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RESUMO 

 

Esse trabalho propõe uma discussão sobre a interpretação musical. Seu objetivo foi analisar 

e compreender processos de interpretação de músicos experientes, usando como base a teoria 

do conhecimento tácito, proposta por Michael Polanyi, e a teoria das inteligências múltiplas, 

de Howard Gardner. Polanyi propõe que todo processo de conhecimento sempre possui uma 

dimensão tácita que não é explicitada e Gardner apresenta uma teoria da inteligência que 

aborda vários processos de pensamento, qualitativamente diferentes. A metodologia 

utilizada nessa pesquisa teve como base o conceito de habitar cunhado por Polanyi. Habitar 

se refere à forma como o conhecimento tácito é apreendido e como usamos esse 

conhecimento para experienciar o mundo. O material utilizado para as análises foram três 

vídeos, sendo duas palestras TEDx, dadas por Benjamin Zander e Piraí Vaca, e uma 

entrevista, dada por Yo-Yo Ma. Os procedimentos utilizados foram de análise e síntese, como 

propostos por Tom Ritchey. Através desses procedimentos, buscou-se elucidar elementos 

subsidiários presentes na interpretação musical, de acordo com cada músico. As análises 

apontam que a inteligência musical não é a única responsável pela interpretação musical e 

que o sentido da música (meaning) é o resultado da integração tácita entre estrutura sonora 

e experiência pessoal.  

 

Palavras-chave: conhecimento tácito, inteligências múltiplas, interpretação musical. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

  

This work proposes a discussion about musical interpretation. Its goal was to analyze and 

understand experienced musicians’ processes of interpretation, based on the theory of tacit 

knowledge proposed by Michael Polanyi and the theory of multiple intelligences of Howard 

Gardner. Polanyi proposes that every process of knowledge always has a tacit dimension that 

is not explicit and Gardner presents a theory of intelligence that approaches several 

qualitatively different thought processes. The methodology used in this research was based 

on the concept of indwelling coined by Polanyi. Indwelling refers to how tacit knowledge is 

apprehended and how we use this knowledge to experience the world. The material used for 

the analyzes were three videos, two TEDx lectures given by Benjamin Zander and Piraí Vaca 

and an interview given by Yo-Yo Ma. The procedures used were analysis and synthesis as 

proposed by Tom Ritchey. Through these procedures we tried to elucidate the subsidiary 

elements present in the musical interpretation according to each musician. The analysis 

points out that musical intelligence is not the only one responsible for musical interpretation 

and that the meaning of music is the result of the tacit integration between sound structure 

and personal experience. 

 

 

Keywords: tacit knowledge, multiple intelligences, musical interpretation.  
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Introdução 

Este trabalho tem como objetivo compreender os processos de interpretação de 

músicos enquanto estão fazendo música. As questões que embasaram a pesquisa foram: 

como os músicos dão significado à música, bem como, o que essa arte representa para eles?

 Se um dos objetivos da arte é representar o mundo interior do artista através do objeto 

artístico, na música, esse processo de representação tem três movimentos. Ele abrange o 

mundo interior do compositor, o do intérprete e o do ouvinte. Para o intérprete, o processo 

de criação da interpretação ainda passa por duas etapas. A primeira ocorre enquanto ele está 

estudando, ou se preparando para tocar a obra. Já a segunda, ocorre no momento da 

performance, que é a “leitura, expressão e realização do objeto artístico” (Laboissière, 2007, 

p. 15). 

 A interpretação é o processo no qual o músico usa sua experiência e conhecimentos 

para deixar a obra mais expressiva. Ela “implica uma definição do poder e dos limites do 

intérprete” (Laboissière, 2007, p. 16). Em termos de manipulação sonora, o músico utiliza 

contrastes de agógica1, articulação, dinâmica e timbre, além do direcionamento de frases. 

Essas variações, de uma forma geral, são guiadas por uma gramática musical, que é 

aprendida objetivamente e de forma tácita, durante a educação do músico. Entretanto, 

quando o intérprete já tem certo nível de maturidade, essas variações podem ser guiadas de 

maneira mais sutil pela sua experiência estética. A respeito dessa experiência, Swanwick 

(citado por Swanwick, 2003) comenta: “O cume da experiência estética é escalado somente 

quando a obra se relaciona fortemente com nossa experiência individual, quando ela clama 

por uma nova maneira de organizar os esquemas, os traços, os eventos vividos 

anteriormente” (p. 22).  

Em acordo com o pensamento de Swanwick, muitos músicos afirmam que, além de 

conhecimentos musicais, uma cultura variada é necessária para formar um bom intérprete. 

Podemos usar como exemplo a fala de um dos grandes violonistas eruditos no cenário 

internacional, Fábio Zanon: 

 

[...] eu acho que, tirando a parte óbvia, que é dominar o instrumento tecnicamente e 

as questões mais elementares da interpretação musical, tem que ter um processo 

desinibidor da imaginação. A pessoa tem que ter um cérebro ‘ativado’ para isso, que 

                                                           
1 Agógica: conjunto de pequenas flutuações na execução de uma obra musical ao nível do andamento, 

permitindo certa liberdade de e expressão e interpretação. Articulação: execução clara do fraseado. Dinâmica: 

conjunto de variações na intensidade de uma peça musical, crescendo ou diminuindo. Frase: pequena secção 

coerente de uma música, comparável a uma oração na linguagem falada. Timbre: cor ou característica do som 

que permite distinguir um instrumento ou uma voz. Fonte: Meloteca – Dicionário online de termos e expressões 

musicais (Meloteca, nd). 
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se deixe impressionar pela música e reconstruir uma paisagem sonora de cada vez 

que é estimulado de forma profunda por uma obra musical. Talvez isso passe por um 

processo cultural – tanto em música quanto fora dela (Zanon, 2015). 

