição de seu conhecimento musical 

inicial como uma relação de profunda identificação com seu objeto: 
In reflecting in their early childhoods, many jazz artists describe the process by which 
they acquired an initial base of musical knowledge as one of osmosis. They cultivated 
skills during activities as much social as musical absorbing models from varied 
performances — some dramatic, others incidental yet profoundly effective — that 
attuned them to the fundamental values of African American music41 (ibid, 22).  
 

 Sendo assim, a iniciação à música se reveste de um caráter profundamente 

educativo, estando ligada à forte conexão afetiva da criança com o adulto. 

 Ronald Shannon Jackson lembra do hábito de seu pai, de assobiar o blues 

quando “andava pela casa” (ibid, 22) ao realizar as rotinas diárias. A mãe de Vea 

Williams cantava jazz “todo o tempo” (ibid, 22). Ela possuía uma voz bela e 

poderosa que passava facilmente através das cortinas do apartamento e ressoava 

através do quintal. Além disso, as primeiras "lições de canto" de Vea consistiram em 

                                                 
41 T. A.: "Refletindo sobre sua infância inicial, muitos artistas de jazz descrevem o processo pelo qual 

eles adquiriram uma base inicial de conhecimento musical como um processo de osmose. Eles 

cultivaram habilidades durante atividades tanto sociais como musicais, absorvendo modelos a partir 

de variadas ações — algumas dramáticas, outras incidentais ainda que profundamente efetivas — que 

os sintonizaram nos valores fundamentais da música afro-americana". 
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cantar com sua mãe e irmãs enquanto todas elas lavavam pratos depois das refeições 

e realizavam outras tarefas domésticas (ibid, 27). 

 Tommy Turrentine carinhosamente lembra a “seção de saxofones” (ibid, 22) de 

seu pai, que praticava regularmente na sala da casa deles. O irmão mais velho de 

Lonnie Hillyer “tocava jazz, e ele sempre tinha amigos pela casa tocando 

instrumentos” (ibid, 22). Segundo Barry Harris, “a família negra média tinha um 

piano e ao menos um membro tocava o boogie-woogie” (ibid, 22). Kenny Barron 

esperava ansiosamente a visita diária do mascate de gelo, um músico de blues que 

sempre tocava o piano da família depois de entregar seu gelo, fascinando o garoto 

com sua proficiência. Depois que ele saía, Barron tentava achar no piano “as poucas 

melodias e acordes” que ele conseguia se lembrar da apresentação (ibid, 23).  

 Quando Max Roach cresceu em Nova Iorque,  
there was always somebody's uncle next door or across the street who had a band, and 
when they took a break, the kids were allowed to fool with their instruments 42 
(Roach apud Berliner, 1994:27). 
 

 Doc Cheatham ganhou uma corneta e algumas aulas pré-pagas como presente 

de seu pai, mas escolheu ignorar a instrução em favor de copiar o ad lib playing 

(improvisação) de músicos de jazz locais. Mais tarde ele aprendeu o sax em Dó 

também por sua conta.  

 Duke Ellington se lembra da excitação que sentiu na infância ao conhecer  
men like Sticky Mack and Doc Perry and James P. Johnson and Willie "The Lion" 
Smith... With their left hand they´d play big chords for the bass note, and just as big 
ones for the offbeat... they did things technically you wouldn´t believe43 (Ellington 
apud Feather, 1972:50). 
 

 Dentro da comunidade mais ampla, hinos em cultos nas igrejas, marchas 

durante jogos de futebol americano, e soul music em bailes sociais complementam a 

educação das crianças. Para Max Roach,  

                                                 
42 T. A. "Havia sempre o tio de alguém no apartamento ao lado ou do outro lado da rua que tinha uma 

banda, e quando eles faziam um intervalo, permitiam às crianças que brincassem com seus 

instrumentos." 
43 T. A. "Homens como Sticky Mack e Don Perry e James P. Johnson e Willie 'The Lion' Smith... 

Com a mão esquerda eles tocavam acordes grandes para os baixos, e outros tão grandes como para a 

offbeat... eles faziam coisas tecnicamente que você não acreditaria." 



 131

every corner bistro had a piano, and the pianists were sometimes joined by a bassist 
and a drummer and, sometimes, a horn player. There was music all over the 
community44 (Roach apud Berliner, 1994:23).  
 

 Proprietários de casas noturnas em Detroit deixavam abertas as portas 

proporcionando aos garotos, que não tinham idade suficiente para terem permissão 

para entrar, a  possibilidade de ouvirem a música em ajuntamentos pelos becos. 

George Johnson Jr. foi instigado pelas jam sessions semanais que ocorriam no 

apartamento do síndico de seu prédio.  

 Algumas residências de músicos “pareciam lojas de discos” (ibid, 23), tal era a 

quantidade de gravações possuídas pelas famílias. Elas ouviam música 

“constantemente”, segundo Don Pate (ibid, 23). As crianças das várias e diferentes 

famílias faziam parte de uma “família expandida” que compartilhava os discos dos 

adultos de todas as famílias. Patti Brown lembra que discos circulavam de lar para lar 

na comunidade negra de Seattle. No bairro de outro músico, poucos podiam comprar 

discos ou toca-discos. No entanto, um vizinho possuidor de uma enorme coleção de 

discos franqueava o acesso a todos os interessados, proporcionando também 

explicações históricas, estilísticas e estéticas — uma iniciação, em suma. Assim, 

todas as noites muitas crianças se encontravam lá para ouvir jazz.  

 Lembranças de familiares dão conta do envolvimento emocional de Kenny 

Washington aos discos de seu pai. Quando ele ainda estava aprendendo a andar, 

aprendeu a relacionar os desenhos das capas de discos com seus respectivos sons. 

Um dia, observou seu pai colocando um disco na capa errada. “Eu ainda não sabia 

falar, mas fiz grande alvoroço tentando comunicar a ele que ia colocar o disco na 

capa errada” (ibid, 24). Seu pai se frustrou na tentativa de entender o que ele tentava 

dizer, mas sua mãe “fez meu pai conferir o disco. Ele estava mesmo colocando o 

disco na capa errada”  (ibid, 24). Muitos outros exemplos podem ser encontrados de 

fortes impressões afetivas redundarem em profundas influências sobre jovens, 

modificando o curso de suas vidas, direcionando escolhas de papéis: 

                                                 
44 T. A. "cada bistrô de esquina tinha um piano, e os pianistas eram às vezes reforçados por um 

baixista e um baterista, e mesmo um instrumento de sopro. Havia música ao vivo por toda a 

comunidade". 
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The first time Curtis Fuller attended a performance by J. J. Johnson, "I fell in love 
with him," Fuller remembers, "just the way he stood there and played. He looked so 
elegant"45 (Fuller apud Berliner, 1994:26). 
 

 Muitos futuros músicos são simplesmente aturdidos pelo jazz em seu primeiro 

contato. As circunstâncias de tais encontros permanecem tão vívidas nas memórias 

dos executantes quanto o dramático impacto da música.  
For them, it was love at the first sound. The bands at the Apollo Theatre 
"mesmerized" Charli Persip as a child; he walked around "in a cloud" after 
performances and "daydreamed" about them during school. When Howard Levy first 
heard John Coltrane, he had the inexplicable experience that he was hearing himself 
singing, as if he had known Coltrane´s music all his life. Similarly dramatic was the 
experience of one young Japanese musician who, adjusting with difficulty to the loss 
of his sister, heard a Coltrane concert in Japan. Disarmed by the performance, he 
returned alone to his apartment and wept into the night. Rising at dawn from a restless 
sleep, he interpreted the experience as a sign that he was to become Coltrane´s 
musical disciple 46 (ibid, 32). 
 

 Harold Ousley explica sua decisão de tornar-se um saxofonista de jazz em 

função da calorosa relação desenvolvida com um tio favorito que o convidou a ouvir 

gravações de Jimmie Lunceford. Com seis anos de idade, aprendeu a reconhecer pela 

primeira vez um instrumento em gravações: um saxofone. Don Pate ficou 

extremamente entusiasmado na noite em que seu pai, o baixista de jazz Johnny Pate, 

trouxe membros da banda de Count Basie para jantar. Um dos pontos altos da 

infância de Wynton Marsalis foi a ocasião em que seu pai, o pianista Ellis Marsalis, 

sentou-o entre Al Hirt e Miles Davis num nightclub de New Orleans. Os renomados 

músicos tinham ido honrar Ellis, ouvindo sua banda.  

 Arthur Rhames, depois de tornar-se um precoce pianista clássico, aprendeu a 

tocar guitarra, adotando John McLaughlin como mentor e baseando-se não só em seu 

estilo de execução, mas também em seu estilo de vida. Por um breve período, 

                                                 
45 A primeira vez em que Curtis Fuller assistiu a uma apresentação de J. J. Johnson, 'apaixonei-me por 

ele,' lembra-se Fuller, 'só pela maneira pela qual ele se colocou ali e tocou. Ele estava tão elegante'. 
46 T. A. "Para eles, foi amor ao primeiro som. As bandas no Teatro Apollo 'mesmerizaram' Charli 

Persip quando criança; ele caminhava 'nas nuvens' depois de apresentações e 'sonhava acordado' sobre 

elas na escola. Quando Howard Levy ouviu John Coltrane pela primeira vez, ele passou pela 

inexplicável experiência de ouvir-se cantar, como se ele tivesse conhecido a música de Coltrane por 

toda sua vida. Igualmente dramática foi a experiência de um jovem músico japonês que, ajustando-se 

com dificuldade à perda de sua irmã, ouviu um concerto de Coltrane no Japão. Desarmado pela 

execução, retornou sozinho ao seu apartamento e chorou através da noite. Acordando de madrugada 

de um sono sem repouso, ele interpretou a experiência como um sinal de que ele deveria se tornar 

discípulo musical de Coltrane." 
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dedicou-se ao espiritualismo indiano, antes de juntar-se a um grupo religioso com 

interesses similares. Descobrindo John Coltrane, Rhames identificou-se 

imediatamente com o "direcionamento de cunho oriental, musicalmente e 

espiritualmente" de Coltrane. Tendo a "profunda revelação" de que a música de 

Coltrane compreendia a culminação de tudo que ele havia aprendido em toda sua 

carreira, Rhames assumiu o saxofone e devotou-se a aprender jazz.  
The biographical details of Rhames's story find parallels in the lives of other 
extraordinarily talented aspiring musicians and highlight the delicate interplay 
between social and musical factors that can influence the interests, tastes, and 
knowledge of learners, ultimately shaping their interpretations of jazz47 (ibid, 34-35). 
 

 Aceitação social é também esta troca amorosa num sentido mais amplo, 

envolvendo toda a comunidade. O grupo social dirige uma oferta de afeto às crianças 

e jovens que, por sua vez, dirigem seu amor ao grupo social ao subscrever seu 

patrimônio cultural. A alta valorização desta comunidade em relação aos jovens e 

talentosos músicos de jazz, que são capazes de levá-la a ser reconhecida além de suas 

fronteiras (e barreiras), é também uma forte recompensa afetiva que influi na decisão 

profissional, configurando sua importância educativa.  

 George Johnson Jr. lembra-se do prazer que os amigos da família 

evidenciavam quando o ouviam cantar músicas de jazz da coleção de discos de seu 

pai. Eles se emocionavam e se divertiam em ver um garoto executando música da sua 

geração. "It´s natural to want to be like your father when you grow up"48, reflete 

Johnson (ibid, 32). 

  Pouco a pouco, as crianças começam então a exercitar seus dotes musicais. Na 

comunidade jazzística, a igreja tipicamente proporciona as primeiras oportunidades 

de apresentação. Enquanto o ensino escolar segrega, na prática, a criança do mundo 

adulto, sendo aquela mantida em um ambiente artificialmente infantil, a comunidade 

do jazz privilegia a intensa participação da criança na vida adulta da comunidade. Os 

reflexos desta troca inconsciente possuem desdobramentos altamente educativos.  

 Vea Williams participou em coros de igreja que aumentaram progressivamente 

a exigência sobre os membros. Na formação de Carmen Lundy, música e religião 

                                                 
47 T. A. "Os detalhes biográficos da história de Rhames acham paralelos nas vidas de outros músicos 

aspirantes extraordinariamente talentosos, e destacam a delicada interrelação entre fatores sociais e 

musicais que podem influenciar interesses, gostos e conhecimento de aprendizes, em última análise 

moldando suas interpretações de jazz." 
48 T. A. "É natural querer ser como seu pai quando você cresce". 
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“estavam sempre ligadas”. Ela lembra que “todas as mulheres, da avó à neta” (ibid, 

24) cantavam em corais de igreja, comumente de três a cinco dias por semana, e sua 

mãe liderava um grupo gospel que se encontrava regularmente na sua casa. Lundy 

participava de todos os ensaios e apresentações.  

 Ministros das igrejas fundamentalistas cristãs algumas vezes proporcionam 

instrumentos musicais aos membros da congregação durante os cultos, ou os 

encorajam a trazer seus instrumentos de casa para adicionar cor e intensidade às 

apresentações do coro. Jimmy Robinson lembra: “todo mundo na congregação 

pegava um instrumento e o tocava: tamborins, violões, banjos, baterias, tudo” 

(ibid,25). Algumas igrejas também proporcionam instrução musical e organizam 

pequenos conjuntos para acompanhar o culto ou para recreação das crianças. Art 

Farmer começou seu desenvolvimento musical como executante de instrumentos de 

sopro com a tuba da igreja, antes que uma corneta se tornasse disponível. Melba 

Liston fez o seu debut na igreja como trombonista; o mesmo fez Max Roach, como 

baterista.  

 O próprio Berliner observou um desses cultos. Antes do culto começar, um 

frágil garoto de sete anos se posicionou numa enorme bateria colocada entre a 

assistência e o púlpito. Enquanto os membros da congregação cantavam e 

balançavam o corpo, acompanhando-se por palmas em padrões sincopados e 

variados instrumentos, a criança tentava manter um ritmo firme e executar variações 

que seguissem as modificações introduzidas pela música.  
Every eye was on the young performer, who beamed with tremendous pride as he 
performed. What greater inducement for the young musician’s development could 
there have been than the warm approval and affection that the congregation showered 
upon him as he held center stage in this adult world? (ibid,25)49

 
 Nesta eloqüente descrição de Berliner pode-se imaginar a importância daquele 

momento para aquela criança, e o conseqüente impacto educacional sobre ela. 

 Além disso, este serviço religioso adotado pela comunidade negra do jazz é um 

complexo e integrado modelo para a performance, derivado dos gritos testemunhais 

dos ministros e fiéis engajados em perguntas/respostas vocais, sermões 

magnetizantes altamente teatralizados, situados na fronteira entre discurso e música, 

                                                 
49 T. A. “Cada olho estava sobre o jovem baterista, que irradiava tremendo orgulho enquanto tocava. 

Que maior estímulo poderia haver para o desenvolvimento do jovem músico do que a calorosa 
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e os interlúdios musicais cheios de sentimento que aumentam a intensidade 

emocional do serviço e de sua mensagem. Max Roach explica que, na igreja, jovens 

músicos eram julgados no quesito de "suas habilidades em comover os sentimentos 

da congregação", mais do que no quesito de "sua proficiência técnica" pura.  

 Segundo Lou Donaldson, a intensidade emocional de performances em 

"hallelujah possession churches" negras, onde hinos vão num crescendo até 

"clímaxes fantásticos" durante 45 minutos até que os "pecadores gritam e pregam" 

(ibid, 29) sintetizam estes valores. Sobre o espírito em sua religião, que é o que faz 

as pessoas terem extremas manifestações emocionais, Don Pate elabora: 
The spirit would also be something that would be transmitted by the minister if he 
was an eloquent speaker. He could summon it with his message. Often times, it would 
also be the choir or the soloist in the choir, and occasionally, when the organ player or 
the piano player would be hot, it was like having Ray Charles in church. To me, that´s 
where the spirituality comes in. If the music has spirit, you can feel it. If it's without 
feeling or without meaning, deep inner meaning, then it's spiritless50 (Pate apud 
Berliner, 1994:29). 

 

4.3.1 Procedimentos básicos da educação comunitária 

 Uma das maneiras básicas de trocar informação é conhecida como hanging out 

(uma gíria que envolve várias significações: desinibição, lugar de visitação pública, 

confraternização na rua). Nestas sessões de estudo informal, ocorre uma mistura de 

socialização, demonstrações e trocas de idéias sobre todos os assuntos concernentes 

ao jazz. Tommy Turrentine aprendeu principalmente "by asking about things I didn’t 

understand"51 (ibid, 37). Geralmente, há formação de grupos de músicos do mesmo 

instrumento. Melba Liston e outros jovens aspirantes a trombonistas seguiam os 

ônibus das bandas de swing que iam tocar em sua cidade para localizar o hotel onde 

ficariam, para obter dicas deles. "They were nice. They knew we were in awe of 

                                                                                                                                           
aprovação e afeição que a congregação derramava sobre ele, enquanto ele se posicionava no centro do 

palco do mundo adulto?” 
50 T. A. "O espírito também seria algo a ser transmitido pelo ministro se ele fosse um orador 

eloqüente. Ele poderia invocá-lo em sua mensagem. Freqüentemente, seria também o coro ou o solista 

no coro, e ocasionalmente, quando o organista ou pianista eram quentes, era como Ter Ray Charles na 

igreja. Para mim, é onde a espiritualidade entra. Se a música tem espírito, você pode senti-lo. Se ela 

não tem sentimento ou significado, profundo significado interior, então ela não tem espírito." 
51 T. A. "perguntando sobre coisas que eu não entendia". 
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them, and they might show us something or tell us how to clean our instruments"52 

(ibid, 38). Sempre que seus amigos não podiam localizá-la, sua mãe dizia a eles, 

"Oh, there must be another band in town; just look in the trombone section."53  

 Logo após a obtenção do primeiro instrumento, os jovens músicos começam a 

tocar em uma banda de iniciantes. Melba Liston e colegas de primário formaram uma 

banda, e, por volta dos 16 anos, eram bons o bastante para sindicalizarem-se; 

inicialmente tornaram-se membros de uma banda de teatro, e depois em bandas de 

swing da comunidade. Nestas organizações, interagiram com veteranos com o dobro 

de sua idade que haviam tocado com nomes como Chick Webb, Benny Carter, e 

outros líderes famosos. 
Many jazz players grew up with other great players in their neighborhoods. Jackie 
McLean was telling me not long ago about how, when he was a young kid, Bud 
Powell was always dropping by the house and playing with him, encouraging him to 
develop, and inviting him along on gigs54 (Don Sickler apud Berliner, 1994:38). 
 

 Barry Harris também se recorda do rico cenário educativo de sua Detroit natal, 

que produziu tantos grandes artistas de jazz. "Tommy [Flanagan] and Kenny Burrel 

were about the hippest as far as modern jazz was concerned, but there were other cats 

too."55 O pianista Will Davis era um deles, que, junto com Flanagan, foi um 

importante modelo para Harris. Outros eram o trompetista Cleophus Curtis, "who 

could play so pretty"56; e um altoísta chamado Kokie, tão talentoso que Harris e 

colegas "thought he was Bird [Charlie Parker]"57. Alguns dos "cats could really play. 

And we´re talking about teenagers!"58 O saxofonista e compositor Frank Foster era 

também figura importante como professor "para todo mundo" na comunidade depois 

que se estabeleceu em Detroit (ibid, 38).  

