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ARTIGO

Música e técnica

De uma forma geral, a música é associada à expressividade 
de instrumentistas ou à inspiração de compositores, 
deixando em segundo plano a compreensão da técnica 

envolvida em seu fazer, e da influência de seu aspecto material 
na própria expressão artística. Ainda que uma ‘ideia musical’ 
seja parte indispensável da experiência que vivenciamos ao ouvir 
música, ela é sempre mediada por algum aspecto material, como 
as cordas, as teclas ou as chaves de um instrumento, assim como 
pela voz humana.
A construção de instrumentos musicais, sua forma e propriedades 
determinam a música tão intensamente quanto a intenção 
dos músicos, sendo suas possibilidades parte da imaginação 
humana e, neste sentido, a técnica não se diferencia da própria 
música, mas ao mesmo tempo em que limita as possibilidades 
de expressão, justamente propicia a criação das mesmas. 
Ofertando a discussão sobre este tema ao público geral, a 
Editora UFJF acaba de lançar o livro “O Instrumento Musical 
como Aparato” (ver mais na página 51), que aborda a relação 
entre música e técnica com base no pensamento de Vilém 
Flusser, um filósofo judeu que viveu por mais de três décadas 
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no Brasil e fez da língua portuguesa o idioma de suas primeiras 
publicações. Flusser aponta para os limites da técnica, através 
do programa de cada objeto, o que na música, significa que cada 
instrumento é capaz de gerar sons específicos, que só podem ser 
transformados ao se construir novos instrumentos. Ao mesmo 
tempo, Flusser ressalta a criatividade humana frente à técnica 
e às suas limitações, assim como o surgimento de uma nova 
‘tecnoimaginação’ que justamente se inicia através do contato 
com a técnica, o que é apresentada no livro, no contexto da 
música contemporânea. 
Compositores como o italiano Luigi Nono (1924-1990) fazem 
de seu processo composicional uma descoberta de sons 
e possibilidades de espacialidade sonora, chegando, para 
tanto, ao desenvolvimento de novos usos de instrumentos 
acústicos e aparatos para a música eletrônica. Dedicar-se ao 
desenvolvimento de novas técnicas, instrumentos ou aparatos, 
significa igualmente um mergulho no imaginário musical 
humano, conduzindo a uma postura criativa e fecunda frente à 
técnica. 
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