  

O estudo da interpretação musical tem sido feito juntamente com outras áreas do 

conhecimento, tais como a literatura, a antropologia, a semiótica, a filosofia e a psicanálise 

(Laboissière, 2007). Desta forma, é importante abordar esse assunto sob diferentes 

perspectivas para se compreender melhor o fenômeno. Neste trabalho, a perspectiva adotada 

é da construção do conhecimento. 

 No primeiro capítulo, abordo a interpretação musical na perspectiva de Michael 

Polanyi (1958, 1966, 1969). De acordo com o autor, todo processo de conhecimento tem 

uma dimensão tácita que envolve processos ou elementos subsidiários, dos quais podemos 

não ter consciência. Uma característica relevante da teoria de Polanyi é a importância que 

ele dá à percepção e às raízes corporais do conhecimento. Para o autor, as principais 

habilidades da mente humana surgem através da interação do corpo e das sensações sentidas 

por ele.  

  No segundo capitulo, discuto a visão de conhecimento de Howard Gardner. Em seu 

livro Estruturas da Mente: A Teoria das Inteligências Múltiplas, escrito em 1983, Gardner 

afirma que não temos uma inteligência única, mas que possuímos vários processos 

qualitativamente diferentes de pensamento divididos em inteligências: linguística, musical, 

lógico matemática, espacial, corporal-cinestésica, interpessoal e intrapessoal (Gardner, 

1994). 

 Para Gardner, a inteligência humana é a “capacidade de resolver problemas ou 

elaborar produtos que sejam valorizados em um ou mais ambientes culturais ou 

comunitários” (Gardner, 1995a, p. 14). Sua teoria é “consequência do acúmulo de 

conhecimento sobre o cérebro e cultura humana” (Gardner, 1995b, p. 2). Para o autor, a 

atividade musical, e artística, em geral, tem grande importância na sociedade e um dos 

objetivos de sua carreira é “achar um lugar para as artes dentro da psicologia acadêmica” 

(Gardner, 2003, p. 1). 

 Assim como Gardner, também considero importante o entendimento do pensamento 

musical e de como ele se relaciona com outras esferas da vida. Sendo a música uma das 

atividades culturais mais antigas da humanidade, seu estudo “nos ajuda a compreender nossa 

própria natureza e a natureza da humanidade” (Leahmânn, 1993, p. 17). Para se compreender 

melhor a música é importante entender como é o processo da interpretação musical, isto é, 

como os artistas pensam e criam sentido para a música que eles estão realizando.  
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A atividade musical, muitas vezes, aciona outras inteligências no seu processo 

(Gadner, 1994; Granja, 2006; Ilari, 2003; Penttinen, 2004) e essa pesquisa tem objetivo 

investigar como músicos experientes pensam o fazer musical, na medida em que relacionam 

a música com suas experiências de vida. Dentre os objetos de pesquisa estão palestras e 

entrevista dadas pelos músicos Benjamin Zander, Piraí Vaca e Yo Yo Ma. No papel de 

pesquisador me coloco como intérprete desse material, buscando compreendê-lo através da 

análise, da síntese e da argumentação.  
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Capítulo I – Conhecendo o conhecimento 

 

“Em uma história relatada nos sutras, o Buda certa vez caminhava 

com os discípulos pela selva, quando se inclinou, recolheu um punhado de 

folhas e disse às pessoas ao seu redor: ‘Qual quantidade é maior, a de 

folhas na selva ou de folhas em minha mão?’  

Os discípulos disseram: ‘As folhas na selva são infinitas, e as folhas 

que você está segurando são bem poucas’. 

O Buda disse: ‘Isso é análogo a quanto eu realizei e a quanto estou 

falando a vocês.” 

Jetsunma Tenzin Palmo: No coração da vida. 

 

Ao se falar em conhecimento, principalmente no âmbito da Filosofia da Ciência, 

podemos vir a ter a ideia de uma entidade impessoal que pode ser inteiramente traduzida em 

palavras. Para de Karl Popper, “conhecimento em um sentido objetivo é conhecimento sem 

um conhecedor; conhecimento sem um sujeito cognoscente” (citado por Virtanen, 2011, p. 

1). Mas, como explicaremos melhor durante esse capítulo, o conhecimento é um produto 

humano que é construído dentro de um corpo/mente fazendo contato com a realidade.  

O húngaro Michael Polanyi, ao escrever sua teoria sobre o conhecimento, reconheceu 

que em todo processo de conhecimento há sempre uma dimensão tácita, além daquilo que é 

explicito (Polanyi, 1966). O termo tácito é comumente associado ao conhecimento que 

temos, mas que não conseguimos expressar. Pode se referir a performances corporais, como 

em esportes, música ou habilidades necessárias em um laboratório, e também a intuições 

culturais e suposições pré-reflexivas, que guiam a forma pela qual interagimos com o mundo 

e com as pessoas (Adloff, Gerund & Kaldeway, 2015). Cardoso e Cardoso (2007) 

complementam que o termo tem origem latina, tacitus, significando silencioso e expressando 

uma compreensão que é implícita, que existe mesmo sem ser constatada. 