                                                 
52 T. A. "Eles eram legais. Eles sabiam que nós os admirávamos, e eles nos mostravam alguma coisa 

ou nos diziam como limpar nossos instrumentos". 
53 T. A. "Oh, deve haver outra banda na cidade; basta procurar na seção de trombones". 
54 T. A. "Muitos músicos de jazz cresceram com outros grandes músicos em suas vizinhanças. Jackie 

McLean estava me contando não muito tempo atrás como, quando ele era um garoto, Bud Powell 

estava sempre pintando em sua casa e tocando com ele, encorajando-o a desenvolver-se e convidando-

o para ir com ele nos trampos [trabalhos]." 
55 T. A. "Tommy [Flanagan] e Kenny Burrel estavam entre os mais modernos quando o assunto fosse 

jazz moderno, mas havia outros músicos também". 
56 T. A. "que podia tocar tão bonito". 
57 T. A. "pensávamos que ele era Bird [Charlie Parker]". 
58 T. A. "músicos realmente sabiam tocar. E estamos falando de adolescentes!" 
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 Eventualmente, os talentos criativos de alguns destes jovens músicos evoluíram 

em direção ao ensino ainda muito cedo. Barry Harris, enquanto ainda um adolescente 

no ginásio, organizava encontros musicais em sua casa. Entre atividades de ensaio e 

execução, quando os garotos paravam para conversar sobre jazz, Harris assomava 

como especialmente sedutor, ao falar sobre o assunto, e transformava as sessões em 

seminários improvisados. Ao mesmo tempo em que ele interagia com colegas como 

Donald Byrd e Pepper Adams, servia como mentor a um número crescente de 

músicos. Em poucos anos sua fama correu o país, e atraiu a atenção de John 

Coltrane, que viajou da Filadélfia a Detroit para investigar seu "método". Harris teve 

como seus discípulos um verdadeiro "quem é quem" do jazz: Paul Chambers, Curtis 

Fuller, Joe Henderson, Lonnie Hillyer, Yusef Lateef, Hugh Lawson, Kirk Lightsey, 

Charles McPherson e Doug Watson, entre outros. 

 Quando Kenny Barron deixou a Filadélfia rumo a Nova Iorque aos 18 anos, 

viveu inicialmente com seu irmão, o saxofonista Bill Barron, mudando-se para o 

número ao lado para um quarto com o baixista Vishnu Wood na East Sixth Street. 

Barron descreve a vizinhança: 
This was 1961, and at that time, it was an incredible block. Elvin Jones and Pepper 
Adams lived upstairs, the guys from Detroit. Across the street in one apartment were 
all the guys from Philly — Reggie Workman, Lee Morgan, Percy Heath, and 
somebody else. Up the street a few doors was Ted Curson. The Jazz Gallery was 
around the corner. The Five Spot was three blocks away. There were a lot of coffee 
shops and a lot of music out there. This was 196159. (Barron apud Berliner, 1994:39) 

  

 Para Curtis Fuller, este era "o período mais bonito da minha vida". Morando 

perto de John Coltrane, pegava seu trombone e passava o dia inteiro na residência 

deste, tocando, conversando, rindo e ouvindo música. Ainda em Detroit, Fuller não 

tinha condições de encontrar regularmente seu mentor, J. J. Johnson, portanto 

escrevia cartas para ele. Sempre que Johnson ia àquela cidade, no entanto, Fuller ia 

ao seu hotel e "sentava no seu quarto por duas ou três horas e tinha uma pequena 

sessão com ele".  

                                                 
59 T. A. "Isto foi em 1961, e naquele tempo, aquele era um quarteirão incrível. Elvin Jones e Pepper 

Adams moravam no andar de cima, os rapazes de Detroit. Do outro lado da rua em um apartamento 

estavam todos os rapazes de Filadélfia — Reggie Workman, Lee Morgan, Percy Heath e mais 

algumas pessoas. Subindo a rua alguns números estava Ted Curson. A The Jazz Gallery era perto da 

esquina. O The Five Spot estava a três quadras. Havia um monte de cafés e muita música lá. Isto foi 

1961." 
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 Tais relações de estreita amizade podem durar toda uma vida. Calvin Hill 

descreve um concerto de Max Roach no qual quatro gerações de bateristas de jazz, 

incluindo "Papa" Jo Jones, Louis Hayes, e um baterista adolescente prodígio, 

apareceram na audiência para mostrar sua apreciação e apoio. "Max treats Papa Jo 

with such concern and respect, the same way the younger drummers treat Max. They 

take him as a mentor and adviser and they look up to him."60 (ibid, 40).  

4.4 Imitação 

 Na comunidade jazzística, após a criança ser tomada de assalto pelo jazz e 

decidir aprender um instrumento, ela geralmente fascina-se por um músico em 

especial. Dedicando-se apaixonadamente a ouvir seus discos e apresentações ao vivo, 

pouco a pouco o iniciante aprende seus solos, auditivamente, a partir de gravações. 

Num esforço gradual, se o faz bem, termina por conseguir emular de forma bastante 

próxima a grande variedade de características do som de seu ídolo, conseguindo 

mesmo criar frases musicais dentro de seu estilo. Obviamente, este é um estágio 

intermediário, onde é necessária uma referência, um marco a ultrapassar, uma figura 

com quem competir.  

 Pode-se dizer que, dentro da fantasia inconsciente, o iniciante só se tornará um 

criador singular passando sobre o cadáver de seu educador. Os fortes afetos (que 

tanto podem ser de amor ou ódio) transparecem nos copiosos relatos em que a 

influência do ídolo não é meramente técnica ou musical, mas espalha-se, muitas 

vezes, por vários aspectos da personalidade do educando — inclusive na busca de 

negá-la.  

 As profundas conexões afetivas inconscientes (como muitas vezes enfatizado 

aqui, provocadoras dos mais fortes efeitos educativos), podem ser mais 

explicitamente apreciadas no trecho a seguir: 
From the student´s side, these relationships sometimes verge on idolatry and, as in 
Arthur Rhames´s earlier account, include emulation of the mentor's personal style. 

                                                 
60 T. A. "Max trata Papa Jo com tamanho interesse e respeito, da mesma forma que os bateristas mais 

jovens tratam Max. Eles o tomam como mentor e conselheiro e o veneram." 
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Lonnie Hillyer and his teenaged peers were so impressed by the "images" of artists 
like Miles Davis that they copied their dress61 (ibid, 40). 
 
Similar devotion to idols has characterized the behavior of jazz learners over the 
music's history. Young Rex Stewart "tried to walk like [Louis Armstrong], talk like 
him, eat like him, sleep like him." Jimmy and Percy Heath admit that, two generations 
later, they "followed [Dizzy Gillespie's] band around. We were even wearing his 
costume, berets and thin artistic ties"62 (ibid, 772). 
 
George Johnson Jr. used to study Eddie Jefferson's "every move, the way he would 
gesture," eventually getting to the point where he "would sit up and be acting like 
him." Johnson still remembers the circumstances surrounding his first meeting with 
Jefferson, in 1976, as "a dream come true. For the past couple of years, I was 
practicing this cat day and night. (...) So when I heard he was singing at Fort Dupont 
in the park, I went down there about two hours early and I practiced, boy! I knew this 
was my time to meet Eddie." 
Although he had intended to maintain a semblance of reserve as he introduced 
himself, Johnson lost his composure the moment he recognized Jefferson on the 
concert grounds and "jumped up and hugged him". (...) The two became fast friends63 
(ibid, 40). 
 
"More than anything specific, it was a matter of Jackie McLean being a model for 
me," a saxophonist remembers. "It had to do with his personality, too, his sense of 
humor about life. He was always so positive that just to have a word from him was 
enough to send me home to practice for hours. It was enough to keep me going until 
the next time I saw him again." Such relationships are especially significant when 
they are the first adult friendships of youngsters outside their families64 (...) (ibid, 41). 

                                                 
61 T. A. "Da parte dos estudantes, estes relacionamentos algumas vezes chegam às margens da 

idolatria e, como no depoimento de Arthur Rhames sobre sua juventude, incluem emulação do estilo 

pessoal do mentor. Lonnie Hillyer e seus colegas adolescentes estavam tão impressionados pelas 

'imagens' de artistas como Miles Davis que copiaram suas roupas." 
62 Devoção similar a ídolos tem caracterizado o comportamento de aprendizes do jazz através da 

história desta música. O jovem Rex Stewart 'tentava andar como [Louis Armstrong], falar como ele, 

comer como ele, dormir como ele.' Jimmy e Percy Heath admitem que, duas gerações mais tarde, 

'seguíamos a banda [de Dizzy Gillespie] por aí. Nós até vestíamos roupas iguais, boinas e gravatas 

artísticas estreitas.' 
63 T. A. " George Johnson Jr. costumava estudar 'cada movimento [de Eddie Jefferson], a maneira que 

ele gesticulava,' eventualmente atingindo o ponto em que ele 'sentava e agia como ele.' Johnson ainda 

lembra as circunstâncias em torno de seu primeiro encontro com Jefferson, em 1976, como 'um sonho 

tornado realidade. Por dois anos eu tinha estado praticando este cara dia e noite. (...) Então, quando eu 

soube que ele estava cantando em Fort Dupont no parque, fui lá duas horas antes e realmente 

pratiquei, cara! Eu sabia que esta era minha hora de conhecer Eddie.' Embora ele tivesse a intenção de 

manter uma aparência de reserva ao apresentar-se, Johnson perdeu sua compostura no momento em 

que ele reconheceu Jefferson no local do concerto e 'pulou e o abraçou'. (...) Os dois tornaram-se 

amigos rapidamente. 
64 'Mais do que qualquer outra coisa, tratava-se de Jackie McLean ser um modelo para mim,' lembra-

se um saxofonista. 'Tinha a ver com sua personalidade, também, seu senso de humor sobre a vida. Ele 

era sempre tão positivo que apenas ouvir uma palavra dele era o bastante para eu voltar para casa e 
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4.4.1 Preparativos que antecedem a criação melódica 

 O ponto de partida da aprendizagem é a imitação, que sempre é, já, recriação, 

ainda que num nível elementar. A partir daquelas melodias ouvidas quando de sua 

iniciação, as crianças atiram-se a remodelar os "blues cantarolados pela casa", os 

spirituals ouvidos da avó, soul music ouvida nas redondezas; buscam imitar a música 

do mascate de gelo, e aquela que ressoava no prédio quando a jam session do síndico 

acontecia. Elas confortavelmente inseriam figuras intrincadas dentro de uma moldura 

de rítmica e métrica absorvidas através de uma sucessão de danças populares em 

voga e dos padrões rítmicos das palmas que acompanhavam hinos religiosos (ibid., 

29). 

 Talvez se possa ter uma visão mais realista do aprendizado da improvisação, 

que defronta pessoas que a realizam com a maior fluência, inventividade, 

naturalidade e desenvoltura, e pessoas completamente bloqueadas neste sentido (com 

outras graduações de habilidade intermediárias, como as pessoas que conseguem 

improvisar mas apenas servindo-se de esquemas mecânicos como escalas ou frases 

decoradas, ou outras que são incapazes de evitar algumas notas indesejadas em sua 

improvisação), a partir da seguinte afirmação: 
Children who grow up around improvisers regard improvisation as a skill within the 
realm of their own possible development. In the absence of this experience, many 
view improvisation as beyond their ability. Moreover, music teachers in the schools 
can encourage the early inclinations of talented youngsters to embellish compositions 
assigned during lessons and improvise their own pieces, or they can inhibit such 
inclinations.65 (ibid, 31) 
 

 Talvez, nesta exposição simples, esteja sintetizada muita da sensível diferença 

entre educadores (no mais amplo sentido).  

                                                                                                                                           
praticar por horas. Era o bastante para manter-me em funcionamento até à próxima vez que eu o visse 

de novo'. Tais relacionamentos são especialmente significantes quando são as primeiras amizades 

adultas de jovens fora de suas famílias (...). 
65 T. A. "Crianças que crescem em meio a improvisadores percebem a improvisação como uma 

habilidade dentro do alcance do seu próprio desenvolvimento possível. Na ausência desta experiência, 

muitos vêem a improvisação como estando além da sua capacidade. Além disso, professores de 

música nas escolas podem encorajar as inclinações precoces de jovens talentosos que elaboram as 

composições passadas como exercício nas lições e improvisam suas próprias peças, ou podem inibir 

tais inclinações." 
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 A imitação baseia-se na memorização de muitos solos, em geral de um artista 

em especial, até que o novato possa começar a se exprimir em seu reduzido 

vocabulário inicial. É preciso manter em mente, para nossos propósitos, que o artista 

escolhido como modelo é aquela figura que transcende o aspecto musical para 

assumir enormes proporções no psiquismo do estudante.  

 Pedaços de frases, frases completas e solos completos são a matéria-prima da 

improvisação, que, através da elaboração singular, fornecem infinitas possibilidades 

de variação.  

 A memorização tem aqui papel predominante, tendo sido uma necessidade para 

Tommy Flanagan, em cuja residência o piano e o toca-discos estavam em quartos 

diferentes; ou uma atividade social, para Bud Freeman e seus amigos. Melba Liston e 

seus colegas juntavam-se nas casas de um deles, cantarolando os solos nos discos, até 

que os tivessem decorado (ibid, 96). Essa técnica de memorizar o solo antes de tentar 

executá-lo é mais prática, evitando a frustração e o desgaste — e, adicionalmente, 

treinando a capacidade de apreensão e retenção. Também é um treinamento vocal, e 

estabelece a firme e necessária conexão entre voz, ouvido e instrumento.  

 Aqui também há inúmeras variações. Alguns podem dividir o solo, como se 

fossem sílabas dentro de palavras, dentro de frases. Outros podem copiar as notas 

principais de uma passagem excessivamente rápida e confusa, tentando discernir as 

notas embaralhadas. No final, nunca o músico terminará com uma cópia exata do 

original. Pelo contrário, muito de sua criação já estará presente neste primeiro 

momento.  

 Tipicamente, horas incontáveis são dedicadas a esta atividade, e muitos 

educadores recomendam que o solo seja inicialmente decorado (sem o auxílio do 

instrumento), depois escrito (ainda sem o instrumento) e só depois executado, 

proporcionando um entrelaçamento ideal de habilidades auditivas, de memorização, 

de emissão vocal, de escrita e, finalmente, de execução. Ainda assim, muitos 

músicos, tais como Gary Bartz,  simplesmente tocam junto com a gravação, por ser a 

atividade mais lúdica. 

 Depois de absorvidos de discos, os solos passam de um aspirante a artista para 

outro. A dinâmica das trocas é instrutiva em si mesmo, como mostra o provocativo 

diálogo entre os trompetistas Dizzy Gillespie e Charlie Shavers. "Why don't you go 
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steal your own shit, instead of getting Roy [Eldridge] secondhand?"66, reclamou 

Shavers antes de indulgentemente ensinar a Gillespie os solos que havia aprendido 

de discos (ibid, 96).  

 O treinamento nesta prática de aprender a partir de discos se desenvolve com o 

tempo. Inicialmente, o noviço se satisfaz em repetir as notas. Depois, o fraseado. 

Com a prática, uma percepção mais profunda se faz notar, e dentro de cada frase, 

cada nota assume sua própria identidade, com sua inflexão, dinâmica, timbre, 

articulação e ritmo. Quando cada nuança da interpretação do artista foi absorvida, o 

músico pode então replicar o solo sem ouvir a gravação original.  

 Esta habilidade também é grandemente valorizada, dentro de comunidades que 

apreciam o jazz. Os colegas de Harold Ousley trataram-no “como um superstar” 

quando ele tocou fielmente o solo de Lester Young em “D. B. Blues”. Outros 

músicos relatam experiências similares (ibid, 97). A partir daí, um adicional desafio é 

a transposição deste solo para todos os outros tons. 

 Os que se esforçam em transcrever para a notação tradicional os solos 

aprendidos desta maneira, são assediados por companheiros para que cedam a eles 

suas transcrições. Enquanto ainda no primeiro grau, Melba Liston transcreveu o 

clássico solo de Coleman Hawkins em “Body and Soul” e o copiou “tantas vezes” 

para jovens saxofonistas, que ela podia eventualmente “escrevê-lo de memória” 

(ibid, 97).  

 Tommy Flanagan e seus amigos comprovaram o caráter misterioso do jazz (e 

da percepção singular) em algumas músicas como Ko-Ko (Charlie Parker). Cada um 

deles ouvia e discernia claramente as notas e o fraseado da introdução, mas na hora 

de reproduzí-las, acabavam com três ou quatro resultados diferentes. Flanagan se 

lembra de que eles escreviam cada um sua versão, e periodicamente as comparavam 

(ibid, 66). Suportar a ansiedade da dúvida e utilizar os resultados discrepantes para 

enriquecimento da própria sensibilidade, em regime de criação coletiva, ao invés de 

os músicos sentirem-se obrigados a dominar a situação, escolhendo uma das versões 

tida por "correta", é uma prática que favorece a criatividade.  

 Solos têm sido também publicados em partituras pelo menos desde os anos 20. 

Os pioneiros neste campo foram os Melrose Brothers (Chicago), com suas duas 

                                                 
66 T. A. “Por que você não vai roubar sua própria merda, em vez de pegar Roy [Eldridge] de segunda 

mão?” 
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coleções de solos de 1927 de Louis Armstrong, 50 hot choruses for cornet e 125 jazz 

breaks for cornet. Publicações de solos de grandes músicos têm se tornado cada vez 

mais comuns, inclusive contendo análises acadêmicas. No entanto, os músicos 

estabelecidos vêem com reservas a dependência de músicos jovens em relação a 

material escrito, que não pode ensinar os princípios da emissão, articulação, rítmica e 

fraseado do jazz. Além disso, privam o iniciante do rigoroso treinamento auditivo 

que é requerido no jazz, onde a estrutura harmônica serve apenas como referência, 

sendo abandonado sempre que desejado em plena apresentação ao vivo ou gravação, 

tendo os músicos participantes apenas sua percepção como apoio para discernimento 

dos novos rumos tomados pelo solista.  

 Alguns solos se tornam clássicos, suscitando execuções “em homenagem”, 

como a execução do solo de Clifford Brown em “September song” por Wynton 

Marsalis num concerto com Sarah Vaughn e The Boston Pops Orchestra, em 1984. A 

música havia sido gravada por Clifford e Sarah, em 1954 (ibid, 99).  

 Como mnemotécnica, alguns solos foram tratados como se fossem temas ou 

melodias de canções, recebendo letras, sendo gravadas comercialmente, e mesmo 

que se tornassem clássicas, surgindo esta outra especialidade no campo do jazz. A 

letra de George Johnson para o solo de Charlie Parker em “Chi chi” é uma delas.  

 Outra forma de reverenciar os mestres é a citação de algumas de suas signature 

licks, frases que o solista cunha a partir de outras, e que acabam tornando-se sua 

marca registrada, por assim dizer.  

 Apresentações ao vivo trazem vantagens que não podem ser emuladas pelos 

discos, no entanto. Devido ao fato de que muitos artistas gravam de forma 

infreqüente, seu vocabulário só se torna disponível em performances ao vivo. Além 

disso, muitos executantes não incluem seu melhor material em gravações, sabendo 

que serão copiadas por muitos imitadores. Outros, como Freddie Keppard, recusam-

se terminantemente a gravar. Adicionalmente, o disco se ressente do medo de 

aventurar-se de maneira mais radical, por parte do artista; da pressão das gravadoras 

em favor de material mais comercial; e da espera de, em média, seis meses entre a 

gravação e o lançamento, o que faz a música, de certa maneira, datada em relação ao 

que o mesmo artista já estará apresentando ao vivo em comparação com seu disco à 

época de seu lançamento (ibid, 105).  

 Além disso, nos anos 20 os equipamentos de gravação não podiam registrar o 

campo dinâmico completo dos instrumentos, de que se ressentiu especialmente a 
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bateria, cujo bumbo não podia ser usado sob pena de inviabilizar toda a gravação. 

Essas preocupações tiravam parte da espontaneidade dos músicos e os faziam 

simplificar suas performances. Técnicas de produção nos anos 50 adicionaram outras 

limitações quando o som do contrabaixo se tornou mais presente, encobrindo o 

bumbo ou o ride cymbal; problemas técnicos em gravadores, que dificilmente seriam 

notados pelos ouvintes em geral, produziam grandes transtornos para os músicos, 

com gravações fora da afinação padrão, modificações no andamento e distorções no 

som.  

 Kenny Washington, aos dez anos de idade,  era fascinado pelo som de Max 

Roach, com sua “bateria melódica”, que chegava a atingir intervalos melódicos de 

“quartas ou quintas”.  Tentando conseguir os variados sons e alturas que Roach 

conseguia, alguns bem agudos, Washington afinou as peles de seus tom-toms em tal 

tensão, que lhe possibilitaram emular o som melódico de Roach, mas por pouco 

tempo. Em três dias, a tensão fez as paredes dos tom-toms colapsarem. Foi só depois 

de ver Roach ao vivo que ele aprendeu que deveria levar as dimensões do 

instrumento em consideração. Para Keith Copeland, "it's hard for drummers to learn 

from records because you can't see what the drummer is doing with his hands and his 

feet, what sticks he's using and exactly what part of the drum he's hitting."67 

(ibid,106).  

 Um trompetista, fascinado pelas variações microtonais ouvidas em discos, sem 

saber que os instrumentistas faziam ligeiras depressões nas válvulas do instrumento 

para obter o efeito, começou a distorcer sua embocadura e variar a pressão na 

corrente de ar. Querendo emular o som cheio captado pela gravação e processado por 

periféricos de estúdio (módulos de efeito), posteriormente ainda processado pelo 

aparelho de reprodução de som, este músico intermediário começou a “empurrar” o 

ar através do trompete. Sem o correto e constante suprimento de ar necessário para a 

execução, este músico acabou perdendo a sustentação do som e teve que voltar a 

aprender o básico do trompete com um professor (ibid,106). 

 No entanto, essa falta de observação visual da feitura da gravação também 

pode trazer benefícios. Tentando reproduzir um determinado solo de baixo, 

                                                 
67 T. A. “é difícil para bateristas aprender a partir de discos pois eles não podem ver o que o baterista 

está fazendo com suas mãos e pés, que tipo de baquetas ele está usando, e exatamente em que parte da 

bateria ele está tocando.” 
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excepcionalmente rítmico e complexo, Geoge Duvivier acabou desenvolvendo uma 

técnica pessoal, especial e extremamente complexa de digitação. Quando ele viu a 

apresentação ao vivo da mesma peça, “The big noise from Winnetka”, ele descobriu 

que a parte do baixo era na verdade um dueto, onde o baterista Raymond Bauduc 

tocava com as baquetas atrás da ponte, próximo às cravelhas, e o baixista Bob 

Haggart tocava convencionalmente no braço. Mas a nova técnica de Duvivier 

proporcionou-lhe uma pressão mais leve e eficiente, o que facilitou a virtuosidade no 

instrumento (ibid,107).   

 A observação de músicos de sopros proporciona a compreensão de técnicas 

não-convencionais, desenvolvidas singularmente. Possibilitam efeitos de variação de 

timbres, ou facilitam certas passagens repetitivas executadas em andamento muito 

rápido, e muitas outras aquisições. Sem essa observação, a dificuldade de chegar ao 

mesmo resultado é grandemente aumentada. Sabendo disso, os que desenvolveram 

essas técnicas pessoais com grande custo, muitas vezes, para resguardarem-se de 

imitadores, adquirem o hábito de apresentarem-se com um lenço na mão direita 

(como Freddie Keppard) (ibid, 55), ou outro artifício que impeça a observação de seu 

trabalho. 

 Podemos compreender um solo completo (um ou mais choruses) como um 

texto completo, fracionado sucessivamente em sentenças, frases, palavras e letras. 

Em nossa analogia, as sentenças serão equivalentes às sentenças musicais; as frases, 

às frases musicais; as palavras, aos esquemas (patterns), e as letras, às notas 

musicais.  

 Iniciantes constroem seu vocabulário aprendendo alguns esquemas de cada 

vez, memorizando-os, e recombinando-os. Esta prática é não só ligada ao caráter de 

execução, mas também à análise. Estudando o que já foi feito de forma bem 

sucedida, o estudante desenvolve seu gosto, que, como vimos, não pode ser arbitrário 

e deve basear-se na tradição. Assim, certas frases são mais adequadas para inícios de 

solos, outras para segmentos intermediários e outras ainda para finalizações. O 

mesmo pode ser dito sobre os esquemas, relativamente à posição ocupada por eles 

nas frases. Depois de um período variável dedicado à apreensão de um vocabulário 

básico, que pode atingir alguns anos, o aprendiz pouco a pouco começa a notar uma 

modificação espontânea deste vocabulário. Isto é já sua imaginação radical em curso 

— a criação melódica.  
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 A monotonia das apresentações repetidas dos solos decorados é quebrada pelas 

variações introduzidas pelo executante. Carmen Lundy observa, “depois que você 

cantou uma canção 150 vezes, as probabilidades são de que você começará a fazer 

pequenas variações nela” (ibid, 66). Aplicando o mesmo princípio aos solos e frases 

aprendidos de discos e concertos ao vivo, este é o momento em que a tradição se une 

à inventividade individual (imaginação radical), possibilitando a criação inédita. 

4.5 Assimilação 

4.5.1 A responsabilidade  do educando frente à educação informal: o respeito à sua 

auto-imagem em contraposição à avaliação externa 

 Apesar de a comunidade jazzística entender a imitação como um necessário 

estágio inicial na abordagem do complexo material deste idioma, a responsabilidade 

pela instrução é assumida integralmente pelo sujeito, que é o agente de sua própria 

educação.  

 A instrução jazzística informal se faz notar através da intensa energia dirigida 

individualmente à pesquisa musical, cada estudante buscando com auto-suficiência, 

dentro de sua comunidade, recursos para seu aprimoramento. Ao que parece, 

sistemas de avaliação científicos e externos não se tornaram necessários para a 

comunidade do jazz. Explicando as poderosas habilidades musicais que muitos 

jovens desenvolvem "(...) within the jazz community's educational system (...)"68 

(ibid, 57), os improvisadores atestam que muito cedo são imbuídos de um sentimento 

de identidade que os leva a superarem-se continuamente.  

 Em relação a identidade, é preciso deixar claro que não se trata apenas e tão-

somente de competição profissional, mas sim da auto-imagem que o indivíduo tem 

de si mesmo, mais importante não só do que qualquer uso instrumental de 

habilidades, mas até mesmo de sua sobrevivência:  
(...) o que, através do "modelo identificatório", é investido, é ainda sempre também 
uma "imagem" do indivíduo para ele mesmo, mediatizada pela "imagem" que ele se 
representa fornecer aos outros. Isso implica ainda que os outros indivíduos sociais são 
investidos pelo sujeito, e conservam uma parte do papel de senhores da significação. 
Mas também, a conformidade do indivíduo com sua própria imagem faz parte desta 
imagem e do próprio ser do indivíduo, impossível sem a imagem, e pode revelar-se — 
revela-se mesmo tipicamente e de maneira predominante — mais importante que a 
integridade corporal ou a vida, regularmente sacrificadas pela conservação da 

                                                 
68 T. A. “(...) dentro do sistema educacional da comunidade jazzística (...)” 
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integridade da imagem — sem o que o homem não seria homem. (Castoriadis, 
1991:359) 
 

 Contando com o apoio familiar e comunitário, entregam-se a uma rotina 

extremamente dedicada. Por exemplo, Bobby Rogovin se tornou um arquivo vivo de 

fatos sobre o jazz lendo embevecidamente todas as revistas Down Beat  e 

memorizando todos encartes de disco que ele podia. Se alguém lhe perguntasse quem 

estava na seção de trompetes de um disco, ele o diria instantaneamente. Isto não foi 

uma tentativa consciente de decorar e saber. “(...) I just ended up knowing all those 

things because I loved to read about them so much” 69 (ibid,57). 

 Tal aprendizado informal compreende também a devoção de muitas horas 

diárias a ouvir música. Muitos lembram-se de anos em que ligar o rádio ou toca-

discos era a primeira ação do dia, e desligá-lo a última. Lee Konitz freqüentemente 

ficava acordado muito tempo depois de ter ido deitar-se, com um rádio escondido em 

seu travesseiro, ouvindo empolgado transmissões de jazz de diferentes partes do país.  

 Esta devoção não é enfraquecida pelos anos. Já na faculdade (Central State 

College), Don Pate ouvia música por tanto tempo que seu colega de quarto se mudou 

e a administração ofereceu a Pate o único quarto para uma só pessoa de todo o 

dormitório.  

 Esta importância central do ato auditivo para o jazzista não é explicada apenas 

pelo aspecto lúdico. A comunidade vê o desenvolvimento das habilidades auditivas 

como a mais importante conquista do músico. Daí, torna-se natural que o advento do 

disco, ou melhor, das gravações de jazz,  em 1917 (Berendt, 1987:24) tenha 

entronizado este meio como um instrumento importante na educação, privilegiado 

em relação à literatura escrita.  

 O disco possui uma qualidade híbrida que é especialmente favorável ao 

aprendizado do jazz: como uma partitura escrita, ele apresenta a música do artista 

fixada em uma representação; como uma apresentação ao vivo, ele mantém essa 

representação no plano auditivo. Para Oscar Peterson, o disco é a melhor 

universidade de jazz que já houve e que haverá, colocando artistas únicos e geniais 

como professores particulares dentro do quarto de cada estudante.  

 Faz parte importante dessa busca apaixonada pelo conhecimento jazzístico o 

assistir-se aos profissionais em apresentações ao vivo. Quando ainda jovens, os 

                                                 
69 T. A. “Eu apenas acabei sabendo de todas essas coisas por que eu amava tanto ler sobre elas” 
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artistas empenham-se em participar de tais situações, lutando contra as barreiras 

impostas pelos adultos. Os tios de Melba Liston, quando jovens, “esgueiravam-se” 

para jam sessions da vizinhança quando os pais deles não estavam presentes. Leroy 

Williams e seus amigos falsificaram suas identidades para entrar nos nightclubs de 

Chicago.  

 Os proprietários de tais clubes agiam como educadores: vendo a realidade 

através de tais estratagemas, arriscavam-se a punições legais deixando os garotos 

assistirem aos shows, contanto que não bebessem álcool, não perturbassem os 

clientes, não se envolvessem com marginais e ocupassem uma mesa que não fosse 

necessária para fregueses pagantes. Outros proprietários conseguiram permissões 

para instalar galerias especiais para jovens abaixo da idade legal de freqüência, que 

eram tomadas por músicos aspirantes.  

 Determinação extrema e total empenho marcam o aprendizado desses jovens 

— a importância da auto-conscientização em relação à sua identidade, nos moldes 

propostos logo acima por Castoriadis, nos mostram que este elemento 

predominantemente informal da educação é definitivamente superior na obtenção de 

resultados de aprendizagem em relação a qualquer modelo avaliativo formal. Wynton 

Marsalis relata que estava sempre imerso em prática intensiva, na escola e em casa, 

constantemente tentando melhorar. “(...) That was all I could think about”.70 

(ibid,58). Marsalis tocou em bandas de jazz, orquestras cívicas, e ocasionalmente 

substituía vários trompetistas da New Orleans Philarmonic Orchestra, buscando 

desafios que colocassem suas habilidades musicais sempre em risco. “If a cat called 

me for a gig to play kazoo, I’d do it too.”71 (ibid,58). Da mesma maneira, todos do 

círculo de Max Roach viviam a música intensamente, sendo uma "twenty-four hour 

situation for us. We practiced all day, and if we were fortunate enough to be 

working, we'd gig all night."72 Mais tarde, talvez às três da manhã, “we went looking 

for jam sessions”73 (ibid,58). Barry Harris, antes da maioridade, fez amizade com um 

pianista num nightclub, que o deixava correr da rua, tocar uma música e correr de 

                                                 
70 T. A. “Isto era tudo em que eu poderia pensar”   
71 T. A. “Se um músico me chamasse para uma apresentação para que eu tocasse apito, eu o faria 

também”  
72 T. A. “uma atividade de vinte e quatro horas para nós. Praticávamos o dia inteiro, e se estivéssemos 

com a sorte de estar trabalhando, tocávamos a noite inteira”. 
73 T. A. “saíamos procurando por jam sessions”.  
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volta para a rua, de tal forma que Barry fez questão de comemorar seu 21o. 

aniversário neste clube, “to make sure they knew I was twenty-one!”74 (ibid,58).  

 Portanto, um aspecto essencial desta educação informal é a responsabilidade 

assumida individualmente pelo músico aspirante pela sua própria educação. Na 

inexistência de uma metodização tal como encontrada na educação formal, cedo o 

músico aspirante imbui-se de uma disciplina especial, tomando a si a 

responsabilidade pela sua formação, mas ao mesmo tempo deixando claro a todos e a 

si mesmo sua independência quanto aos elementos por ele selecionados para a 

composição de seu estilo próprio e conjunto de habilidades. Art Farmer relata que, 

quando estava aprendendo, ouvia músicos tocando coisas fascinantes. Ele os ouvia, e 

ia para casa praticar e tentar reproduzir o que ouvira. Para ele, se o músico não 

pudesse aprender através do que ouvia, era sua própria culpa (ibid, 59).  

 A valorização extrema da responsabilidade pessoal em relação às escolhas que 

abrangem desde a educação até as decisões artísticas na vida adulta explicitam 

pontos importantes da vida musical e artística da comunidade jazzística. É requerido 

de cada um que selecione seus próprios modelos de excelência e meça suas próprias 

habilidades em relação a estes modelos. Assim fazendo, o estudante aumenta seus 

poderes de avaliação crítica e cultiva seus gostos, investindo-os, ainda muito cedo, de 

um sentimento de sua própria individualidade. Acima de tudo, o sistema educacional 

informal da comunidade jazzística posiciona os estudantes em trajetórias de 

desenvolvimento diretamente relacionadas ao seu objetivo: a criação de uma voz 

improvisatória singular dentro da tradição jazzística.  
The jazz community's traditional educational system places its emphasis on learning 
rather than on teaching, shifting to the students the responsibility for determining 
what they need to learn, how they will go about learning, and from whom75 (ibid, 51). 
 

 O improvisador aspirante se coloca frente a uma poderosa tradição não como 

reprodutor, absorvendo indiscriminadamente o máximo que possa, ou seguindo 

diretrizes rígidas em situações de dependência. Ao contrário, ele interpreta a tradição 

e escolhe dentro dela elementos que ressoem como verdade dentro de si, de acordo 

com valores e habilidades pessoais, com a formação musical trazida pela experiência 

                                                 
74 T. A. “para certificar-me que todos soubessem que eu tinha vinte e um anos!” 
75 T. A. "O sistema educacional tradicional da comunidade do jazz coloca ênfase no aprendizado e não 

no ensino, transferindo aos estudantes a responsabilidade por determinar o que eles precisam 

aprender, como eles aprenderão e de quem." 
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e treinamento,  e a interação dinâmica e afetiva com outros artistas. Em última 

análise, cada músico cultiva uma visão única que acomoda mudanças na sua psique, 

que já é obviamente socializada, frente a toda experiência cultural para ela 

enriquecedora.  

 Torna-se claro, então, que desde o nascimento, a história pessoal do artista se 

imbrica com a tradição artística do jazz, o que é dizer, com o outro, permitindo uma 

mútua absorção e troca de idéias. Estes processos evidenciam-se na dialética entre o 

compartilhamento de valores comunitários e a contribuição para a tradição de 

perspectivas musicais idiossincráticas próprias de cada artista criativo. 

 

4.5.2 Diferenças entre ênfases: a escrita na educação formal, e o auditivo na 

educação do jazzista  

 
O essencial do mundo é sua redutibilidade a um sistema de regras formais inclusive as 
que permitem "calcular" seu futuro. A realidade só existe na medida em que é 
registrada, no limite, o verdadeiro não é nada e somente o documento é verdade. O 
mundo burocrático (...) vive, essencialmente, num universo de símbolos que, a maior 
parte do tempo nem representam o real, nem são necessários para pensá-lo ou 
manipulá-lo; é aquele que realiza ao extremo a autonomização do puro simbolismo. 
(Castoriadis, 1991:191). 
 

 A pedagogia do jazz nas escolas (que emula a da música erudita, neste e em 

outros aspectos) em geral insere o estudo de teoria musical e leitura antes do 

desenvolvimento das habilidades auditivas. No entanto, o ensino informal do jazz na 

comunidade propõe justamente o contrário. Só após uma necessária iniciação à 

música, e tempo considerável de prática instrumental, é que a leitura é apresentada às 

crianças — e vários jazzistas históricos se recusavam a servir-se de partituras, como 

Charles Mingus. Ele exigia que seus músicos "learn everything by ear. It wasn't until 

he formed his big band in the late sixties and seventies that we read any music,"76 

lembra Lonnie Hillyer. "For the most part, it was very difficult music. Mingus heard 

all these strange intervals. His compositions were very intrincate, with a lot of 

                                                 
76 T. A. "aprendessem tudo de ouvido. Começamos a ler alguma música quando ele formou sua big 

band no final dos anos 60 e 70." 
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chords. (...) He'd sing some things and then play them on the piano, and we'd learn 

them from there"77 (Hillyer apud Berliner, 1994:301). 

 
Many musicians view the approach in formal education of "putting the cart" of music 
theory "before the horse" of practice as problematic. They refer, in fact, to certain 
graduates of college jazz programs by ridiculing their deficient artistry as "school 
jazz". The implication, elaborated later in the study, is that, despite the students' 
obvious instrumental virtuosity, they lack understanding of the jazz tradition and fail 
to appreciate fundamental creative processes and aesthetic values integral to jazz as 
an expressive language.78 (ibid,770) 

 
Along similar lines, many veterans are critical of graduates of university jazz 
programs that emphasize theoretical approaches to improvisation. While 
acknowledging the impressive instrumental virtuosity of the graduates, Melba Liston 
remarks, "They don´t know a thing about jazz really (...) no style in the traditional 
way. You don´t feel the jazz thing, you feel the mechanical thing. Jazz is feeling, and 
I worry about this. I really advise them to study as much of the history of jazz as 
possible — not by book or by transcription — but by ear (...) If they listened back to 
Louis Armstrong, Lester Young, the swing days, the forties, early Trane and Miles, 
and loved it, it would influence the way they play". Gary Bartz adds, "I´ve never been 
able, for myself, to get anything out of trying to apply this scale to this chord. I've 
never been able to get anything that´s really musical that way, even if it sounds right. 
The young players don't know what to do with their [unbelievable technique]. Sounds 
like they're playing computer music; it doesn't sound like ideas. It's all fast and 
furious." George Duvivier´s critique of the contemporary jazz scene is, perhaps, the 
most poignant of all. "The music's still here," he remarked to an associate, "but the 
voices are gone"79 (ibid, 792). 

                                                 
77 T. A. "Na maior parte, era música muito difícil. Mingus ouvia todos aqueles estranhos intervalos. 

Suas composições eram bastante intrincadas, com muitos acordes. (...) Ele cantava algumas coisas e 

então as tocava ao piano, e aprendíamos dali." 
78 T. A. "Muitos músicos vêem a abordagem na educação formal de 'colocar o carro' da teoria musical 

'na frente dos bois' da prática como problemática. Eles se referem, na realidade, a certos músicos 

formados em programas de jazz de faculdades, ridicularizando sua capacidade artística deficiente, 

como 'jazz escolar'. A implicação, elaborada adiante no estudo, é a de que, a despeito da óbvia 

virtuosidade instrumental destes estudantes, eles evidenciam uma falha compreensão da tradição do 

jazz, e fracassam na apreciação de processos criativos fundamentais e valores estéticos integrais ao 

jazz como uma linguagem expressiva." 
79 T. A. "Similarmente, muitos veteranos são críticos de graduados de programas universitários de jazz 

que enfatizam abordagens teóricas da improvisação. Embora reconhecendo a impressionante 

virtuosidade dos ali formados, Melba Liston observa, 'Eles não sabem nada sobre jazz realmente (...), 

nada de estilo na forma tradicional. Você não sente a coisa do jazz, você sente a coisa da mecânica. 