Polanyi critica a visão objetiva de conhecimento, na qual os objetos, através da 

observação, nos oferecem dados que são independentes da nossa percepção de realidade e 

de verdade, separando, assim, o conhecimento do conhecedor. Ele exemplifica o início da 

sua teoria como a seguinte afirmação:  

  

Eu devo reconsiderar o conhecimento humano começando pelo fato de que nós 

podemos saber mais do que podemos comunicar. Esse fato parece óbvio; mas não é 

fácil dizer exatamente o que ele significa. Um exemplo. Nós conhecemos a face de 

uma pessoa, e podemos reconhecê-la entre milhares, na verdade, entre milhões. 

Ainda assim, frequentemente não conseguimos explicar como reconhecemos uma 

face conhecida. Então, a maioria desse conhecimento não pode ser expressa por 

palavras. (Polanyi, 1966, p. 4). 

 

 Nós sabemos mais do que conseguimos explicar com palavras. Tomemos como 

exemplo a fala humana: imagine uma criança que saiba falar um idioma. Mesmo sem saber 
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as regras gramaticais ou até mesmo escrever, ela é capaz de fazer um enunciado que se 

enquadra dentro da estrutura de sua língua. No processo de criação do enunciado estão 

presentes as palavras e as regras gramaticais que regem o idioma. Entretanto, a criança que 

está criando o enunciado não está pensando nessas regras e, na maioria das vezes, não tem 

um conhecimento explícito sobre elas. Nesse caso, o enunciado é o componente explícito do 

conhecimento e as regras gramaticais, o tácito. 

 Podemos utilizar a metáfora do iceberg para exemplificarmos a relação entre o tácito 

e o explicito. Imagine o conhecimento como um iceberg: a maior parte dele está submerso e 

uma pequena parte está fora da água. A parte submersa é o componente tácito do 

conhecimento e o restante é a parte explícita (Saiani, 2004). 

 Esse primeiro capitulo terá o intuito de explicar os principais pontos da teoria do 

conhecimento de Polanyi. Devemos lembrar sua teoria epistemológica é baseada em vários 

trabalhos de psicólogos, filósofos, linguistas e outros autores 2que estudaram o conhecimento 

(Polanyi e Prosch, 1975). Como alguns exemplos utilizados por Polanyi (1966) não se 

encaixam nos moldes éticos dos dias de hoje, utilizarei exemplos das pesquisas de Antônio 

Damásio (2005), que representam o que temos de mais moderno, em termos de neurociência, 

para o entendimento da consciência (Virtanen, 2014).  

 Antes de darmos continuidade ao texto, gostaria de fazer umas observações: a 

primeira é que, devido ao caráter do pensamento de Polanyi, da sua visão de conhecimento 

pessoal, não seria muito honesto se eu não escrevesse em primeira pessoa, já a segunda é 

que o  

[...] conhecimento tácito é holístico, porque as práticas que ele habilita não são 

singulares nem isoladas. Elas são, em vez disso, inextricavelmente enredadas com 

outros contextos de ações e horizontes de referência os quais, devido a sua totalidade, 

não são representáveis (Loenhoff, 2015, p. 24).  

 

 Devido a sua natureza holística, a explicação dessa teoria se torna um pouco 

complicada. Os elementos dela serão explicados aqui em certa ordem, mas o entendimento 

de um elemento está subordinado ao entendimento de outro.   

 

 

 

                                                           
2 Alguns exemplos são: Piaget, Köhler, Chomsky, Gilbert Ryle, I.A. Richards, Poincaré, Gombrich, Mircea 

Eliade, entre outros. 
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Nós sabemos mais do que podemos falar 

 

 Um dos principais desafios desse capítulo é discutir sobre o conhecimento do qual 

não somos capazes de falar, sobre essa dimensão tácita, na qual, segundo Polanyi (1958, 

1966, 1969), todo o conhecimento é fundado. Mas tal discussão gera um paradoxo: como 

podemos escrever sobre o que está além das palavras usando palavras? Vamos começar a 

clarificar o pensamento. Comecemos pelo fato de que eu, enquanto estou lutando para achar 

as palavras certas para escrever esse texto, já sei o que quero transmitir. Estou procurando 

dicas, sinais e símbolos que permitam ao leitor compreender meu pensamento. O segundo 

fato a ser notado, é que você, leitor, terá que fazer um esforço para entender as minhas 

palavras buscando seus significados a partir de sua experiência com o mundo. Esse é um dos 

pontos abordados por Polanyi (1958, 1966, 1969) e Damásio (1996, 2005): todo 

conhecimento é baseado na experiência e na representação de estados corporais e sua 

verdadeira compreensão depende de tais experiências.  

 Semelhante ao exemplo anterior, da identificação da face de uma pessoa, usado por 

Polanyi (1966), existem outros tipos de reconhecimento que são similares. Reconhecemos 

mudanças de humor, ao olhar o rosto de uma pessoa, sem poder dizer, com muita clareza, 

por quais características sabemos isso. De acordo com Polanyi (1966) nas universidades, as 

aulas práticas são usadas para treinar os alunos na arte da identificação de diferentes espécies 

de plantas, animais ou rochas, pois essas ciências descritivas não podem ser totalmente 

traduzidas em palavras.  

 Com o exemplo do estudo do reconhecimento, de doenças e espécies, o autor entende 

que entra-se no campo da transmissão de conhecimento. Por isso, argumenta-se que o fato 

desse conhecimento pode ser ensinado, a partir exercícios práticos, prova que o mesmo pode 

ser transmitido. Assim, para Polanyi (1966), o conhecimento ocorre com a confiança na 

cooperação inteligente da pessoa que está sendo ensinada para compreender o significado 

da demonstração, pois não podemos descrever, passo a passo, como o reconhecimento é 

feito. 