Jazz é sentimento, e eu me preocupo em relação a isto. Eu realmente os aconselho a estudar tanta 

história do jazz quanto possível — não através de livros ou transcrições — mas por ouvido (...) Se eles 

ouvissem desde Louis Armstrong, Lester Young, o período swing, os anos quarenta, o período inicial 

de John Coltrane e Miles Davis, e amassem tudo isto, isto influenciaria o modo que eles tocam." Gary 

Bartz adiciona, "Eu nunca consegui, eu mesmo, qualquer coisa por tentar aplicar esta escala àquele 
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 Vários músicos profissionais relatam que, quando eram crianças e aprendiam 

música nas escolas regulares de primeiro e segundo graus, seus professores de 

música se espantavam quando, às vezes depois de um ano de ensino de leitura, 

descobriam ser estas crianças incapazes de ler música. O que acontecia é que elas se 

valiam de sua habilidade auditiva e memória musical para enganar seus professores e 

fazê-los pensar que elas sabiam ler.  

 Deixando a questão puramente artística, da expressão pessoal da criatividade e 

da singularidade de lado, e pensando na dura realidade em que é preciso vender a 

força de trabalho em troca da sobrevivência, é preciso dizer que tais deficiências 

cobravam seu preço mais cedo ou mais tarde, em um mundo dominado pela 

necessidade profissional, fora da comunidade jazzística, onde a leitura era 

fundamental para certos tipos de trabalho comercial, principalmente não-jazzístico.  

 Saber como estas deficiências foram finalmente superadas, sempre com 

disciplina, inventividade e imaginação individuais (nem sempre de forma 

sistematizada), também é aprender com o aprendizado comunitário informal. No 

entanto, entender que o aprendizado do jazz deve levar primordialmente ao 

desenvolvimento de habilidades criativas, em relação à capacidade de ler música (o 

que pressupõe uma atividade reprodutivista, do ponto de vista do executante), é 

fundamental para entender a educação informal do jazzista naquilo que ela pode 

contribuir para o entendimento da criatividade.  
The emphasis that the Western art music community places on formalized education 
and the written symbols of musical knowledge — from notation systems to music 
degrees — has made it difficult for members to recognize and appreciate, as a learned 
system, the knowledge that improvisers transmit through alternative education 
systems and through alternative forms of representation, some oral, some altogether 
nonverbal. Naivete and ignorance have frequently led to belittling stereotypes about 
jazz artists as “unschooled” or “illegitimate” musicians. 
Correspondingly, the importance that the Western art music community attaches to 
music literacy and written composition has obscured recognition of the actual skills 
required by improvisation.  Although improvisation has had its own rich history in 
Western art music — contemporaries of Beethoven considered his (sic) some of his 
improvisations equal, if not superior, to some of his written compositions (Sonneck 

                                                                                                                                           
acorde. Nunca fui capaz de conseguir nada que seja realmente musical desta maneira, mesmo que soe 

correto. Os jovens músicos não sabem o que fazer com sua [técnica inacreditável]. Soa como se eles 

estivessem tocando música de computador; não soa como idéias. É tudo rápido e furioso." A crítica de 

George Duvivier a respeito da cena de jazz contemporânea é, talvez, a mais aguda de todas. 'A música 

está ali ainda,' observou a um companheiro, 'mas as vozes se foram.'" 
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1927:15, 22) — improvisation has, with the exception of isolated practices of the 
avant-garde and church music, all but disappeared from the training of classical 
musicians and from their performances. Lacking experience with improvisation in 
their own music tradition, many fail to appreciate it as a rigorous compositional 
activity in other music traditions80 (ibid,774). 
 

 Com certeza, o tempo do aprender do jazzista é diferente do tempo medido no 

calendário escolar. Neste, está em jogo a medida da produtividade, com suas 

seriações e hierarquias normatizando o ritmo de cada ser humano. 
 
(...) esta própria redução do tempo em tempo puramente e somente mensurável, é 
apenas uma manifestação entre outras do imaginário desta sociedade e instrumento de 
sua "materialização". É preciso que o tempo só seja isso, puro medium homogêneo 
neutro, ou o parâmetro t de uma família de funções exponenciais, para que haja, como 
dizem os economistas, uma "taxa de atualização do futuro", para que tudo apareça 
como mensurável e calculável, para que a significação imaginária central desta 
sociedade: a pseudo-"racionalização" possa parecer possuir um mínimo de coerência 
segundo suas próprias normas (Castoriadis, 1991:248). 
 

 Os alunos que não conseguiam ler, inventavam suas próprias notações ou 

adaptavam as constantes em manuais de instrumentos para ajudá-los a lembrar-se de 

músicas. Melba Liston escrevia as músicas ouvidas na igreja ou músicas populares 

atribuindo a cada altura um número diferente de acordo com sua própria construção 

de uma escala de sete notas. Ela se recorda vividamente dos impasses trazidos por 

este sistema quando se defrontou com a dificuldade da escala cromática —“sitting 

out on the back porch trying to figure out ‘that’s not a 4 and it’s not a 5, but it’s 

                                                 
80 T. A. "A ênfase que a comunidade musical erudita ocidental coloca na educação formalizada e nos 

símbolos escritos de conhecimento musical — de sistemas notacionais a graus acadêmicos — tornou 

difícil a seus membros reconhecer e apreciar, como um sistema culto, o conhecimento que os 

improvisadores transmitem através de sistemas educacionais alternativos e através de formas 

alternativas de representação, algumas orais, algumas completamente não-verbais. Ingenuidade e 

ignorância têm freqüentemente conduzido a depreciativos estereótipos em relação a artistas de jazz, 

como se fossem músicos “não-escolarizados” ou “ilegítimos”.  

Correspondentemente, a importância que a comunidade musical erudita ocidental dedica à 

alfabetização musical e à composição escrita tem obscurecido o reconhecimento das verdadeiras 

habilidades requeridas pela improvisação. Embora a improvisação tenha sua própria e rica história na 

música erudita ocidental — contemporâneos de Beethoven consideravam algumas de suas 

improvisações iguais, se não superiores, a algumas de suas composições escritas (Sonneck, 1927:15, 

22) — a improvisação, com a exceção de práticas isoladas de música de vanguarda e sacra, quase 

desapareceu do treinamento de músicos clássicos e de suas execuções. Carecendo de experiência com 

a improvisação em sua própria tradição musical, muitos fracassam em apreciá-la como uma rigorosa 

atividade composicional em outras tradições musicais". 
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somewhere in between.’”81 (Liston apud Berliner, 1994:28). Empiricamente 

descobrindo por conta própria um saber facilmente encontrado em manuais e cursos 

de música, Liston adquiriu não só os alicerces necessários à pesquisa individual que 

deve ser empreendida por todo jazzista, como maior controle sobre o material 

apreendido. 

 Lonnie Hillyer deu a cada válvula do trompete um número, e escreveu a 

seqüência de combinações de válvulas que produziam as alturas de melodias simples. 

Outros estudantes procuravam traduzir as seqüências rítmicas através de seus 

próprios esquemas notacionais que utilizavam variados arranjos espaciais na página. 

Outros evitaram as complicações envolvidas em notar ritmos e os traziam da 

memória, durante a execução. Assim, diferentes misturas de notação caracterizavam 

os diferentes universos de imaginação musical de cada aluno, seja estimulando-os a 

lembrar, executar ou inventar.  

 O grau de sucesso que os músicos podem obter na sua comunidade sem o 

aprendizado da leitura depende de suas próprias habilidades perceptivas e das 

demandas específicas das bandas com as quais trabalham. Alguns grupos privilegiam 

a música escrita, outros a música improvisada, e outros a memorização de arranjos 

inteiros pela simples demonstração prática.   

 Um band leader  demitiu na hora o jovem Charli Persip, na frente dos outros 

membros da banda, ao certificar-se de que ele não era capaz de ler suas partituras de 

bateria. Este incidente é lembrando por Charli como um dos piores de sua infância, 

que ele inconscientemente associa a uma outra situação infantil na qual foi 

duramente castigado por seu pai, que lhe bateu dolorosamente na cabeça. Persip 

decidiu naquele momento e lugar que ele aprenderia a ler música de maneira a que 

nunca mais outra pessoa pudesse humilhá-lo daquela maneira. Da mesma forma, 

Walter Bishop Jr. refere-se à decisão de ter aulas particulares e aprender a ler e 

escrever música seriamente como uma grande mudança em sua vida. A despeito de 

vinte e oito anos de experiência profissional antes que se tornasse um exímio leitor, 

ele  “still felt like just half a musician”82 (ibid,65).   

                                                 
81 T. A. “sentada na varanda dos fundos tentando imaginar ‘esta [nota] não é um 4 ou um 5, mas está 

em algum lugar entre os dois’” 
82 T. A. “ainda se sentia como um meio-músico”. 
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 Cantores sem educação musical formal inicialmente aprenderam suas partes 

corais por ouvido, por vezes pensando nas alturas ascendentes e descendentes através 

de representações visuais, gráficas, de seus contornos e ritmos. Muitos outros 

músicos autodidatas também aprenderam música inicialmente por ouvido, bem como 

através das mãos e do instrumento: memorizando os sons de frases junto com o 

dedilhado e posições correspondentes no instrumento (ibid, 28). 

 Jovens com excepcional memória para sons podem tocar peças inteiras depois 

de ouvi-las uma só vez. Um jornal na cidade natal de Bix Beiderbecke descreveu sua 

habilidade, na idade de 7 anos, de reproduzir, instantaneamente, em qualquer tom, o 

baixo e a melodia do acompanhamento de uma peça depois de ouvir sua mãe tocá-la 

apenas uma vez ao piano. Kid Ory comentou a respeito das extraordinárias 

capacidades de Louis Armstrong, no sentido de apreender e lembrar de músicas 

inteiras depois de ouvi-las uma única vez.  

 A ênfase no aspecto auditivo da relação do jazzista para com a música coloca 

um abismo entre o jazz e a percepção musical clássica. Uma cantora negra se recorda 

de uma ocasião em que uma pianista branca, com treinamento erudito, substituiu o 

acompanhador de seu coro gospel. Depois de apresentada ao coro, a pianista pediu ao 

diretor a "sua música". O diretor explicou que eles não usavam partituras, e que a 

pianista deveria tomar a liberdade de improvisar sua parte, baseando-se na execução 

do coro. Subitamente desconcertada, ela replicou apologeticamente que "[sem] 

música," ela não estava possibilitada a acompanhá-los. Até então, nunca tinha ela 

defrontado-se com tal demanda artística. Os membros do coro estavam igualmente 

atônitos pela observação da pianista, nunca tendo encontrado antes um músico que 

fosse dependente de música escrita. (ibid, 31). 

4.5.3 Improvisação e estrutura: o rigor da forma no jazz 

 Aqui introduziremos o conceito de estruturação da linguagem jazzística, muito 

cara à educação de maneira geral, pois enfoca o respeito à tradição, aos 

conhecimentos já disponibilizados, e se contrapõe à idéia vulgarmente associada à 

improvisação, de pretensa “liberdade total”. Como nas palavras de Wynton Marsalis,  
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“Jazz is not just, ‘Well, man, this is what I feel like playing’. It’s a very structured 
thing that comes down from a tradition and requires a lot of thought and study.”83 
(Marsalis apud Berliner, 1994:63).  
 

 Peças compostas, que consistem em uma melodia e acordes de 

acompanhamento (progressão harmônica), proporcionaram a estrutura para 

improvisações através da maior parte da história do jazz. A convenção usualmente 

seguida é a da exposição da melodia e da progressão harmônica sobre a qual se 

apóia, que serve então de base para variações improvisadas que são realizadas a 

seguir, com a repetição do tema para encerrar. A estrutura harmônica que serve de 

suporte à melodia serve também a cada improvisação, que perfaz um ciclo de 

duração exatamente igual à da melodia, pois que está baseada na mesma estrutura, e 

cada um desses ciclos de improvisação é chamado chorus. Cada improvisador pode 

solar por um ou mais choruses, à sua escolha ou do líder da banda.  

 Sendo assim, as músicas adotadas no repertório do jazz são veículos da 

improvisação, e proporcionam formas definidas que são ouvidas e fixadas em discos 

e na memória, servindo a posteriores reelaborações. Estudantes de todos os níveis se 

dedicam a aprender solos de seus artistas preferidos ouvindo suas gravações, muitas 

vezes em grupo. Um dos estudantes mostra o solo que acabou de aprender, os outros 

aprovam ou discordam, caso em que lançam-se individualmente a aprimorar sua 

conquista, depois reunindo-se novamente para ver quem avançou mais.  

 Como baixista acompanhador contratado da Jazz Showcase, uma casa noturna 

sempre com novas atrações, Rufus Reid freqüentemente emprestava ou comprava 

discos dos artistas que lá iam se apresentar, para aprender suas composições antes 

das apresentações (Berliner 1994:64). O repertório básico aprendido através dos 

discos também torna os iniciantes dignos da atenção de jazzistas estabelecidos. Além 

disso, partituras e material impresso ou copiado de toda ordem fazem parte também 

do estudo do jazz, devido principalmente, mas não unicamente, à necessidade de 

sobrevivência no show-business, gravações ou acompanhamento de artistas em 

gêneros comerciais diversos.  

 Posteriormente, os estudantes continuam desenvolvendo seu repertório tocando 

em bandas diversas. Membros experientes  dos primeiros grupos de John Hicks o 

instaram a “aprender uma músicas novas” para que eles pudessem tocar “algo além 

                                                 
83 T. A. "Jazz não é apenas 'Bom, cara, isto é o que eu estou a fim de tocar'. É uma coisa bastante 

estruturada que descende de uma tradição e requer muita reflexão e estudo."   
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de blues” (Hicks apud Berliner, 1994:65). Um leader reconheceu a mesma 

deficiência em Rufus Reid, e ensinou-o como compilar seu próprio livro de cifras 

(representação abreviada do acompanhamento, N.A.) e melodias (junto com as 

cifras, constituindo os chamados fake-books, N.A.) que incluíam todas as peças de 

seu duo.  

4.5.4 A importância da estrutura: a harmonia 

 O aprendizado das progressões harmônicas, que são estruturas básicas dos 

acordes de acompanhamento que acompanham e sustentam a melodia, é uma etapa 

importante e freqüentemente subestimada pelos iniciantes. Para uma improvisação 

bem-sucedida, é fundamental o pleno domínio da harmonia (ainda que de maneira 

apenas auditiva), inclusive para poder-se quebrar suas regras de forma que isso faça 

sentido.  

 Quando Lonnie Hillyer era ainda adolescente, ele achava que se ele 

conseguisse subir ao palco junto com um músico famoso, a inspiração o levaria até o 

final da apresentação. Através de laços de amizade que sua família tinha com Miles 

Davis, ele conseguiu um convite para uma “canja” com ele (apresentação informal 

em uma ou duas músicas, tradução livre da expressão “to sit in” — N. A.). Hillyer se 

lembra de se perder depois dos primeiros oito compassos, e quão brutalmente cada 

nota de sua apaixonada performance chocou-se com as do resto da banda. Quando o 

solo foi finalmente abortado, Miles empurrou-o do palco e resmungou com sua voz 

áspera, “Você não conhece seus acordes, não é?” Com a confissão de Hillyer, Miles 

disse a ele que não voltasse ao clube até que tivesse dominado a harmonia (Hillyer 

apud Berliner, 1994:71).  

 Para obter o domínio sobre este importante capítulo da música, a comunidade 

informal do jazz é pródiga em recursos: 
Carmen Lundy cultivated her harmonic sensibilities at rehearsals of her mother's 
gospel choir. (...) she assimilated the music's inner and outer voices, learning to 
appreciate their vertical blends as well as their independent horizontal attributes as 
lines.(...) Pianists and guitarists commonly learn about chords as part of their early 
instruction. They become well practiced in apprehending harmony because even the 
simplest repertory exploits the capacity of their respective instruments to combine 
melody and accompaniment. Youngsters whose melody instruments lack the capacity 
to perform multiple pitches simultaneously sometimes lag behind their friends in 
harmonic development. Those who have difficulty hearing chords commonly adopt 
piano as a second instrument, providing them with the key to harmonic 
understanding. (...) "All the time I was playing the trumpet in high school, I could 
never relate my knowledge about chords to improvising a melody line," says Rufus 
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Reid. "The association never clicked for me until I learned the string bass and had to 
deal directly with playing chord progressions."84 (ibid, 71-72)  
 

 Curtis Fuller adiciona que como o trombone era um "(...) instrument that 

played a moving bass line in groups, I had to deal with chord progressions from the 

start."85 (Fuller apud Berliner, 1994:72). David Baker ganhou experiência cantando o 

movimento das notas fundamentais das progressões harmônicas, e tocando 

sucessivamente os sons que devem soar simultâneos nestas progressões. Além disso, 

os estudantes relacionam os sons a “posições” dos dedos em seus instrumentos, e a 

imagens visuais deles, que podem ser tanto visualizações dessas posições, quanto 

imagens mais subjetivas, onde cada som assume uma “cor” relacionada ao seu papel 

de tensão ou relaxamento dentro daquela harmonia. Estas conceituações visuais e 

cinéticas representam uma mnemotécnica para a harmonia.  

 Eventualmente, os músicos reforçam seu conhecimento auditivo e mecânico 

com o entendimento teórico da harmonia. Depois de Kenny Barron haver aprendido 

algumas músicas de ouvido, seu irmão mais velho Bill lhe ensinava suas harmonias e 

cifras. Melba Liston aprendeu teoria no grupo musical de sua escola de primeiro 

grau, e Arthur Rhames aprendeu harmonia com o músico de jazz Gigi Gryce, que era 

professor substituto no ginásio de Rhames. Benny Bailey relembra os seminários 

diários ministrados pelo pianista John Lewis para os membros da big-band de Dizzy 

Gillespie no navio que seguia para a turnê européia de 1947 (ibid,73).  

 Livros de texto escolares sobre harmonia clássica e manuais comerciais 

recomendados por membros da comunidade jazzística também são utilizados; no 

                                                 
84 T. A. "Carmen Lundy cultivou sua sensibilidade harmônica nos ensaios do coro gospel de sua mãe. 

(...) ela assimilou as vozes internas e externas da música, aprendendo a apreciar suas combinações 

verticais tanto quanto seus atributos horizontais independentes como melodias. (...) Pianistas e 

violonistas comumente aprendem acordes como parte de sua instrução básica. Eles tornam-se práticos 

na apreensão da harmonia porque mesmo o repertório mais simples explora a capacidade de seus 

respectivos instrumentos em combinar melodia e acompanhamento. Jovens cujos instrumentos 

melódicos não têm a possibilidade de executar múltiplas notas simultaneamente algumas vezes se 

atrasam em relação a seus amigos em termos de desenvolvimento harmônico. (...) "Todo o tempo em 

que eu estava tocando trompete no ginásio, eu nunca pude acessar meu conhecimento sobre acordes 

ao improvisar uma linha melódica," diz Rufus Reid. "A associação nunca clicou para mim, até que 

aprendi o baixo acústico e tive que lidar diretamente com a execução de progressões harmônicas”. 
85 T. A. “(...) instrumento que tocava linhas de baixo nos grupos, eu tive que lidar com progressões 

harmônicas desde o início” 
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entanto, as regras aprendidas são quebradas, sempre que haja interesse. Nos anos 40, 

Tommy Turrentine lembra haver estudado num livro escrito por Percy Goetschius, 

que era conhecido pela comunidade jazzística como a “Bíblia da Harmonia”. Tommy 

adiciona que "the rules of harmony are meant to be broken, and these guys did it. 

They learned the theory of Western harmony, and then they went for themselves!"86 

(Turrentine apud Berliner, 1994:73). Eles o faziam adaptando as regras básicas e 

notações da harmonia clássica à tradição do jazz e a seus estilos pessoais.  

 Esta atitude de tomar livremente elementos que interessem o executante, que, a 

seguir, transforma e adapta o material segundo seus interesses, necessidades e 

inclinações, é uma importante característica da educação informal no jazz; a ninguém 

ocorreria a reprodução literal do material absorvido, sob pena de perda imediata de 

credibilidade.  

 Uma das vantagens da teoria é a possibilidade de uma comunicação mais 

rápida em relação à harmonia e estrutura das canções. Lou Donaldson explica,  
'There were some jam sessions with Eddie 'Lockjaw' Davis, in which he played so 
much stuff, it was terrible,' he recalls with mock horror. 'If Lockjaw was playing tunes 
I wasn't familiar with, there was no way in the world you could get me up on the 
bandstand with him. I wouldn't ask him anything because, at the time, I didn't want 
him to know that I didn't know the tune. But when the gig was over, I would catch the 
piano players like Walter Bishop and Red Garland, and they would tell me. It was a 
great learning experience.' 87(Donaldson apud Berliner, 1994:73). 
 

 Reconhecer auditivamente a mudança dos acordes no desenrolar da música é 

uma questão de treino, que, estendido, leva ao reconhecimento do exato acorde sem 

ser preciso o uso de um instrumento. Depois que os estudantes desenvolvem a 

capacidade de distinguir e nomear os acordes, eles podem seguir por conta própria 

aumentando seu conhecimento da forma composicional. Ouvindo uma apresentação 

ao vivo, o primeiro passo é o reconhecimento da melodia. Segue-se a apreensão da 

linha do baixo, que fornece um forte indício da harmonia subjacente. As notas 

                                                 
86 T. A. “as regras da harmonia são feitas para serem quebradas, e aqueles caras assim o faziam. Eles 

aprendiam a teoria da harmonia ocidental, e então saíam fazendo por si próprios”. 
87 T. A. "'Havia algumas jam sessions com Eddie ‘Lockjaw’ Davis, nas quais ele tocava tanta coisa, 

era terrível', lembra com irônico horror. 'Se Lockjaw estivesse tocando músicas com as quais eu não 

era familiar, não havia nada no mundo que pudesse me fazer subir ao palco com ele. Eu nunca 

perguntava nada a ele porque, naquele tempo, eu não queria que ele soubesse que eu não conhecia a 

música. Mas quando a jam acabava, eu agarrava pianistas como Walter Bishop e Red Garland, e eles 

explicavam para mim. Era uma grande experiência educacional'". 
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intermediárias são as mais difíceis de discernir, e, dependendo da complexidade 

harmônica, configuram um tremendo exercício de percepção.  

 De maneira semelhante, John Hicks, ao aprender uma música a partir de um 

disco, inicialmente memoriza a melodia e a reproduz no piano; daí ele copia a linha 

do baixo, que “contraponteia a melodia”. Depois de tocar junto as duas vozes 

externas, ele tenta discernir a exata composição das notas intermediárias. Para 

muitos, como para Kenny Barron, o processo é em grande parte "a matter of trial and 

error, trying out different pitches until you get as close as you can to the quality of 

the chords"88 (Barron apud Berliner, 1994:75).  

 Muitos métodos têm sido usados. Bix Beiderbecke diminuía a rotação de seu 

toca-discos, “um gramofone Columbia de dar corda”, para aprender as primeiras 

músicas gravadas pela Original Dixieland Jazz Band. Duke Ellington diminuía a 

velocidade dos rolos das pianolas que continham gravações de músicas como 

“Carolina shout” feitas por James P. Johnson. A prática é tão exigente que Lou 

Donaldson e os membros de sua banda “lutaram por cerca de seis meses” aprendendo 

peças como “Sepian bounce” e “Jumpin’ the blues”, em gravações de Jay McShann. 

Eles as tocavam repetidamente, e “as gastamos até à base de alumínio”.  

 Nos grupos de estudo iniciais de Tommy Flanagan, quando ele e seus amigos 

encontravam composições complexas que ultrapassavam suas capacidades de análise 

auditiva, “quem quer que tivesse dinheiro para comprar a partitura” assim o faria, 

partilhando-a com os outros. Músicos que não tivessem dinheiro para comprar 

partituras ou toca-discos adotavam métodos ainda mais exigentes, esforçando-se para 

lembrar composições a partir de execuções ao vivo. Durante a década de 20, alguns 

artistas rotineiramente pediam execuções de músicas populares para os pianistas que 

trabalhavam como demonstradores de partituras em casas que as vendiam.  

 Pops Foster "used to pick up ideas from everybody. Sometimes I would find an 

alley guitar player, playing only blues, and give him a quarter to play all those pretty 

chords they used to go through"89 (Foster apud Berliner, 1994:75).  

                                                 
88 T. A. “uma questão de tentativa e erro, experimentando diferentes notas até que você chegue o mais 

próximo que você puder da qualidade dos acordes”. 
89 T. A. “costumava pegar idéias de todo mundo. Algumas vezes eu encontrava um violonista de beco, 

tocando apenas o blues, e dava a ele 25 cents para que ele tocasse todos aqueles acordes bonitos que 

eles costumavam utilizar”. 
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 Já nos anos 40, Jimmy Robinson sentava-se junto ao rádio doméstico com o 

trompete na mão esperando aprender algumas notas de cada vez, a cada periódica 

execução de novas peças em programas de jazz. Kenny Barron aprendeu várias 

composições de Horace Silver correndo a distância que separava sua casa de um 

jukebox (aparelho toca-discos automático acionado por moeda que era popular nessa 

época nos EUA, N. A.) num restaurante local. Em cada excursão, Barron estendia 

uma parte de melodia, ou melhorava um acorde, eventualmente aprendendo a música 

inteira através desse processo. Além do objetivo básico de aumentar o repertório, 

esse método proporcionava um rigoroso treinamento de memória e apreensão 

musicais.  

 As muitas formas que o jazz incorpora tornam-se um emaranhado complexo 

para o iniciante. Por isso, o blues, tanto por sua simplicidade, como por sua 

importância dentro da tradição, é a primeira em que o jazzista exercita suas 

capacidades. A partir daí, a habilidade em estabelecer analogias com as outras é 

fundamentalmente requerida. Peças como “I got rhythm” e “Cherokee” possuem 

exatamente a mesma estrutura harmônica de aproximadamente 2.000 composições 

de jazz, e são assemelhadas em grande parte a incontáveis outras90. Segundo Chuck 

Israels,  
an essential ingredient in learning to be a musician is the ability to recognize a parallel 
case when you're confronted with one. If things remind you of other pieces when you 
approach a new piece, you generally catalogue them very quickly so that you can 
draw upon your accumulated knowledge.91 (Israels apud Berliner, 1994:78). 

 

 No ginásio,  Israels e seus colegas expandiam e treinavam suas habilidades 

através de jogos musicais, nos quais competiam para reconhecer uma música a partir 

de suas progressões harmônicas, e para lembrarem-se de outras que tivessem a 

mesma estrutura. “Oleo”, de Sonny Rollins, e “Anthropology”, de Charlie Parker, 

são baseadas em “I got rhythm”. “Donna Lee”, de Parker, é baseada em “Indiana”; a 

sua “Bird gets the worm” é baseada em “Lover come back to me”; “Warming up a 

riff” é baseada em “Cherokee”; “Marmaduke”, em “Honeysuckle rose”. Há 

incontáveis exemplos (ibid,78).   

                                                 
90 Depoimento pessoal ao autor, por Early Anderson 
91 T. A “'um ingrediente essencial no aprender a ser um músico é a habilidade em reconhecer um caso 

paralelo quando você se confronta com um. Se alguma coisa lembra você de outras peças quando você 
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 A música coloca um problema para o instrumentista: a questão da tonalidade. 

Toda música pode (com certas limitações estéticas) ser tocada em cada um dos doze 

tons, de maneira que quando se aprende uma música, deve-se também aprendê-la nas 

outras onze tonalidades. Este trabalho é próprio da música popular, sendo menos 

enfatizado na escola erudita, e emana do caráter espontâneo daquelas apresentações, 

onde nada ou muito pouco é conhecido de antemão. Em geral, devido a limitações 

técnicas (seja pelo tom original ser inviável para um cantor/cantora, ou por ser 

inconveniente para dado instrumento), o tom em que a música foi composto deve ser 

transposto no momento, de forma rápida e adequada, sem outro auxílio que a 

capacidade técnica do instrumentista. O que poderia ser facilmente arranjado se o 

repertório e os tons fossem conhecidos de antemão, transforma-se num grande 

desafio para os não-aptos, que tornam-se motivo de aberta ironia dos músicos mais 

experientes.  

 Iniciantes chocam-se com a revelação de que a música que aprenderam numa 

partitura ou disco pode ser (e efetivamente é) tocada em outros tons. John McNeil 

entrou em pânico durante uma jam session quando o saxofonista John Handy 

chamou as músicas em tons diferentes dos que ele conhecia. Depois disso, McNeil 

escondeu-se dos outros músicos por meses, até que conhecesse todo seu repertório 

nos doze tons (ibid, 66).  

 Muitos recursos podem ser usados para a transposição de tons em uma música, 

a partir do conhecimento dela em uma dada tonalidade. Os especialistas recomendam 

o desenvolvimento da capacidade de reconhecimento de intervalos (a diferença entre 

duas alturas), e a apreensão do som da melodia, ao invés da memorização de 

processos mecânicos como o trabalho manual ou a visualização sobre o instrumento. 

Pode-se também memorizar o nome de cada nota em sua versão cifrada (C, D, E, F, 

G, A, B), ou numerá-las de acordo com sua relação tonal. Depois de memorizada a 

melodia, o estudante a transpõe para seu instrumento, que em certos casos, como nos 

instrumentos de cordas, apresentam a dificuldade adicional de poderem executar a 

referida melodia em diferentes digitações e posições do braço do instrumento numa 

mesma tonalidade. 

                                                                                                                                           
aborda uma nova,' comenta, 'você geralmente a cataloga rapidamente para que você possa utilizar o 

seu conhecimento acumulado.'” 
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4.5.5 Separando crianças de homens: o rito de passagem 

 Seja (...) o caso das cerimônias de "passagem", de "confirmação" ou de 
"iniciação" que marcam a entrada de uma classe de idade de adolescentes na classe 
adulta; cerimônias que representam um papel tão importante na vida social de todas as 
sociedades arcaicas e cujos restos não insignificantes subsistem nas sociedades 
modernas. É necessário que a ascensão de uma série de indivíduos à plenitude de seus 
direitos seja marcada pública e solenemente (...), que uma "certificação" tenha lugar, 
que para o psiquismo do adolescente esta etapa crucial de sua maturação seja 
assimilada por uma festa e por uma prova. Mas em torno desse núcleo (...) cristaliza 
uma sedimentação incontável de regras, de atos, de ritos, de símbolos, em suma, de 
componentes repletos de elementos mágicos, e, mais geralmente, imaginários, cuja 
justificação relativamente ao núcleo funcional é cada vez mais mediata, e finalmente 
nula. (Castoriadis, 1991:157). 

 

 A jam session é um importante elemento educacional, proporcionando também 

um rito de passagem para o iniciante, que ali afirma (ou não) sua capacidade como 

músico de jazz. É assim tida como "uma das mais veneráveis instituições da 

comunidade" (ibid, 42). Segundo Tommy Flannagan, "From what I heard from 

Arthur Taylor, Jackie McLean, and Sonny Rollins, they all used to learn from just 

jamming together with Bud Powell and Monk and Bird."92 (Flanagan apud Berliner, 

1994: 42). 

 A jam session é tão importante quanto a informação técnica e aconselhamento. 

Entre outras razões, coloca o estudante em contato direto com a música, através da 

execução. É a primeira oportunidade de evidenciar o que se sabe a uma comunidade 

de músicos experientes, e ali o estudante está entregue a si mesmo sem apoio de 

ninguém.  

 Tipicamente, é um evento (hoje comparativamente muito mais raro, embora em 

grandes cidades ainda seja freqüente) onde os músicos mais experientes formam o 

núcleo que garante a sustentação da música. Jovens instrumentistas esperam em fila 

sua vez de tocar um chorus junto aos profissionais, que expressam abertamente sua 

aprovação ou desaprovação em relação ao que aqueles são capazes de improvisar.   

 A situação é tensa para o jovem proponente. Em algumas jam sessions, os 

músicos nem mesmo falam os nomes das músicas. Apenas contam os tempos e 

começam, esperando que o noviço reconheça a música (ibid,65). Charlie Parker, 

quando ainda muito jovem, em uma jam session, após uma má execução, foi repelido 

do palco pelo famoso baterista Jo Jones, que atirou o prato da bateria no chão, a seus 

                                                 
92 T. A. "Daquilo que ouvi de Arthur Taylor, Jackie McLean e Sonny Rollins, todos eles costumavam 

aprender apenas participando de jam sessions com Bud Powell, Monk e Bird". 
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pés, provocando gargalhadas generalizadas. O evento foi retratado no filme Bird, de 

Clint Eastwood, e em Berendt (1987:86/87).  

 Berendt informa que vários de seus amigos relataram que Parker passou vários 

dias com os olhos vermelhos de tanto chorar, e sabe-se que esse foi o momento em 

que ele fechou-se no quarto com discos de jazz, estudando obsessivamente até sair 

dali pronto para entrar no panteão dos músicos mais importantes do jazz.  

 A jam session é também um encontro totalmente informal, simplesmente o 

tocar junto, de forma descompromissada, entre jovens do mesmo nível. Ao mesmo 

tempo, acompanha o profissional do jazz por toda sua vida, pois é o momento em 

que pode tocar por prazer (em geral, de madrugada, depois de haver feito sua cota de 

trabalho noturno). No entanto, o elemento de competição (agressividade, uma das 

faces da afetividade), de expulsar o rival do palco por tocar melhor, sempre persiste. 

 Algumas jam sessions podem durar dias. Patti Bown se recorda de algumas 

mantidas em residências particulares em Seattle que eram tão populares que os 

clubes fechavam naqueles dias para não competir pela mesma clientela. Convidados 

naquelas festas "cozinhavam e comiam, [então] sentavam e tocavam."  
(...) Sometimes they would really get a thing going, and they would keep on exploring 
an idea. You would go home and come back later, and it was still going on (...) 
[Improvisers] sometimes played a single tune for hours 93 (Bown apud Berliner, 
1994:42).  

 

 De acordo com Benny Bailey,  
Everybody was in the process of learning. Some guys were better than others, but it 
was always swinging, and the guys went on and on playing. We played maybe one 
number for one hour, but nobody ever got bored with it.94 (Bailey apud Berliner, 
1994:42).  

 

 Algumas sessões eram para músicos de determinado nível. De acordo com 

Lonnie Hillyer, a The New Music Society tinha sessões para músicos  "do calibre de 

Elvin Jones, Barry Harris, Tommy Flanagan, and Kenny Burrell", e sessões 

específicas para "o próximo time", como o próprio Hillyer e seus colegas de escola. 

Ele também menciona eventos quando músicos de fora se apresentavam em sua 

                                                 
93 T. A. "(...) Algumas vezes eles conseguiam mesmo uma coisa muito boa, e eles exploravam 

bastante a idéia. Você podia ir pra casa e voltar mais tarde, e a coisa ainda estava acontecendo (...) 

[Improvisadores] algumas vezes tocavam a mesma música por horas." 
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cidade — artistas como Hampton Hawes e John Coltrane "who'd be working in some 

band and had that night off. It was a hell of a playing atmosphere going on there"95 

(Hillyer apud Berliner, 1994:43).  

 Da mesma maneira, em Chicago, os músicos sabiam que a sessão "at a certain 

club around the corner was for the very heavy cats and would not dare to participate 

until they knew that they were ready," lembra-se Rufus Reid. Por uma questão de 

respeito, "you didn´t even think about playing unless you knew that you could cut the 

mustard. You didn´t even take your horn out of your case unless you knew the 

repertoire"96 (Reid apud Berliner, 1994:43). 

 As mais afetuosas lembranças de Tommy Turrentine de meados dos anos 40 

dizem respeito ao Small's Paradise Club, no Harlem. Entre os que tocavam lá, conta-

se quatro gerações de artistas, como trumpetistas Red Allen, Hot Lips Page, Idres 

Sulieman, Dizzy Gillespie, Miles Davis, e Clifford Brown; saxofonistas Charlie 

Parker, Sonny Rollins, Jackie Mclean, e Stan Getz; pianistas Bud Powell, Walter 

Bishop Jr., Walter Davis, e Mal Waldron. A banda da casa era liderada por Big Nick 

Nicholas, que sabia "cada música que já foi escrita".  
Nicholas was, in fact, an important teacher of the community for his role in 
challenging players to expand their repertories by constantly choosing unfamiliar 
compositions on the band stand97 (Lou Donaldson apud Berliner, 1994:43).  
 
That was Paradise University. You would hear so much good music each night that, 
when you went to lay down, your head would be swimming!98 (Turrentine apud 
Berliner, 1994:43) 
 

                                                                                                                                           
94 T. A. "Todo mundo estava em processo de aprendizado. Alguns caras eram melhores que outros, 

mas era sempre swinging, e os rapazes tocavam e tocavam e tocavam. Nós tocávamos talvez uma 

música por uma hora, mas ninguém nunca se entediou com isso." 
95 T. A. "que trabalhavam em alguma banda e tinham a noite de folga. Rolava uma tremenda 

atmosfera musical por ali." 
96 T. A. "num certo nightclub perto da esquina era para os músicos da pesada e não ousariam 

participar a não ser quando estivessem certos de estarem prontos (...) você nem pensaria em tocar a 

menos que você estivesse seguro. Você nem tiraria seu instrumento do estojo a menos que soubesse o 

repertório." 
97 T. A. "Nicholas era, de fato, um importante professor da comunidade por seu papel em desafiar os 

músicos a expandir seus repertórios ao escolher constantemente composições desconhecidas no 

palco." 
98 T. A. "Esta era a Universidade Paradise. Você ouvia tanta música boa a cada noite que, quando você 

se deitava, sua cabeça estava nadando!" 
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 Sentimentos de agressividade fazem parte da educação? Em todo tempo e 

lugar; mas na educação informal do jazzista, com seu reconhecimento implícito à 

afetividade, eles são declarados. Na descrição de Tommy Turrentine, 
During that time, there was somewhat of a mutual respect among the musicians, and 
they had cutting sessions. They would say, "I am going to blow so and so out." (...) 
Maybe two tenor players would get up; maybe there would be seven horn players on 
the bandstand. Everybody had the sense to know that saxophones was going to hang 
up there tonight — they was going to be blowing at each other — so we all got off the 
bandstand and let them have it. Maybe the next night, two trumpet players would be 
getting up there at each other; then there would be drummers. I have seen it many 
times. It was healthy really, just keeping everybody on their toes." (...) Don Sickler 
speculates that one renowned trumpeter "became so great" because he was aware of 
the competition around him: "Booker Little was born just a few months before him, 
and Lee Morgan was just a little younger. He really had to work hard to keep up with 
that level of competition."99 (ibid, 44)  
 

 Outra prática educacional similar consiste na "canja", como é conhecida no 

Brasil a expressão "sitting in". Trata-se do oferecimento, por parte de um artista 

(muitas vezes desconhecido, embora competente), de sua apresentação gratuita ao 

lado do artista contratado, em uma ou algumas músicas (não em toda a 

apresentação). Encorajamentos e críticas, tanto do artista mais experiente como dos 

outros músicos da banda e de parte do público, são importantes para o jovem artista.  