 Polanyi (1966) relaciona sua teoria com a psicologia da Gestalt. Ele diz que a Gestalt 

demostrou que podemos reconhecer uma fisionomia integrando a consciência que temos de 

cada característica sem sermos capazes de identificá-la, e que a percepção da fisionomia 

acontece através da equilibração dessas características impressas na retina ou no cérebro. 

Mas ele enxerga a Gestalt de outra forma: como o resultado da modelagem da experiência, 
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no ato da busca pelo conhecimento. Esse processo de modelagem é chamado de integração 

tácita. 

  Dentro da lógica do pensamento tácito, o autor identifica vários tipos de saberes 

tácitos, dentre eles, a arte de diagnosticar, a performance de habilidades - que podem ser 

artísticas, atléticas ou técnicas -, o conhecimento mais intelectual ou mais prático, know how 

e know what. O uso de sondas e ferramentas e o uso denotativo da linguagem também fazem 

parte desta lista (Polanyi, 1958, 1966, 1969). Mas, antes de aprofundarmos nesse assunto, 

vamos falar sobre a estrutura do conhecimento e esclarecer os termos e traduções utilizados 

na pesquisa. 

 

Um aparte sobre traduções 

 

 Antes de começarmos o próximo tópico, vamos discutir um pouco sobre os termos e 

traduções que usaremos aqui. Grande parte do nosso referencial teórico está escrito em 

língua inglesa, a qual possui alguns termos que não têm um bom equivalente em português. 

A palavra “consciência” é traduzida como sinônimo de três termos: Consciousness, que é a 

consciência de si, o sentimento de estar presente; awareness, que é o conhecimento ou 

percepção de algum fato ou objeto; e conscience, que é relacionado ao nosso sentido de certo 

e errado, bem e mal.  

 O próximo tópico será sobre um dos principais pontos da teoria de Polanyi, chamado 

de Two Kinds of Awareness (Dois Tipos de Consciência), que são: focal awareness 

(consciência focal) e subsidiary awareness (consciência subsidiária). No corpo do texto 

usaremos “atenção focal” e “atenção subsidiária” como tradução. Usaremos a palavra 

consciência como equivalente de consciousness e consciência moral como equivalente de 

conscience. 

 O termo meaning, central na teoria de Polanyi, é comumente traduzido como 

“significado”, entretanto, essa palavra não traduz corretamente o termo, no sentido em que 

é usado pelo autor. Dessa forma, será mantida a palavra em inglês.  

 

Estrutura do conhecimento 

 

Uma das principais características do conhecimento tácito é a divisão dos atos 

conscientes em dois tipos de atenção: atenção focal e atenção subsidiária. Usemos, como 

exemplo, a percepção de um objeto simples, como uma caneta: imagine que uma pessoa 
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esteja na sua frente e, de repente, tire uma caneta do bolso, aponte o dedo para ela e te faça 

uma pergunta: o que é isso? Você, provavelmente, vai dizer que é uma caneta. Você está 

com sua atenção focal voltada para caneta, para seu significado como um todo. Mas a caneta 

não é a única coisa que sua mente está observando, pois o objeto tem vários elementos, 

como: tampa, tubo de tinta, ponta esferográfica. Além dos elementos materiais, sua mente 

tem memórias de suas experiências passadas com canetas: como manuseá-las, como e para 

que você as usa etc. A atenção que é dada a esses outros elementos é chamada atenção 

subsidiária.  

Segundo Polanyi (1958) esses dois tipos de atenção são exclusivos. Não podemos 

dirigir a atenção focal para dois elementos ao mesmo tempo. Além de que, se dirigirmos 

nossa atenção para o objeto subsidiário, ele deixa de ser subsidiário e passa a ser focal. 

Atenção focal e subsidiária não são dois graus de percepção, mas sim dois tipos diferentes 

de atenção dadas a um objeto, afirma o autor. Usando a percepção visual como exemplo, 

Polanyi (1958) entende que podemos dizer que olhar para um elemento, prestando atenção 

nele mesmo, é diferente de ver esse elemento enquanto olha para o contexto do qual ele faz 

parte. 

Dessa forma, como temos dois tipos de atenção, o conhecimento sempre envolve 

duas coisas, que são chamadas de termos do conhecimento tácito. O primeiro termo é 

chamado proximal, está relacionado a elementos subliminares de um objeto e a outros 

elementos como: processos inconscientes, processos emocionais, respostas motoras etc. O 

segundo termo é chamado distal e está relacionada ao objeto do conhecimento como um 

todo, ao seu significado (Polanyi, 1966; Virtanen, 2014; Granja, 2006; Saiani, 2004).  

 A partir dos dois tipos de atenção e dos dois termos do conhecimento, vamos analisar 

a relação funcional dos elementos proximais ao alvo distal. No ato do conhecimento tácito 

nós não “olhamos para”, mas sim “olhamos de para”, ou seja, partimos do primeiro termo 

para o segundo termo da relação tácita. Então, é do termo proximal que temos conhecimento 

e que talvez não sejamos capazes de falar sobre ele. Quando observamos um objeto familiar, 

dependemos da nossa consciência (awareness), de seus atributos enquanto prestamos 

atenção à aparência característica do objeto. Da mesma forma, confiamos na nossa 

consciência (awareness) da combinação de movimentos musculares para a prática de uma 

habilidade física. Assim, estamos prestando atenção a partir desses elementos subsidiários 

para a realização de sua finalidade conjunta. De acordo com Polanyi (1958), essa é a 

chamada estrutura funcional do conhecimento tácito. “Conhecimento tácito integra as 
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características de uma entidade compreensível e nos faz vê-las formando uma entidade” 

(Polanyi 1969, p. 218).  