 

4.5.6 A transformação da melodia e do som deixada à responsabilidade pessoal: 

correspondência entre música e discurso falado 

 O jazz implica na modificação da melodia. As melodias no jazz não devem ser 

executadas literalmente, o que leva ao imediato desinteresse da assistência. Assim, os 

novatos dedicam-se a adicionar pequenas variações nas melodias, engajando-se em 

um processo de crescentes níveis de intensidade, onde interpretação e composição se 

                                                 
99 T. A. "'Naquele tempo, havia algo como um respeito mútuo entre os músicos, e eles tinham 

desafios. Eles diziam, 'Vou tocar [duplo-sentido referindo-se também ao ato de executar o 

instrumento, N. A.] tal e tal pra fora.' Talvez dois tenores entravam no jogo; talvez houvesse sete 

instrumentistas de sopro no palco. Todo mundo tinha o bom-senso de saber que os saxofones ia ter 

naquela noite — eles ia estar tocando um contra o outro — então todos nós saíamos do palco e os 

deixávamos ter seu momento. Talvez na próxima noite dois trompetistas estivessem ali um contra o 

outro; então seriam os bateristas. Eu vi isso muitas vezes. Era realmente saudável, apenas mantendo 

todo mundo na ponta dos cascos.' (...) Don Sickler especula que um renomado trompetista 'tornou-se 

tão excepcional' porque ele estava consciente da competição em torno dele: 'Booker Little tinha 
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confundem. Sucesso em um nível básico possibilita a ascensão para um nível 

imediatamente superior, e assim por diante — implicando em crescentes demandas 

de imaginação e concentração.  

 A modificação do som, de maneira singular, apóia-se nas referidas heranças 

africanas da imbricação entre música e comunicação falada. Quando toda a miríade 

de detalhes que envolvem a expressão singular da voz do artista, com variações 

microtonais de altura, concepção rítmica, timbre, fraseado e dinâmica se juntam, os 

solistas “soam como se estivessem falando palavras. É como se você estivesse 

falando quando toca. É isso que se busca”, segundo “Doc” Cheatham (ibid,68). A 

religião também atua fortemente no imaginário do jazz. Joe Oliver e outros músicos 

de New Orleans eram famosos por sua habilidade em usar surdinas para imitar o 

timbre e a cadência rítmica do discurso dos pregadores, e para recriar o espírito e 

sons das reuniões holy-roller. 

  

4.6 Inovação 

4.6.1 A criação do estilo pessoal 

 Neste momento, o artista já possui um vocabulário básico que possibilita seu 

envolvimento em bandas profissionais locais. A necessidade agora é a criação do 

estilo pessoal. Como na síntese de Walter Bishop, Jr.  
 
It all goes from imitation to assimilation to innovation. You move from the imitation 
stage to the assimilation stage when you take little bits of things from different people 
and weld them into an identifiable style — creating your own style. Once you've 
created your own sound and you have a good sense of the history of the music, then 
you think of where the music hasn't gone and where it can go — and that's 
innovation.100 (Bishop apud Berliner, 1994:120).  
 

 Como Max Roach lembra, só depois de músicos aspirantes devotarem anos à 

“sua própria personalidade musical” que os experts começam a “olhar para você, a 

                                                                                                                                           
nascido apenas alguns meses antes dele, e Lee Morgan era apenas um pouco mais jovem. Ele tinha 

realmente que trabalhar duro para acompanhar aquele nível competitivo.'" 
100 T. A. "Tudo procede a partir da imitação, daí para a assimilação, e então a inovação. Você passa do 

estágio da imitação para o estágio da assimilação quando você pega pequenos pedaços de coisas de 

pessoas diferentes e os junta num estilo identificável — criando seu próprio estilo. Uma vez que você 

criou seu próprio som e que você tem uma boa noção da história da música, daí você se indaga aonde 

a música ainda não foi, e onde ela pode ir — e isto é inovação." 
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individualizar você, e selecionar você para suas bandas” (apud Berliner, 1994:121). 

Esta passagem geralmente se inicia quando o músico pára de inspirar-se apenas em 

um ídolo, depois de um longo processo no qual tentou emular suas características, e 

passa a ficar mais atento a todos os grandes músicos. Para Barry Harris, é o momento 

em que o jovem descobre que a tradição é “maior que Bird, maior que Bud Powell, 

muito maior que qualquer um deles”. Mesmo os maiores artistas “não realizaram 

tudo o que é possível” (Harris apud Berliner, 1994:121).  

 O objetivo é constituir uma voz individual, uma identidade musical, à qual 

Tommy Turrentine considera ser “o único jeito através do qual você pode dizer quem 

é o instrumentista imediatamente quando ele sola”. Esta prática é dominada pelos 

conhecedores, que podem facilmente discernir um músico pela mera audição de sua 

gravação, ou perceber elementos de seu estilo em outro artista por ele influenciado. 

 Vários elementos integram a personalidade musical, o som, de um artista 

adotado como modelo. O mais óbvio é o timbre. O som de Charlie Parker tinha uma 

"hard, brittle edge, rich in upper partials,"101 (ibid, 125) muito diferente da 

"sweetness produced by older alto saxophone players like Johnny Hodges or Benny 

Carter"102 (ibid, 125). Vibrato é outro importante elemento. O vibrato de Parker era 

"estreito e vagaroso" (ibid, 125) comparado ao de Lester Young. Coleman Hawkins 

tocava sax tenor com um "som rico e gutural" (ibid, 125) e um  "vibrato largo e 

rápido" (ibid, 125), enquanto Young tocava o mesmo instrumento com "um som leve 

e um vibrato mais vagaroso" (ibid, 125). Textura musical (menos notas, mais notas, 

uso de regiões graves, médias ou agudas) é também constituinte do timbre, nos 

instrumentos multifônicos (capazes de tocar várias notas ao mesmo tempo, como o 

piano).  

 Clifford Brown às vezes comprimia a coluna de ar atrás de sua língua, 

"engarrafando" seu som e criando assim uma dramática tensão e efeitos timbrais 

únicos, antes de soltar o ar no bocal com um ataque provocado por golpe de língua 

de intensidade variada (ibid, 125).  Bateristas apresentam grande variedade de som 

de acordo com a escolha de baquetas, pontas de baquetas, peles, bem como do uso 

das mãos, na execução, e da quantidade de força empregada (ibid, 125).  

                                                 
101 T. A. "aresta dura, e quebradiça, rica em parciais superiores [parciais: cada um dos componentes 

simples ou sinusoidais de um som musical complexo, N. A.]" 
102 T. A. "doçura produzida por altoístas mais velhos como Johnny Hodges ou Benny Carter." 
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 Há uma infindável galeria de aspectos do som que pode ser acessada pelos 

músicos para a escolha de seu estilo pessoal. Mesmo se dois bateristas tocam o 

mesmo padrão rítmico, conhecedores podem identificá-los pelas sutis diferenças em 

sua "placement of quarter notes in relation to the main beat"103 (ibid, 127), quer 

dizer, seu fraseado rítmico. Músicos de instrumentos de sopro também diferem 

ritmicamente entre si. Sonny Stitt inventa frases relativamente uniformes, enquanto 

Sonny Rollins privilegia maior variedade (ibid, 127).  

 Acentuações e articulações são igualmente importantes para o fraseado. Charlie 

Parker tendia a acentuar a nota mais alta dentro de qualquer seqüência de alturas, 

criando "um ritmo sincopado vivo e imprevisível" (ibid, 128). Era também conhecido 

por agrupar "notas dentro de subfrases que se movem da parte fraca para a forte do 

tempo" (ibid, 128). 

 Tamanhos de frases também individualizam executantes. Benny Carter se 

diferenciava dos outros membros do swing, sendo suas frases mais próximas do 

bebop. "Ele fluía. Ele mantinha-se em movimento todo o tempo" (ibid, 128). 

 O uso de melodia e harmonia também é pessoal. Embora geralmente os artistas 

usem partes mais ou menos iguais de movimentos harmônicos e melódicos em seus 

solos, alguns privilegiam uma abordagem vertical, enfatizando arpejos de acordes, 

"'articulando cada acorde que aparece' com notas escolhidas" (ibid, 128), como as 

fases iniciais de Coleman Hawkins e John Coltrane. Outros executantes podem 

favorecer um conceito horizontal, o que proporciona maior "liberdade de 

movimento", com melodias "especialmente líricas" (ibid, 128). A lista de 

manipulações individualizantes segue: uso de figuras cromáticas, uso de citações, 

slapping e outros efeitos percussivos no baixo e guitarra, e assim por diante.   

 A atenção incondicional a todos estes e muitos outros detalhes que 

individualizam seu artista predileto leva os estudantes a aprenderem a identificar a 

personalidade musical daquele artista. Através da comparação com os perfis musicais 

de outros artistas, eles começam então a perceber as influências formativas de uns 

improvisadores sobre os outros. Assim como seus ídolos aprenderam de numerosos 

músicos, os iniciantes aprendem então a recriar fielmente uma gama de estilos de 

vários outros mestres improvisadores. Embora o foco seja o desenvolvimento de um 

estilo próprio, este passo é fundamental, e os músicos que ultrapassaram esta fase e 

                                                 
103 T. A. "colocação de semínimas em relação ao pulso." 
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desenvolveram sua voz individual dentro da tradição, muitas vezes demonstram 

haver passado por este aprendizado demonstrando para amigos ou em eventos 

especiais os estilos pessoais de vários músicos que lhes serviram de modelo.  

 Embora a imitação bem-sucedida requeira a invenção de novos solos dentro 

dos limites do estilo de um único artista, para atingir a expressão individual é 

necessário cruzar as fronteiras que separam as idéias de diferentes improvisadores. 

Segundo um saxofonista anônimo, “Quando você estiver tocando, toque por todos 

eles. Toque por todos eles, pois você aprende de todos eles” (ibid,138). Arthur 

Rhames entende os grandes jazzistas como aqueles que têm  
the ability to take different musical perspectives and to integrate them into their own. 
They simbolize the potential that everyone has to draw on many sources and bring 
different understandings together in the perspective of their own lives104 (Rhames 
apud Berliner, 1994:138).  
 

 Idealmente, Bobby Rogovin quer ser  
"A reflection of all the world's greatest trumpet players: a little of Dizzy, a little of 
Kenny Dorham, a little of Freddie Hubbard, all sort of combined into Bobby."105 
(Rogovin apud Berliner, 1994:138). 
 

 Não muito diferente do que pensa Tommy Turrentine: 
"Fats Navarro, I loved him; Art Farmer, I listened to him. Miles, Dizzy, Woody 
[Shaw], Donald Byrd, Blue Mitchell; a lot of cats, man. I listened to them all. I'd take 
anything that pleased me, anything that sounded beautiful. It might be a phrase. It 
might be a scale. It might be anything. I guess if it hadn't been for them, I wouldn't be 
sounding the way I'd be sounding." 106(Turrentine apud Berliner, 1994:138-139). 
 

 Leroy Williams absorveu a “abordagem melódica da bateria” de Max Roach, o 

“senso de swing” de Kenny Clarke, e o “conceito de poliritmia” de Elvin Jones, 

tentando “fazer um baterista a partir de todos eles” (Williams apud Berliner, 

1994:139). Vea Williams imitou a “qualidade tonal e vibrato” de Sarah Vaughn, e a 

dicção de Carmen McRae (Williams apud Berliner, 1994:139). Para Walter Bishop, 

                                                 
104 T. A. "a habilidade de incluir diferentes perspectivas musicais e integrá-las na sua própria. Eles 

simbolizam o potencial que todos devem extrair de diversas fontes e trazer juntos diferentes 

entendimentos na perspectiva de suas próprias vidas" 
105 T. A. "um reflexo de todos os maiores trompetistas do mundo: um pouco de Dizzy, um pouco de 

Kenny Dorham, um pouco de Freddie Hubbard, tudo mais ou menos combinado em Bobby" 
106 T. A."Fats Navarro, eu o amei; Art Farmer, eu o ouvi; Miles, Dizzy, Woody [Shaw], Donald Byrd, 

Blue Mitchell; um monte de músicos, cara. Eu ouvi todos eles. Eu pegava qualquer coisa que me 

agradava, qualquer coisa que soava bonito. Poderia ser uma frase. Poderia ser uma escala. Poderia ser 

qualquer coisa. Eu acho que se não fosse por eles, eu não estaria soando da maneira pela qual eu 

estaria soando (sic)" 
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“no caso de um pianista, você pega os ritmos desta pessoa, as estruturas daquela, e as 

frases de outra, e você coloca tudo junto você mesmo” (Bishop apud Berliner, 

1994:139).  

 Neste processo, transcende-se inclusive o instrumento, independente daquele 

que o aspirante a jazzista adotou. Assim, homenageia-se os músicos como 

pensadores musicais, e os instrumentos como inspiradores destas idéias. Enquanto o 

trompete conduz a idéias escalares, o saxofone é mais naturalmente adequado para 

saltos intervalares. O piano privilegia a riqueza harmônica, mas a guitarra fala 

diretamente para a alma do ouvinte, pois a manipulação do som que permite é muito 

maior. A guitarrista Emily Remler procurava reproduzir o “som do piano acústico de 

Bill Evans, e suas inversões [voicings] de acordes” (Remler apud Berliner, 

1994:139). 

 A criatividade se dá a conhecer muitas vezes de forma bastante nebulosa, no 

jazz. Ao tentar aprender certos solos difíceis, onde a grande quantidade de notas e a 

rapidez com que são tocadas ultrapassam a capacidade de percepção do estudante, 

este comumente retém as notas discerníveis e inventa outras que preencham o espaço 

vazio. Outras vezes, de forma inconsciente, o estudante altera a interpretação, 

fraseado, ritmo e mesmo melodia de um solo decorado, e incorpora estas frases 

alteradas em seu repertório, utilizando-as em novos solos. Tempos depois, com 

ouvidos mais experientes, ouve novamente a gravação original e discerne claramente 

as notas e outros elementos expressivos, quando se dá conta da grande diferença 

entre as duas versões, comumente preferindo a sua própria.   

 Outras manifestações do inconsciente são relatadas pelos músicos, reforçando a 

importância da abordagem pessoal no processo educativo. É comum que descubram 

ter afinidade pessoal por um elemento musical em especial, e tendência para 

esquecer outros. Quando Chuck Israels era um adolescente, ele podia "sempre" 

lembrar-se dos ritmos das frases de outros artistas, mas tinha dificuldades em 

lembrar-se das melodias. Inserindo as notas que faltavam na moldura de ritmos 

aprendida, o elemento criativo assomava, e, com ele, seu estilo pessoal (ibid, 141-

142). Além disso, é fato relatado amplamente que, ao encontrar uma passagem 

especialmente difícil que, não obstante a repetição incansável, resiste à apreensão, o 

músico a deixa de lado por alguns dias, ao fim dos quais descobre tê-la dominado 

sem esforço adicional.  
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After John Coltrane's death, a musician was once awakened by a vivid dream in 
which Coltrane's group presented a sensational and extraordinarily vibrant 
performance, one that the musician could not recall ever having heard before. He 
struggled to recall fragments of its sounds as they receded from his memory. 
Although the experience left him but a small legacy of actual music, the 
psychological and emotional impressions are lasting ones107 (ibid, 142). 
 

 Como as frases retiradas de discos e outras fontes musicais não são fins em si 

mesmas, são tratadas como exemplos de coisas que se pode fazer. Usualmente, as 

frases intrigantes oferecem um elemento central que é então empregado 

diferentemente, segundo a sensibilidade singular do músico. Algumas vezes é o 

contorno melódico a chave do interesse.  
 
You can copy Wes Montgomery — just one little thing that he uttered, just one bar or 
a four-bar phrase — and it's such a well-developed composition, that you could base 
ten million of your own licks, or a whole solo, on that one thing. By using thematic 
development, you could write forty tunes from that one bar108 (Emily Remler apud 
Berliner, 1994:142)  
 

 A mesma manipulação pode ser feita com o ritmo. Walter Bishop Jr. conta que, 

após absorver o fraseado de Bud Powell ele "começou a pensar como Bud", de forma 

que pôde abandonar as linhas de Bud e criar suas próprias, "no mesmo idioma, 

tocando com o mesmo tipo de sentimento e intensidade" (ibid, 142). O uso do 

conteúdo harmônico da frase original também serve como moldura para a criação de 

novas frases.  

 O uso de recursos de ornamentação usados em melodias, bem como a mistura 

de frases absorvidas no repertório, tanto de outros artistas como desenvolvidas pelo 

próprio estudante, também ensinam ao estudante a criar novas idéias. Outro estímulo 

importante para a criação de um estilo próprio é a impossibilidade de imitar tão bem 

o estilo de um mestre quanto ele próprio: "Muito do modo de tocar de Bud Powell 

pode soar simples quando você escuta," segundo Tommy Flanagan, "mas já tentar 

                                                 
107 T. A. "Depois da morte de John Coltrane, um músico foi acordado uma vez por um sonho vívido 

no qual o grupo de Coltrane apresentava uma execução sensacional e extraordinariamente vibrante, à 

qual o músico não se lembrava de ter ouvido antes. Ele lutou para lembrar de fragmentos dos seus 

sons enquanto eles fugiam de sua memória. Embora a experiência tenha lhe deixado apenas um 

pequeno legado de música em si, as impressões psicológicas e emocionais foram duradouras." 
108 T. A. "Você pode copiar Wes Montgomery — apenas uma coisinha que ele tenha declarado, 

apenas uma frase de um compasso ou de quatro compassos — e ela é uma composição tão bem 

desenvolvida, que você poderia basear dez milhões das suas próprias frases, ou um solo inteiro, 
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tocá-lo você mesmo é outra coisa." Este fato, em si, é algo que "ajuda as pessoas a 

criar seus estilos." Flanagan tinha o hábito de compor frases suas para inserir nos 

trechos que ele não conseguia identificar, ao aprender solos de discos, o que 

favoreceu seu desenvolvimento como improvisador. "Então, depois de um tempo," 

conclui, "você está apenas tocando suas próprias frases." (Flanagan apud Berliner, 

1994:143-144). 

 O parágrafo anterior coloca em perspectiva a aquisição gradual e ativa da 

criatividade pelo sujeito, em contraposição ao caráter mágico ou inato com que é 

cercada esta qualidade humana. Esta idéia está contida na seguinte observação de 

Gary Bartz: 
My development was a gradual thing. I didn't wake up one day and have it. As you 
grow older, you realize that you've got tomorrow. When I was younger, I used to hear 
Blakey and Monk say that: "Well, we've got tomorrow. We can try it again." If you 
mess up a song, you can try it tomorrow. Learning those things, you begin to 
understand that you don't have to play all those notes right then and there109 (Bartz 
apud Berliner, 1994:243). 
 