 Para compreender outros dois aspectos do conhecimento, imagine uma pessoa cega 

achando seu caminho com o auxílio de uma bengala. A princípio, ela sentirá os impactos que 

a bengala fará em sua mão e dedos, mas, essa sensação irá se perder na medida em que a 

pessoa sente a ponta da bengala tocando o chão (Polanyi & Prosch, 1975). Esse é o aspecto 

fenomenológico do conhecimento. A aparência do todo é diferente da aparência do agregado 

de suas partes, pois, para Polanyi (1969), ela é controlada por um princípio diferente daquele 

que controla as partes.  

 O conhecimento também possui um aspecto semântico. Voltando ao exemplo 

anterior, as informações conseguidas pelas sensações da bengala tocando o chão são o 

significado (meaning) da experiência tácita, ao se usar essa ferramenta. Esse aspecto 

semântico nos diz o que é aquilo que observamos ao se usar a bengala que, nesse caso, pode 

ser o caminho de volta para casa (Polanyi & Prosch, 1975).  Temos um resumo dos aspectos 

do conhecimento tácito na Tabela 1. 

 

Tabela 1  

Resumo dos aspectos do conhecimento tácito. 

Aspectos do conhecimento Resumo 

Estrutura funcional (from to) Prestamos atenção a uma entidade 

compreensiva ou meaning a partir de suas 

propriedades proximais.  

Aspecto fenomenológico  Estamos cientes do termo proximal na 

aparência do termo distal; pequena mudança 

na qualidade sensória do termo proximal.  

Aspecto semântico  Relação de significância entre os dois termos 

do conhecimento e entre a estrutura funcional 

e o aspecto fenomenológico.  

 

Tríade do conhecimento tácito  

 

 O pensamento científico, em geral, tende a entender o conhecimento como uma 

“coisa”, por exemplo, falando que um livro contém conhecimento. Essa afirmação não soa 

estranha para a maioria de nós. Entretanto, do ponto de vista adotado aqui, o conhecimento 

não é uma “coisa” em si, mas sim um processo. Polanyi (1969) estabelece uma relação em 

tríade dos coeficientes no processo do conhecimento tácito. Temos a pessoa, A, a palavra, B, 

e o objeto, C. Dessa forma, uma pessoa, A, forma uma palavra, B, para significar o objeto, 
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C. A pessoa, A, integra a palavra, B, na sua dependência, em C. Mas a palavra B não é o 

objeto C. Essa integração dota a palavra com um significado que aponta para o objeto. Para 

exemplificar, Polanyi (1969) cita um palestrante apontando o dedo para um objeto e dizendo 

para a audiência: “olhe para isso”. Dessa forma, a plateia seguirá o dedo e irá olhar para 

objeto. 

 O modo no qual estamos cientes do objeto é diferente do modo no qual estamos 

cientes do dedo apontando. Temos aqui a relação entre atenção subsidiaria e focal. Nossa 

atenção focal está no objeto, enquanto o dedo é percebido, subsidiariamente, em relação a 

ele. “É nossa atenção subsidiária de uma coisa que a dota com significado: significado que 

depende de um objeto no qual estamos focalmente cientes” (Polanyi, 1969, p. 182). Para 

finalizar a tríade, o ato de integração dessa relação significativa que ele deve ser feito por 

uma pessoa. 

 Podemos entender melhor, agora, os aspectos funcional, fenomenológico e semântico 

do conhecimento. O aspecto funcional é a relação entre os dois termos: nos tornamos cientes 

de um objeto, apreendendo-o a partir de seus elementos subsidiários. Esse é o resultado da 

integração feita pela pessoa A. O aspecto fenomenológico diz que estamos cientes dos 

elementos subsidiários que apontam para C, nos termos de C, e os elementos subsidiários 

têm uma mudança sutil de aparência.  O aspecto semântico é o C, que tem um significado 

além das partes subsidiárias e que as dotam com significado.  

 

Integração tácita  

 

 A capacidade de apreender vários elementos subsidiários com o foco em um 

significado é chamada por Polanyi (1969) de integração tácita. O autor enxerga essa 

integração como uma busca pelo conhecimento. O uso da linguagem é uma performance 

tácita. Ela integra vários tipos de atos sem significado em uma relação com um foco, que é 

o seu significado (Polanyi, 1969).  

 Os elementos proximais são os mais variados possíveis, desde objetos físicos do 

ambiente até processos internos, como emoções. Segundo Polanyi (1969), a atenção 

subsidiária geralmente é confundida com inconsciente:  

 

Nosso conhecimento de regras linguísticas e a maneira como às aplicamos na fala 

são comumente chamadas de conhecimento inconsciente aplicado 

inconscientemente. Eu devo denominar isso como conhecimento subsidiário e 

denominar sua aplicação de integração tácita (Polanyi, 1969, p. 197).  
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 Uma característica subsidiária pode variar entre muitos níveis. Algumas são 

facilmente percebidas e outras são estritamente inconscientes. Por exemplo, estamos 

claramente cientes das partes de um rosto quando o observamos, mas não podemos constatar 

estímulos subliminares, dentro do nosso corpo, nem traços neurais, em nosso cérebro. “Nós 

podemos dizer, bem geralmente, que onde quer que estejam dentro do nosso corpo, os 

processos que fazem a consciência nascer em nós, o conhecimento tácito dará sentido ao 

evento em termos da experiência na qual estamos prestando atenção” (Polanyi, 1969, p. 147). 