 O caminho para a criatividade é necessariamente cercado de grande ansiedade 

— importante elemento educativo, na medida em que mobiliza emocionalmente o 

sujeito na busca por uma solução para o impasse. Confusos sentimentos assomam, 

onde é nítida a presença da ambivalência. Pode-se então perceber o fim da 

idealização anunciando os novos tempos em que a singularidade do sujeito é 

finalmente colocada frente a frente com ele. Eubie Blake descreve esta situação: 
You hear another guy play and say to yourself, 'Man, listen to that! I wish I could play 
that good.' Then you hear somebody else and you say the same thing. Then comes a 
time when you realize that the first guy can't do what the second guy can and the 
second guy can't do what the first guy can. That makes you feel a little better when 
you know that. Well, then, when you come to find out you can do things both them 
other guys can't do, you discover that ain't got nothing to do with who's good and who 
isn't. It's just that everybody puts his own personal style to the music. Of course, if he 
doesn't, then he just ain't a musician110 (Blake apud Berliner, 1994:144). 

                                                                                                                                           
naquela única coisa. Usando desenvolvimento temático, você poderia escrever quarenta músicas a 

partir daquele compasso." 
109 T. A. "Meu desenvolvimento foi uma coisa gradual. Eu não acordei um dia e o tinha ali. Enquanto 

você se vai se tornando mais velho, você percebe que você tem o amanhã. Quando eu era mais jovem, 

costumava ouvir Blakey e Monk dizerem que: 'Bem, nós temos o amanhã. Podemos tentar 

novamente'. Se você estragar uma música, você pode tentar amanhã. Aprendendo estas coisas, você 

começa a entender que você não tem que tocar todas aquelas notas naquele tempo e lugar." 
110 T. A. "Você vê outro cara tocar e diz pra você mesmo, 'Cara, ouve só aquilo! Eu queria tocar tão 

bem'. Aí você ouve outro, e você diz a mesma coisa. Depois chega o tempo em que você percebe que 

o primeiro cara não pode fazer o que o segundo cara pode, e que o segundo cara não pode fazer o que 
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 A maneira tradicional de a comunidade do jazz transmitir seus conhecimentos 

leva os estudantes a cultivar habilidades que transcendem o ato de executar música 

propriamente dito. Instituindo uma maneira de pensar e sentir singular entre seus 

membros, a comunidade do jazz favorece a emersão da criatividade — uma busca 

que nunca termina, mas é interrompida pela morte.  

4.6.2 Enriquecendo a criatividade com maneiras alternativas de pensar 

 Rotina e método são partes integrantes da criatividade — se estabelecidos 

singularmente, não em situação de heteronomia, massificação e padronização. 

Estabelecendo seu próprio roteiro, à luz de suas habilidades, interesses e história 

pessoal, o estudante focaliza sua atenção em aspectos individuais, detalhes, da 

música, na construção ativa de seu estilo pessoal.  

 Cada um dos muitos fatores constituintes da música (ritmo, harmonia, melodia, 

timbre, fraseado, dinâmica, expressão, etc.) serve como ponto de partida e modelo 

inspirador para infinitas variações criativas.  

 Por vezes, um músico pode sentir uma facilidade maior com um dos elementos 

da música em detrimento de outros. Artistas que possuem maior criatividade em 

relação aos ritmos, podem tocar apenas umas poucas notas e fazê-lo de forma muito 

interessante. Faz parte do caminho singular reconhecer que não se pode dominar 

todos os elementos — e que isto não é necessário. Acredito que o estudo das 

deficiências dos jazzistas seria de grande importância educativa, mas isto Berliner, 

por razões óbvias, não fez.  

 Na busca pelo desenvolvimento de sua criatividade, o artista tem uma gama 

variada de elementos a seu dispor, através dos quais pode estabelecer sua 

singularidade. Pesquisas melódicas a partir de intervalos, acordes, escalas, esquemas 

melódicos, progressões harmônicas, frases, e muitos outros materiais, podem 

fornecer uma palheta de recursos infinitos, servindo como modelos composicionais. 

Por exemplo, tomando um elemento isolado de uma frase interessante, como seu 

contorno melódico, ou sua configuração rítmica, este arcabouço pode ser usado de 

                                                                                                                                           
o primeiro cara pode. Isto faz você se sentir um pouco melhor, quando você descobre isto. Bom, 

então, quando você vem a descobrir que você pode fazer coisas que ambos não podem, você descobre 

que não tem nada a ver com quem é bom ou quem não é. É apenas que todo mundo coloca seu próprio 

estilo pessoal na música. É claro, se ele não o coloca, então ele simplesmente não é um músico." 
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infinitas maneiras em novas figuras — e todas serão sua criação singular. Estas 

possibilidades aumentam à medida em que são dominadas individualmente, 

possibilitando sua exploração combinada, de forma crescentemente complexa. 

 Num passo mais avançado, o solista já dispõe de um estilo pessoal. Pode então 

lançar-se a improvisar sobre uma peça. Mas cuidados adicionais devem ser 

observados. A atenção focalizada em trechos musicais de curta duração, como 

esquemas, frases e sentenças, resultam em solos nada musicais se a concepção geral 

da música não for atentamente observada.  

 A atenção à concepção da peça é fundamental, não só pelo necessário respeito 

à unidade da obra e à observância fundamental de sentido; mas também porque cada 

música possui características marcantes em alguns de seus elementos — seja uma 

figura rítmica, seja um intervalo melódico, etc. — que podem servir de modelo 

improvisacional para todo o solo.  

 Esta é uma técnica de composição muito utilizada na música erudita, chamada 

de composição motívica ou temática. O leitor leigo pode ter idéia do poderoso 

recurso que ela representa, ouvindo a quinta sinfonia de Beethoven, mantendo em 

mente as primeiras quatro notas — o motivo — e relacionando-o a toda a música 

subseqüente. Não só toda a melodia da extensa obra é baseada nestas quatro notas 

(que são criativamente manipuladas em seus elementos), como sua orquestração.  

 O mesmo princípio pode ser aplicado na improvisação, e o resultado, quando 

bem sucedido, é coerência e unidade. Mas há muitos outros recursos, além da 

composição motívica, que possibilitam também a coerência e a unidade. "Pres 

[Lester Young] podia realmente sentir uma música," diz Lou Donaldson. "Ele podia 

fazer você ouvir a música só usando o fraseado dele" (ibid, 172). Dentro deste 

conceito de unidade de concepção é que deve ser entendida a preocupação 

(freqüentemente expressa naqueles tempos, pouco lembrada atualmente) de que 

todos os músicos decorassem a letra das canções que servem de veículos para a 

improvisação instrumental.  

 Não só a composição motívica consegue convergir para a idéia de coerência. O 

uso de esquemas (como já foi visto, partes de frases) na construção de idéias 

totalmente novas em relação à peça na qual se está improvisando pode também 

conduzir à unidade, se a escolha de notas e ritmos proporcionam suficiente 

continuidade, suavidade, contorno, etc. Artistas podem, por exemplo, terminar frases 

na mesma nota em que começaram, ou com oitavas de diferença. Da mesma maneira, 
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a nota final da frase precedente pode ser retomada na nota inicial da frase seguinte. É 

comum que solistas retomem no início de suas improvisações o motivo final, ou a 

nota final, do solo do improvisador que os precedeu. 

 Todo este cuidado com uma história a ser contada, com uma concepção geral, 

com um conceito, direção, muitas vezes é ignorado pelo artista iniciante, que domina 

um extenso repertório de frases próprias que, inseridas no intervalo de um chorus, 

não fazem o menor sentido para o ouvinte discriminador, aborrecendo-o. Tommy 

Turrentine conta que, quando ele estava aprendendo a tocar, as pessoas diziam para 

ele, "Cara, por que você não se acalma e pensa sobre o que você está fazendo? Por 

que você não pensa sobre aquele acorde? Por que você não pensa como você vai sair 

daquela frase e entrar em outra?" Ele continua: 
For all them cats, it was a matter of conception. Lamont Young was the first person to 
make me aware of that word. One day, when we was walking home from a rehearsal, 
he said, "Hey, Tom, you have to start thinking about conception, man." I said, "What 
do you mean?" He said, "Because you sounded sadder'n seven thousand 
muthafuckahs on that tune. You didn´t know where you were going." About which he 
was right. In improvisation, you've got to have a basic conception of whatever you're 
playing just to know when to start and when to stop. If you don't, something funny's 
going to jump off 111 (Turrentine apud Berliner, 1994:176-177). 

4.6.3 Educação ativa em contato com o outro: tocando nas bandas profissionais 

 Se a iniciação na música com o pai ou outro adulto significativo e a 

subseqüente introdução no mundo adulto da comunidade através da igreja têm 

profundos efeitos educativos nas crianças, os jovens talentosos o bastante para serem 

contratados para bandas profissionais continuam a se beneficiar destes efeitos 

educativos através do contato contínuo com o mundo adulto. Não só estão 

conectados a este mundo através dos líderes destas bandas, que são os músicos mais 

experientes, como com os outros membros, e, finalmente, com o público.  

 Como era comum, enquanto ainda um adolescente, o pianista Lil Armstrong 

não só adquiriu suficiente proficiência no jazz para ser contratado pela Joe Oliver´s 

                                                 
111 T. A. "'Para todos aqueles músicos, era uma questão de concepção. Lamont Young foi a primeira 

pessoa a me tornar consciente daquela palavra. Um dia, quando nós 'estava' voltando para casa de um 

ensaio, ele disse, 'Ei, Tom, você tem que começar a pensar sobre concepção, cara.' Eu disse, 'O que 

você quer dizer?' Ele disse, 'Porque você soou mais triste que sete mil filhos das putas naquela música. 

Você não sabia onde estava indo.' Sobre o que ele estava certo. Em improvisação, você tem que ter 

uma concepção básica do que quer que seja que você estiver tocando só para saber quando começar e 

quando parar. Se você não o faz, alguma coisa engraçada [ridícula] vai sair dali." 
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Creole Jazz Band, como sentiu-se confiante o bastante para tocar Bach e Chopin em 

seu encontro improvisado com Jelly Roll Morton. (ibid, 27). 

 Lee Konitz ganhou experiência nacional no noneto de Miles Davis. Curtis 

Fuller tocou com os Jazz Messengers, de Art Blakey, e o Benny Golson-Art Farmer 

Jazztet. Lonnie Hillyer e Charles McPherson, depois de tocarem na banda juvenil de 

Barry Harris, tornaram-se músicos destacados das bandas de Charles Mingus. Desta 

maneira, adolescentes entram num círculo seleto, e, a partir daí, serão instados a 

sugerir nomes quando bandas similares abrem posições, desta forma inserindo seus 

pares no mundo profissional. Dado o excesso de talentos no jazz em relação à 

abertura de vagas, no entanto, a competição era sempre acirrada, o que reafirma a 

agressividade como elemento educativo, incentivando a busca por aprimoramento 

constante — tal como expresso no comentário de um cantor: 
Competitiveness, jealousy, and resentment are inherent in the jazz world. The 
economic success that any jazz performer can have is limited by the fact that they 
play jazz, so like any minority group, jazz musicians sometimes turn on their own 
members. Sometimes, this is manifested when you meet people for the second time; 
there is this little drama of 'I don´t know you; have I met you before?' Or people will 
come into a club and act as if you're not there. It hurts, you know. Also, a lot of 
musicians could have been a lot more helpful and supportive. You hire musicians 
when you have a gig, but when you're out of work and they're working, they don't hire 
you. Sometimes they have contacts with record companies and won't put in a good 
word for you. Or they won't share information about their contacts for tours or 
festivals112 (ibid, 52).  
 

 A partir do reconhecimento de que a agressividade é inerente ao ser humano, 

eventualmente o músico em formação aprende a lidar com esta situação, não se 

deixando intimidar: Charles Mingus "costumava empurrar" Ronald Shannon Jackson 

"rudemente para fora do seu caminho" sempre que este pedia para ser considerado 

em seu grupo (Jackson apud Berliner, 1994:52). Aproveitando uma ocasião em que 

Toshiko Akiyoshi abria uma apresentação de Mingus, Jackson deu uma "canja" 

                                                 
112 T. A. "'Competição, inveja e ressentimento são inerentes ao mundo do jazz. O sucesso econômico 

que qualquer músico de jazz possa usufruir é limitado pelo fato de que ele toca jazz, portanto como 

qualquer grupo minoritário, músicos de jazz algumas vezes competem com os próprios colegas. 

Algumas vezes, isto se manifesta quando você encontra pessoas pela segunda vez; há esta pequena 

encenação de 'Não conheço você, nós já nos encontramos antes?' Ou as pessoas chegam numa casa 

noturna e agem como se você não estivesse ali. Isso dói, sabe. Além disso, muitos músicos poderiam 

ter sido muito mais prestativos e ter dado mais apoio. Você contrata músicos quando você tem 

trabalho, mas quando você não tem e eles estão trabalhando, eles não retribuem chamando-o. 

Algumas vezes eles têm contratos com gravadoras e não dão uma boa recomendação de você. Ou eles 

não partilham informações sobre seus contatos para turnês e festivais." 
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estratégica com ela, pois sabia que Mingus estaria ouvindo enquanto esperava sua 

entrada. Em certa altura, conta Jackson, "ouvi um forte bater de palmas bem perto de 

mim. 'Yeah, eu gosto de você tocando,'" Mingus declarou. Foi então que Mingus 

convidou Jackson a tocar com sua banda (ibid, 52-53).  

 Outras situações dolorosas são recordadas por um pianista que também 

conseguiu superar este problema.  
In New York, I'd sit in with some great players I had known from records, and the 
music would sound bad and feel bad," a pianist remembers. "I'd think they didn't like 
my playing and I'd blame myself. Sometimes, the heavy players themselves would 
mess up because they weren't as capable of playing as their reputations had it, and 
they'd blame their problems on you. Or they would deliberately mess with you, and 
you'd go home and cry or feel like you couldn't play. It was only later that I realized 
that the problem wasn't me; it was somebody else. You have to learn everything the 
hard way. 113 (ibid, 54) 
 

 Alguns aspectos da performance coletiva do jazz são especialmente 

interessantes para a educação.  

 Como já foi dito, no jazz, a participação grupal é à base de improvisação 

coletiva, isto é, os acompanhadores não seguem um caminho predefinido (salvo em 

peças totalmente arranjadas), mas mantêm-se atentos e responsivos a mudanças de 

direção sugeridas tanto pelo solista como por cada um dos outros membros da banda.  

 É sempre bom lembrar também que a execução grupal do jazz, como em 

muitas outras músicas, pressupõe que o nível de volume de som de cada instrumento 

seja adequado para que se ouça distintamente todos os outros, sem a prevalência 

absoluta de nenhum (mesmo que o solista seja o foco principal da atenção), o que diz 

muito sobre participação coletiva na música em geral. No entanto, o jazz é uma das 

raras músicas a permitir que cada acompanhador assuma o lugar de solista 

individual, expondo suas próprias idéias a respeito do tema. Este caráter 

"democrático" do jazz é enfatizado por Max Roach: 
 

                                                 
113 "Em Nova Iorque, eu dei canjas com alguns grandes músicos que eu conhecia por seus discos, e a 

música algumas vezes soava ruim e sem sentimento", lembra-se um pianista. "Eu pensava que eles 

não tinham gostado do meu som e eu me acusava por isto. Algumas vezes, os próprios peso-pesados 

faziam o estrago por não serem capazes de tocar à altura de suas reputações, e eles atiravam em você a 

culpa. Ou eles deliberadamente o provocavam, e você ia para casa chorar ou achar que não sabia 

tocar. Foi só mais tarde que eu compreendi que o problema não era eu; era de outra pessoa. Você tem 

que aprender tudo da maneira difícil.  
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When a piece is performed, everybody in the group has the opportunity to speak on it, 
to comment on it through their performance. It´s a democratic process, as opposed to 
most European classical music in which the two most important people are the 
composer and the conductor. They are like the king and the queen. In a sense, the 
conductor is also the military officer who's there to see that the wishes of the masters 
— the composers — are adhered to, and as a musician your job may depend on how 
you conform to the conductor's interpretation of the composer's wishes. However, in a 
jazz performance, everyone has an opportunity to create a thing of beauty 
collectively, based on their own musical personalities114 (Roach apud Berliner, 
1994:417). 
 

 O fato de que todo este entendimento mútuo é não-verbal e depende de total 

atenção e sensibilidade dos participantes tem que ser colocado em relevo. "Não 

importa o que você esteja fazendo ou pensando antes," explica Chuck Israels, "no 

momento preciso em que a execução começa, você mergulha naquele mundo de 

sons. Ele se torna seu mundo instantaneamente, e toda sua consciência muda" 

(Israels apud Berliner, 1994:348).  

 Mesmo assim, instados a descrever a experiência da execução coletiva no jazz, 

músicos recorrem a duas metáforas: a de uma conversação que os músicos mantêm 

na linguagem do jazz, e a de uma viagem musical. Nesta viagem, sem aviso prévio, 

qualquer um no grupo pode repentinamente levar a música para uma direção que 

desafia a expectativa, exigindo dos outros imediato reposicionamento em relação às 

suas partes. No final da jornada, o grupo terá criado um produto inteiramente novo e 

original a partir de sua interação. 

4.6.4 Educação interminável 

 No caso da educação na comunidade jazzística, seria impossível descrever em 

minúcia o inacabável processo de aprendizado, que não termina, mas é interrompido 

pela morte do músico. Cada nota ouvida, cada olhar trocado, cada surpresa no palco, 

cada nova criação compreendida, cada novo relacionamento com um músico ou um 

ouvinte, cada erro cometido, tudo faz parte desta educação interminável. Além disso, 

                                                 
114 T. A. "Quando uma peça é executada, todo mundo no grupo tem a oportunidade de falar nela, de 

comentá-la através de suas performances. É um processo democrático, oposto à maior parte da música 

clássica européia na qual as duas pessoas mais importantes são o compositor e o regente. Eles são 

como o rei e a rainha. Em certo sentido, o regente é também o oficial militar que está lá para ver que 

os desejos dos patrões — os compositores — sejam satisfeitos, e como músico seu emprego pode 

depender da maneira através da qual você se adapta à interpretação do regente a respeito dos desejos 

do compositor. Entretanto, em uma apresentação de jazz, cada um tem uma oportunidade de criar 

coletivamente uma bela obra baseada em suas próprias personalidades musicais." 
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a tentativa de evitar ao máximo o jargão impede que muitas outras coisas sejam ditas 

aqui, necessárias e importantes, mas que pressupõem mandatoriamente um 

entendimento técnico avançado de música, além de experiência específica com o 

jazz. Sendo assim, este relato será também deixado inacabado, tendo cumprido sua 

função se acaso conseguiu aludir a alguns dos processos educativos compartilhados 

na comunidade do jazz, e sugerir outros que aqui não puderam ser melhor 

explorados.  
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5. CONCLUSÕES 

 Este trabalho teve origem na constatação de que o mundo burocrático e 

mecanizado produz intensos sentimentos de inutilidade nas pessoas, que, face a este 

mundo entendido como maquinismo complexo e incompreensível, entregam-se à 

reprodução automática de procedimentos sem refletir sobre o fim de suas ações. Na 

crença de sua incapacidade em influir sobre estas engrenagens gigantescas, o 

indivíduo entrega-se à submissão, perdendo de vista o sentido de sua vida, chegando 

às vezes a um estado descrito pela psiquiatria como patológico. 

 Dentro desta poderosa conjunção de forças que privilegiam o comportamento 

automatizado, uma educação utilitarista, planificada, com etapas e procedimentos 

rigidamente dados de antemão, formando indivíduos duplamente úteis (como mão-

de-obra acrítica e como consumidores passivos) não seria menos importante. 

 Partindo da premissa de que só a atividade criativa, em sua acepção mais 

ampla, direcionada a cada ato do cotidiano e não apenas às grandes obras artísticas 

ou intelectuais, pode conferir ao indivíduo a sensação de que sua vida tem sentido e 

de que o mundo é um organismo vivo que aceita a contribuição de cada um, buscou-

se uma reflexão sobre a criatividade na educação, ou como formar-se indivíduos para 

uma vida criativa. 