A diferença entre subsidiário e inconsciente é que o subsidiário tem uma função para 

preencher. Enquanto ele funcionar como uma característica do objeto em que estamos com 

a atenção focal, o conhecimento subsidiário pode variar entre os diferentes níveis de 

consciência.   

 Damásio (1996, 2005) cita um experimento que nos ajuda a entender esse processo 

de integração. Nele, os pesquisadores buscam evidências do que Damásio (1996, 2005) 

chama de processamento inconsciente e que, como vimos anteriormente, Polanyi (1969) 

chama de integração tácita. O experimento funciona da seguinte forma: em um jogo de cartas 

no qual o objetivo é terminar a partida com o maior número de dinheiro possível. O jogo tem 

cem rodadas. Ao jogador, é dada uma quantia de 2 dois mil dólares e quatro baralhos, A, B, 

C e D, nos quais ele vai retirando cartas a cada jogada. A única coisa informada ao jogador 

é que, em cada carta retirada, ele receberá uma quantia em dinheiro e, também, que, em 

certas cartas, terá que pagar uma multa. Com o decorrer das rodadas, o jogador irá notar que 

as cartas dos baralhos A e B pagam a quantia de 100 dólares e as do baralho C e D pagam 

50. Os baralhos A e B são os que têm as multas mais elevadas, podendo chegar até 1250 

dólares.  Os C e D têm multas muito inferiores, na média de 100 dólares. Entretanto, essas 

regras não são reveladas ao jogador e ele também não sabe quando o jogo vai terminar.  

 

Tal como na vida, em que uma grande parte do conhecimento com que construímos 

nosso futuro vai se tornando acessível pouco a pouco, à medida que a experiência 

decorre, reina a incerteza. Nosso conhecimento – e o do jogador – é moldado tanto 

pelo mundo com que interagimos, como por predisposições do nosso próprio 

organismo, por exemplo nossa preferência natural por ganhos em vez de perdas, por 

recompensas em vez de castigo, por um risco baixo em vez de um alto risco. 

(Damásio, 1996, p. 245). 

 

 Esse experimento foi conduzido com pessoas sem nenhum tipo de deficiência e com 

pessoas com lesões no lóbulo frontal, com reduzida a capacidade de reação emocional e 
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vivência dos sentimentos. Os jogadores sem deficiência, depois de algumas rodadas, 

começam a escolher mais cartas dos baralhos A e B, talvez pelo fato destes terem uma 

recompensa mais elevada, mas, depois de umas 30 rodadas, mudam a preferência para os 

baralhos C e D. Antes de os jogadores estarem plenamente cientes que uns baralhos são bons 

e outros são maus, eles vão percebendo a diferença entre os baralhos pela reação das emoções 

que as cartas boas ou más causam em seus corpos. 

 Já os jogadores com lesões frontais, apesar de terem total conhecimento das regras e 

total compreensão da situação, sempre escolhem as cartas dos baralhos A e B. Essa é uma 

das evidências apresentadas por Damásio (1996, 2005) de que a razão e a emoção estão 

ligadas e, como estamos falando de conhecimento, podemos inferir que as emoções são uma 

parte fundamental da sua construção.  

    

Nós conhecemos com o nosso corpo 

 

 Para compreendermos melhor o que é o conhecimento tácito, vamos analisar outro 

dos principais pontos da teoria de Polanyi (1966, 1969): como ele vê a relação entre o corpo 

e o conhecimento. Em suas palavras: “A forma como o corpo participa do ato de percepção 

pode ser generalizada, de modo a incluir as raízes corporais de todo conhecimento e 

pensamento” (1969, p. 147).  

 Na década de 1980 um novo ramo da psicologia cognitiva, chamado cognição 

corporificada (embodied cognition), propôs uma mudança na explicação da cognição. Nesse 

novo ponto de vista, a cognição não mais acontece isolada no cérebro, mas é um processo 

que depende de um corpo e de seus órgãos sensoriais fazendo contato com o mundo externo 

(Lindblow, 2007). Esse pensamento também é compartilhado por Damásio (1996, 2005) ao 

explicar as bases biológicas da razão, da emoção e da consciência.  

 De acordo com Polanyi (1969), em todas as transações com o mundo exterior, 

estamos subsidiariamente cientes do nosso corpo, dos impactos que o mundo provoca nele 

e das respostas produzidas por ele. Experienciamos o mundo a partir de nosso corpo, de 

acordo com a estrutura funcional do conhecimento tácito. O modo como transformamos 

experiências corporais sem significados em uma entidade significativa, como explicado no 

exemplo do uso da bengala, pode ser estendido para incluir traços neurais e estímulos 

subliminares de dentro e fora do corpo (Polanyi, 1966, 1969). Damásio (1996) descreve a 

importância do corpo da seguintes maneira: 
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O corpo, tal como é representado no cérebro, pode constituir o quadro de referência 

indispensável para os processos neurais que experienciamos como sendo a mente. O 

nosso próprio organismo, e não uma realidade externa absoluta, é utilizado como 

referência de base para as interpretações que fazemos do mundo que nos rodeia e 

para a construção do permanente sentido de subjetividade que é parte essencial de 

nossas experiências. De acordo com essa perspectiva, os nossos mais refinados 

pensamentos e as nossas melhores ações, as nossas maiores alegrias e as nossas mais 

profundas mágoas usam o corpo como instrumento de aferição (p. 16-17). 