 Através do estudo de Castoriadis pôde-se estabelecer algumas metas para esta 

educação: desenvolver a atividade própria do sujeito utilizando para isto esta própria 

atividade; possibilitar seu próprio desenvolvimento de sua capacidade de aprender, 

inventar, criar, descobrir; substituir a repressão executada por uma agência externa (o 

Eu socializado que bloqueia o próprio fluxo do pensamento) pela atividade reflexiva 

do sujeito, que não mais recalca seu desejo, mas o reconhece mesmo quando delibera 

não ser ele socialmente aceitável — e, neste caso, não o realiza.  

 Assim, para Castoriadis, a educação deve também ensinar, o que é o oposto do 

experimentalismo e da "liberdade total". No entanto, ao transferir para o educando a 

responsabilidade pelo seu aprendizado, deve obrigatoriamente ser capaz de explicar 

racionalmente o sentido de cada conteúdo ensinado. Toda situação de heteronomia, 

caracterizada pela submissão acrítica a um sistema burocrático, deve ser combatida. 

 A esta altura, foi colocado o problema principal: como promover a instituição 

da criação singular e do sujeito singular no contexto educacional como condição  

para a autonomia.  
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 Para refletir sobre este problema, foi necessário examinar as categorias de 

Castoriadis, a partir da qual compreende-se como o coletivo humano produz as 

instituições em resposta às necessidades deste mesmo coletivo humano, o que pode 

significar coisas diferentes para a mesma comunidade tomada em dois momentos 

diferentes: no caso da comunidade jazzística, criatividade, quando tudo o que 

importava era a livre expressão coletiva e individual; e respeitabilidade, prestígio e 

poder, quando isto se tornou mais importante para ela — às custas da criatividade. O 

jazz, brandido como troféu da realização cultural americana, foi assim apropriado por 

este imaginário; a educação informal da comunidade jazzística, que através de sua 

seriedade despretensiosa produziu uma forma de arte extremamente criativa, foi 

destituída de seu papel por estas instituições autônomas, que entregaram a educação 

dos novos jazzistas a um sistema padronizador e massificante, o que trouxe 

profundos problemas para o desenvolvimento da linguagem do jazz.   

 Neste processo em que estas instituições se autonomizam e submetem o 

indivíduo, este passa a creditar a criação delas a forças superiores e exteriores a si e 

aos seus (no caso, os antepassados). O caráter semireligioso destas forças impede 

mudanças, que eqüivaleriam a que indivíduo e coletivo se vissem em pé de igualdade 

com seus antepassados, e reclamassem a si o direito de reformular as instituições (a 

cultura) como lhes aprouvesse.  

 Esta é a extensão do desafio que se impõe à educação, na medida em que se 

proponha a criar o indivíduo reflexivo, que sabe que criou suas leis, mas que libertou 

seu imaginário radical, sendo capaz de modificar suas instituições apoiado em sua 

própria atividade coletiva, reflexiva e deliberativa. 

 Compreendemos como o projeto de Castoriadis para a sociedade autônoma 

surge da colaboração estreita entre psicanálise, educação e política. "Profissões 

impossíveis", no dito de Freud, elas o são por necessitarem apoiar-se em uma 

autonomia que ainda não existe, para que se possa criar a autonomia. Dos indivíduos 

e do coletivo.  

 Sendo que a busca da autonomia do indivíduo é feita, de forma em vários 

aspectos análoga e em outros conflitante, para a psicanálise e a educação, 

procuramos especificar os meios e fins de ambas. As duas disciplinas possuem como 

objetivo a criação de um novo ser, autônomo, deliberante, reflexivo e, por sua vez, 

criador. Ambas intentam a liberação da capacidade criativa do sujeito, apoiada na 
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reflexividade como substituta da repressão e do controle psíquico por agências 

externas interiorizadas através do mecanismo de culpa.  

 A mesma situação se encontra na improvisação jazzística: a expressão sem 

constrangimentos da individualidade do artista é o fim, e o meio é a expressão sem 

constrangimentos de sua individualidade. Esta tripla analogia é reforçada pelo fato 

central de que nas três disciplinas o que está em jogo, e o que condiciona finalmente 

o resultado, é a história pessoal do indivíduo, frente a quaisquer outras injunções. 

São óbvias as implicações sociais nesta história pessoal.  

 Portanto, a educação informal dentro da comunidade jazzística oferece-se 

como um modelo de educação para a criatividade nos moldes aqui propostos. 

Através do estudo de seus procedimentos, pode-se lançar luz sobre aplicações 

práticas intuitivas que não se afastam tanto assim da teoria de Castoriadis. Assim, é 

importante notar a distância que vai destes procedimentos (todos inteiramente não-

metodizáveis) do rigor planificante da educação formal, atentando para o fato 

principal dos excelentes resultados obtidos pela educação informal do jazzista como 

forma de relativizar a crença de que só na rígida padronização do ensino consegue-se 

os melhores sucessos. 

 Sendo assim, verificou-se que, para a educação do futuro jazzista, a fase de 

iniciação assume enorme importância. Provocando efeitos profundos no sentido de 

sua escolha de papéis (que implica em uma atuação medíocre ou talentosa), esta 

situação eminentemente afetiva diz respeito à forte impressão que o educador 

criativo e bem preparado transmite aos educandos. Parte desta iniciação se dá 

também através dos meios de comunicação de massa, motivo pelo qual aplica-se a 

estes tudo o que foi dito aqui sobre educação. Responsabilidade social, 

reprodutivismo versus criatividade, tudo isto também se refere ao rádio, TV e outros 

veículos da indústria cultural.  

 Muitas outras oportunidades educativas são encontradas fora da escola, no 

mundo adulto, como nas igrejas (tal como foi exemplificado pela atuação musical ali 

de crianças), nos cinemas, no convívio com a família e amigos desta, nas revistas e 

encartes de discos, nas apresentações musicais ao vivo, de maneira que não só é 

importante que a escola deixe de ser um local de segregação da criança (projeto no 

qual o método tem participação direta, diminuindo a influência do professor), como 

passe a entender como parte da educação desta muitas outras possibilidades que 

estão além de seus muros.  
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 Imitação também se prende ao fascínio de cunho afetivo (cf. Bacha, 1998) que 

o educador exerce sobre o educando (na comunidade do jazz, esta relação se 

presentifica pela admiração do aspirante dirigida ao músico talentoso). Este fascínio, 

desnecessário dizer, prende-se à profunda relação que une o educador aos conteúdos 

por ele escolhidos, portanto nada tendo a ver com uma atitude consciente e dirigida 

diretamente para os educandos, que estaria inscrita no campo do assédio.  

 Já de posse de alguns conhecimentos, os estudantes passam a ter na interação 

com seus pares (hangin' out) uma forma nada desprezível de educação; além da troca 

de conhecimentos, seus encontros (jam sessions) são fortemente mobilizadores em 

termos afetivos, devido às suas imagens pessoais estarem sendo colocadas à prova. 

Nestes encontros, a competição, colocada nestes termos como afeto humano (pois 

dirigido à auto-imagem escolhida, que é mantida acima da própria sobrevivência em 

alguns casos) e não como característica biológica de mera sobrevivência, 

generalizada entre os animais, também é parte da educação a não ser desprezada.  

 Já tendo escolhido um ídolo a quem emular provisoriamente, o educando já 

exerce sua responsabilidade pessoal, colocado desde muito cedo nesta rota pelos 

procedimentos da educação informal na comunidade jazzística. Na seleção dos 

elementos que ressoam dentro de si como verdade, o estudante continua a 

desenvolver sua singularidade, pois, para a comunidade informal do jazz, o mais 

importante não é que seus membros apreendam a totalidade da história deste gênero 

musical, mas que detenham sua voz individual, o que é função da criatividade.  

 Assimilação é a fase em que o estudante começa a se sentir seguro em seus 

conhecimentos. Sua independência se reafirma no livre uso que faz dos conteúdos 

aprendidos (o jazzista aprende as regras de harmonia mesmo tendo em mente que 

elas servem para serem quebradas; o mesmo se aplica à mecânica do instrumento, 

aos timbres, etc.).   

 A rotina e o método são parte da criatividade, mas não são impostos em 

situações de heteronomia, massificação e padronização, e sim estabelecidos 

singularmente. No entanto, na comunidade jazzística, os estudantes desde cedo 

adotam um alto padrão de expectativas, dedicando-se todos os dias a horas 

incontáveis de trabalho; o lazer, nesta comunidade, é visto como a oportunidade de 

colocar em prática os conteúdos apreendidos, o que representa horas adicionais de 

aprimoramento, que, não obstante, assume caráter lúdico. 
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 A escolha dos recursos já denota o fim desejado: enquanto as partituras podem 

provocar efeitos reprodutivistas para os estudantes, os discos são fundamentais na 

formação do jazzista, por desenvolverem principalmente os aspectos ligados à 

criatividade. Isto não determina a proibição do uso de partituras, mas relativiza sua 

importância. Portanto, seria útil para a educação como um todo reconhecer também a 

importância de outras expressões colocadas mais além do documento: habilidades 

orais, expressão corporal, capacidade de realizar produções visualmente estéticas, e 

mesmo a musicalidade. A arte no contexto educativo deveria ser promovida por si, 

sem outra justificativa que desenvolver um aspecto ligado a um espaço íntimo e 

estritamente individual do sujeito; mas também é um poderoso recurso no 

desenvolvimento da criatividade.  

 A ênfase colocada pela comunidade jazzística na concepção de um solo 

improvisado evidencia a importância da crítica e da reflexividade para este público. 

A Inovação acontece basicamente quando o estudante deixa de imitar uma só figura, 

passando a atentar nas conquistas mais gerais que fazem parte do patrimônio cultural. 

Como não se pode dominar todos os elementos, o educando mais criativo será aquele 

que conseguir utilizar melhor os recursos de que dispõe naturalmente (no caso do 

jazz, a facilidade para ritmos, ou para melodias, ou para harmonias, etc.). 

 Após ter contribuído com sua própria inovação para com a tradição na qual se 

formou , o criador torna-se fonte de investimento de outros, o que propicia a 

continuidade do processo. Neste momento se evidencia de forma profunda a 

diferença de resultados entre procedimentos que privilegiam a reprodução e aqueles 

que miram a criação.  

 Examinando as questões "Pode a criatividade ser propiciada no contexto 

educativo? Como?", investigamos a educação informal na comunidade jazzística. 

Mesmo sendo inviável a pura transposição mecânica de seus procedimentos para o 

ensino formal que entende a educação como técnica, sem uma crítica mais profunda 

deste, entendendo que tal atitude apenas manteria as aparências mas não se 

conseguiriam os mesmos resultados encontrados na educação comunitária, isto não 

inviabiliza que aquela educação informal inspire a obtenção de excelentes resultados 

por parte de professores criativos, dentro do sistema de ensino formal tal como se 

apresenta hoje.  

 Tanto na comunidade do jazz como na educação formal, o educador vê-se 

frente a frente com dois imaginários: o imaginário radical do educando e o 
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imaginário social presentificado pelas SIS e por ele interiorizado. Se o educador tem 

suficiente flexibilidade, ele pode conseguir, no ensino formal, dar livre passagem à 

imaginação do sujeito, o que pode vir a modificar as SIS.  

 Aí mesmo onde está a constrição reside a semente da mudança. Pois é na auto-

alteração de cada indivíduo (que, tendo interiorizado as SIS, pode recriá-las e 

contribuir para sua reformulação no plano coletivo) que está a esperança de uma 

sociedade autônoma. 

 Se a política, no projeto de Castoriadis, é impossível porque para haver 

democracia é preciso haver indivíduos democráticos, e para haver indivíduos 

democráticos é preciso haver democracia, é a educação que tem a função de formar 

sujeitos e coletividade reflexivos. E para isto pode trabalhar o professor no sistema 

formal, desde que possa encontrar brechas na pseudo-racionalidade que despreza a 

afetividade e a imaginação em favor de um mundo rigorosamente planificado, 

medido, "otimizado", planejado, previsto, rigidamente repetindo-se em seqüências 

mortais. E a educação informal na comunidade jazzística pode trazer inspiração para 

esta educação para a criatividade.  

 Quais são os elementos desta educação informal que podem inspirar o 

educador criativo e mesmo serem trabalhados no contexto específico da sala de aula? 

É necessário que o educador tenha em mente que, muito mais importante que os 

conteúdos que ensina, é sua atitude frente à vida. A educação não pode ser reduzida a 

uma técnica, nem ser contida em um método ou em muitos métodos. A 

inventividade, a imaginação, a criatividade, não podem ser impostas por meio de um 

ou de outro. Ambos representam ter o fim do processo já completamente 

determinado de antemão, o que, como vimos, é incompatível com o caráter 

imprevisível, improvisado, da educação criativa. A analogia com a improvisação 

jazzística é de fundamental importância para reforçar a diferença entre 

reprodutivismo e criação no contexto educativo.  

 Espero que o leitor mantenha em mente que ambos, técnica e método, possam 

ser sempre acessados como instrumentos úteis, recursos; não se pode fazer tabula 

rasa do patrimônio cultural da humanidade. O que se busca criticar aqui é a situação 

corrente de fetichização da técnica e do método. Só se pode chegar à medida 

"adequada" de uso de ambos se refletimos sobre as razões desta fetichização, o que 

implica em entender que ambos não são "inocentes" e "neutros", compreendendo o 

que significam, em termos de representação/afeto/intenção.  
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 Como vimos, o objetivo é a transformação do educando, a invenção de um 

novo ser, criativo, reflexivo, deliberativo e autônomo. Não se quer incutir nele o 

recalque, o interdito prévio que tolhe o pensamento antes de sua criação. Para tanto, é 

preciso que o educador seja, ele mesmo (como o jazzista criativo), inventivo, 

fantasioso, afetivo, deliberativo. Na impossibilidade da prescrição desta (ou de outra 

qualquer) conformação de caráter reside a condição principal da educação para a 

criatividade: tal como em todas outras concepções de educação, é o inconsciente do 

educador que o direcionará para ela ou para fora dela, a despeito de toda ingerência 

externa.  

 O educador imaginativo, cujo inconsciente é depositório inesgotável de 

fantasias, tem nele seu mais precioso recurso educacional. Se o foco da educação 

criativa, como vimos na comunidade jazzística, não está no ensinar, mas no aprender, 

trata-se de fazer com que o agente de sua própria transformação aprenda a criar, 

aprenda a inventar, aprenda a descobrir, aprenda a aprender. Isto é dependente de 

afetividade, e reconhecer esta importante possibilidade humana é contrapor-se ao 

imaginário pseudo-racionalizante, frio e cientificista. Muita confusão se origina do 

esquecimento de que a própria ciência só pode avançar com imaginação e paixão, 

características exclusivamente humanas. Sem elas, temos o computador, o 

procedimento reprodutivista, mecanicamente planejado e programado, mas não 

temos a criatividade.  

 A relação pessoal da educação na comunidade do jazz, entre mestre e aluno, é 

um poderoso antídoto contra a massificação, que é, com os corolários do controle 

social, da padronização, da mecanização e da falta de criatividade,  o oposto que se 

busca na educação criativa. No entanto, dada a necessidade de uma educação para as 

massas, é possível a cada educador personalizar, na medida de sua possibilidade, sua 

relação com cada educando. Se o mais importante para uma educação criativa é fazer 

com que o educando tenha despertado seu desejo de aprender e criar e assuma a 

responsabilidade por sua educação, talvez o ponto crítico aqui seja perguntar-se a 

razão pela qual espera-se que os educandos aprendam os conteúdos que lhe são 

impostos, e da maneira como são impostos. 

 Na comunidade jazzística, o jazzista-ídolo, o jazzista idealizado mesmo contra 

sua vontade, dentro de um conjunto de significações imaginárias que valoriza 

primordialmente a criatividade individual, que corresponde, em nossa analogia, a 

nós, educadores, no contexto do ensino geral, é finalmente superado pelo educando, 
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movido pela ambivalência, pelo narcisismo e pela sublimação. No exercício de sua 

capacidade criadora, a criança ultrapassa as necessárias etapas de emulação e termina 

por superar o modelo e todos os modelos tomados como referência, criando assim 

sua singularidade, sua personalidade única. Isto deve ocorrer na nossa relação com 

nossos educandos, e tal fato deve ser celebrado.  

 Como atividade prático-poiética, a educação, tal como entendida na 

comunidade jazzística, não se propõe a determinar um fim a atingir, o que seria a 

negação da criação; a "voz individual" de um futuro criador ainda não existe quando 

este inicia sua caminhada, e se existisse, ela não seria individual. Trata-se, antes, de 

deflagrar um processo, da mesma maneira que o jazzista deflagra o processo de 

criação quando inicia seu solo, sem saber onde chegará, e o paciente declina suas 

associações livres ao analista.  

 No reconhecimento tácito ao inconsciente do educando, abre-se um oceano de 

possibilidades. Como vimos, alguns jazzistas conseguem, com o uso de poucos 

elementos (ou o ritmo, ou as notas, ou a harmonia, ou o timbre, ou a articulação, ou o 

fraseado, etc.) criar todo um estilo próprio identificável. Reconhecendo que certos 

elementos educativos ressoarão dentro do educando como verdade, possibilitando 

que, através da manipulação de umas poucas variáveis, crie um resultado 

extremamente rico, aproximamo-nos do conhecimento em relação à criatividade na 

medida em que nos afastamos da imposição e do autoritarismo. Assim, também 

constatamos que, se o inconsciente é determinante para a determinação da 

singularidade, temos que entender nesta perspectiva a inapetência de cada aluno por 

certos conteúdos e, ao invés de tentarmos garantir a apreensão destes apoiando-nos 

em medidas coercitivas (que, na melhor hipótese, conduzirão a uma memorização 

transitória), devemos colocar em ação a racionalidade para explicar-lhe a importância 

de cada um destes conteúdos; utilizar nossos recursos mais criativos para procurar 

despertar nele o desejo de aprendê-los; e transmitir-lhe a consciência de sua 

responsabilidade principal no processo. Na educação para a autonomia, como na 

educação informal na comunidade jazzística, como na psicanálise, todo processo que 

não busca desenvolver ao máximo a atividade autônoma do agente é um mau 

processo. 

 No entanto, nestas três atividades, a questão do sentido é fundamental. No jazz, 

improvisações sem sentido são ignoradas e desprezadas; na psicanálise, discursos 

sem sentido (em relação à história pessoal do paciente) são delírios psicóticos; na 
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educação, a aprendizagem de conteúdos que não façam sentido para o educando 

configura uma situação de heteronomia. É função do educador tornar clara a validade 

de cada conteúdo para seus educandos, o que é o oposto de impor estes conteúdos 

"por que o currículo assim o exige".  

 Como agente de seu próprio processo, fato da mais alta significância frente ao 

projeto final da autonomia, o educando tornado responsável pela atividade reflexiva 

deve saber o sentido do que aprende, deve ter em mente sua aplicação racional, deve 

poder decidir entre aprender este conteúdo ou não aprender aquele, por acreditar, 

reflexivamente, deliberativamente, que ele não seja socialmente aceitável ou que não 

ressoe dentro de si como verdade — da mesma maneira que o jazzista em formação 

toma sua própria educação em suas mãos e busca o aprendizado naquilo que o 

interessa, não naquilo que é imposto.  

 Nas dificuldades implicadas nesta afirmação, evidenciam-se o grau de 

descrença na capacidade do indivíduo de assumir o controle de sua própria vida — 

descrença que faz parte do imaginário de nossa sociedade, e que anuncia que, para 

chegarmos, como educadores, a constituir uma comunidade reflexiva, formada por 

indivíduos reflexivos, o combate deve ser feroz e começar dentro de nós mesmos.  
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