  

 Para Polanyi (1966) nós geralmente experienciamos nosso corpo no sentido do 

mundo no qual estamos observando, a partir dele. Descrevemos, aqui, como podemos 

utilizar uma bengala para sentir objetos tocados por sua ponta. Podemos dizer que, dessa 

forma, transformamos essa ferramenta em uma extensão do nosso corpo, ficando cientes do 

objeto a partir da ferramenta, ou seja, ela é usada como elemento subsidiário. Toda vez que 

utilizamos alguma coisa para conhecer outra, da mesma maneira em que utilizamos o corpo 

para conhecermos o mundo, essa coisa muda de aparência (aspecto fenomenológico do 

conhecimento). Nós as percebemos, agora, no sentido do objeto em que estamos 

experienciando, assim como experienciamos nosso corpo utilizando-o para sentir o mundo 

através dele. Podemos dizer, então, que “quando fazemos uma coisa funcionar como o termo 

proximal do conhecer tácito, nós a incluímos em nosso corpo – ou estendemos nosso corpo 

para incluí-la – de modo que passamos a habitar nela” (Polanyi, 1966, p. 16).  

 Essa é a diferença entre olhar para alguma coisa, nela mesma, e experienciar, através 

dela, outra coisa, que seja seu significado. Habitar em nosso corpo nos permite conhecermos 

o mundo através dele. Além de ferramentas, o uso da linguagem também funciona como 

uma extensão do nosso corpo. Quando aprendemos a usar a linguagem, assim como a usar 

ferramentas, estamos cientes delas da mesma maneira em que estamos cientes do nosso 

corpo, passando a conhecer coisas a partir delas. Assim, Polanyi (1966, 1969) afirma que 

podemos dizer que as interiorizamos e fazemos, nós mesmos, habitarmos nelas. 

 Já vimos, anteriormente, que o conhecimento tem dois termos, o proximal e o distal, 

e que experienciamos o segundo através do primeiro. Dessa forma, uma entidade 

compreensiva é formada pela integração tácita de várias características, tendo em vista seu 

significado conjunto. A partir de agora, podemos olhar essa integração como uma 

interiorização. Sendo assim, podemos ampliar a diferença entre olhar para e experienciar 

através, concluindo que: não é olhando para as características que constituem o termo 

proximal que compreendemos seu significado conjunto, mas sim, habitando nelas (Polanyi, 

1966).  
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Habitar 

 

 Embora as bases para a compreensão do termo habitar (indwelling) já foram expostas 

no tópico anterior, vamos desenvolve-lo melhor aqui. A chave para se entender este termo 

reside na diferença entre os dois tipos de atenção e na relação funcional entre eles.  

 Polanyi (1969) explica como os dois tipos de atenção são excludentes, ou seja, não 

podemos ter atenção focal, nos termos proximais, e distal, ao mesmo tempo. Ele ilustra esse 

fato dando o exemplo de quando repetimos uma palavra várias vezes prestando atenção no 

movimento dos lábios e no som da palavra, perdendo o significado dessa palavra. Segundo 

ele, isso ocorre porque retiramos nossa atenção focal do significado da palavra e a mudamos 

para o movimento dos lábios e, disso, decorre uma perda de significado. O mesmo ocorre 

quando um pianista foca sua atenção no movimento dos dedos e esquece como se toca a 

peça. Nos dois casos, houve uma mudança da atenção focal para elementos proximais. 

Podemos dizer, então, que “deixamos” de habitar esses elementos proximais.  

 Dessa forma, podemos concluir que habitar se refere ao uso de elementos proximais 

e da atenção subsidiária, no ato de se conhecer outra coisa. Isso sempre envolve um 

significado. Para ilustrar essa fala, Polanyi e Prosch (1975) usam o exemplo de uma pessoa 

tentando compreender a mente de um mestre de xadrez. A pessoa não reduz a mente do 

mestre aos movimentos que ele faz, mas sim, habita esses movimentos como elementos 

subsidiários, dentro da estratégia composta pelo mestre.  

 Outro exemplo sobre as funções de habitar, usado por Polanyi (1966), é quando 

aceitamos certos ensinamentos morais, interiorizando-os. Isso ocorre, segundo ele, quando 

nos identificamos com esses ensinamentos e os usamos de forma subsidiária, na prática de 

julgamentos e atos morais. Polanyi (1966) diz que essa lógica se estende à ciência, em geral, 

pois quando usamos uma teoria, estamos habitando nela, vendo o mundo pela sua luz. 

 

Imaginando o pensamento 

 

 Polanyi (1969) alega que o fato de possuirmos conhecimentos que não podem ser 

falados e de que devemos conhecer primeiro alguma coisa não falada para depois podermos 

expressar isso em palavras, era senso comum nas análises filosóficas da linguagem, em 

séculos anteriores, mas o positivismo tenta ignorar esse fato, em razão de o conhecimento 

tácito não ser acessível à observação objetiva. Tendo em vista o conhecimento tácito, que 
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não pode ser expresso verbalmente, vamos analisar o processo de pensamento a partir das 

imagens mentais.  

 Damásio (2005) utiliza o termo imagem para descrever padrões mentais engendrados 

pelo cérebro, que representam algum objeto. “Objeto designa aqui entidades tão diversas 

como uma pessoa, um lugar, uma melodia, uma dor de dente, um estado de êxtase;” (p. 24). 

As imagens não são apenas visuais e nem são, tampouco, estáticas; são construídas a partir 

de estímulos de todas as modalidades sensoriais: visual, auditiva, gustativa, olfativa, sonora 

e sômato-sensitiva. “A modalidade sômato-sensitiva (a palavra provém do grego sôma, que 

significa corpo) inclui várias formas de percepção: tato, temperatura, dor, e muscular, 

visceral e vestibular” (p. 402). 

 As entidades representadas pelas imagens são de todos os tipos: concretas e abstratas. 

As imagens representam propriedades físicas das entidades, suas ações e, também, 

precisamente ou não, relações temporais e espaciais entre elas. O processo que chamamos 

de mente é um fluxo contínuo de imagens que, muitas vezes, estão logicamente inter-

relacionadas.  

 

O fluxo avança no tempo, rápido ou lento, ordenadamente ou aos trambolhões, e às 

vezes segue não uma, mas várias sequências. Às vezes as sequências são 

concorrentes, outras vezes convergentes e divergentes, ou ainda sobrepostas. 

Pensamento é uma palavra aceitável para denominar esse fluxo de imagens 

(Damásio, 2005, p. 403). 

  

 De acordo com esse autor, as imagens podem ser construídas a partir de objetos 

externos, como uma música, uma paisagem ou uma pessoa. Podemos dizer que são 

construídas de fora do cérebro em direção ao seu interior. Mas elas também podem ser 

construídas a partir de memórias, quando reconstruímos cenas ou objetos, o que equivale a 

dizer que são construídas de dentro para fora, por assim dizer. Elas não param de ser 

produzidas, enquanto estamos acordados, e continuam a ser, enquanto estamos sonhando. 

Ao ler esse texto, você, primeiramente, o processa na forma de imagem verbal para depois 

acessar imagens não verbais, que são correspondentes aos conceitos das palavras.  

 Como o fluxo de imagens que o cérebro constrói é muito grande, nem todas as 

imagens se tornam conscientes. Existe, metaforicamente falando, um subterrâneo na mente 

que possui vários níveis: 

 

Um nível compõe-se de imagens às quais não se prestou atenção.... Outro nível 

consiste nos padrões neurais e nas relações entre padrões neurais que fundamentam 

todas as imagens.... Há ainda outro nível, que se relaciona ao mecanismo neural 
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necessário para manter na memória registros de padrões neurais, um tipo de 

mecanismo neural que incorpora disposições implícitas, inatas e adquiridas 

(Damásio, 2005, p. 404). 

 

 Segundo Damásio (2005) comum se dizer que o pensamento não é feito apenas por 

imagens, que é constituído, principalmente, por palavras e símbolos abstratos, não 

imagéticos. Mas esse pensamento não leva em conta que, tanto as palavras quanto os 

símbolos, são, eles mesmos, imagens. Muitos matemáticos e físicos costumam descrever 

seus processos de pensamento dominados por imagens que, frequentemente, são visuais ou 

somatossensoriais (Damásio, 1996). Vamos usar o exemplo descrito por Albert Einstein: 

 

As palavras ou a linguagem, na forma como são escritas ou faladas, não parecem 

desempenhar qualquer papel nos meus mecanismos de pensamento. As entidades 

físicas que parecem servir de elementos no meu pensamento são determinados sinais 

e imagens mais ou menos definidos que podem ser “voluntariamente” reproduzidos 

e combinados. Existe, com certeza, uma certa ligação entre esses elementos e os 

conceitos lógicos relevantes. É também evidente que o desejo de chegar finalmente 

a conceitos associados pela lógica é a base emocional desse jogo bastante vago com 

os elementos acima mencionados.... Os elementos acima mencionados são, no meu 

caso, do tipo visual e... muscular. As palavras convencionais, ou outros sinais, têm 

de ser laboriosamente procurados apenas numa fase secundaria quando o jogo 

associativo que foi mencionado se encontra suficientemente estabelecido e pode ser 

reproduzido pela vontade (citado por Damásio, 1996, p.135). 

 

 Analisando o pensamento por imagens, da perspectiva do conhecimento tácito, a 

imagem não verbal, que Damásio relaciona com o conceito, é o termo distal do 

conhecimento, ou, como Polanyi escreve, o seu significado. As imagens verbais são parte do 

termo proximal ou subsidiário, que servem para denotar ou apontar em direção ao 

significado. 

 Vamos descrever duas situações para exemplificar a forma na qual o conhecimento 

tácito age, em termos de linguagem, de significado e de pensamento. A primeira situção é 

sobre uma paciente descrita por Damásio (2005), uma doce vovó, que passou a sofrer de 

afasia depois de um derrame. Ela havia pedido grande parte de sua capacidade de usar 

linguagem. Em certo dia, estavam sendo apresentadas fotografias de celebridades para que 

a vovó pudesse reconhecer e dizer o nome dos indivíduos. Certa hora apareceu a imagem 

glamourosa da atriz Nancy Reagan, que estava em um resplandecente vestido prateado e 

com cabelos cintilantes.  

O rosto enrugado de minha simpática paciente fechou-se numa carranca; embora ela 

não conseguisse dizer o nome de Nancy Reagan, exclamou: “Se você tivesse todo 

aquele dinheiro, eu seria assim igual!” (Damásio, 2005, p. 150). 
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 Apesar de ter compreendido, de imediato, os significados implícitos naquela 

imagem, e de ter selecionado algumas palavras e uma estrutura para sua exclamação, ela não 

conseguiu sequer achar um pronome correto para se referir a si mesma. Sua linguagem não 

estava à altura do significado do seu processo de pensamento. 

 O outro caso é uma experiência pessoal, relatada por Polanyi (1958, 1969). Ele 

recebia cartas, em vários idiomas, e as lia durante seu café da manhã. Ele passava algumas 

delas para seu filho ler, no entanto, seu filho entendia somente o inglês. Antes de entregar a 

carta, ele tinha que olhar de novo para ela e conferir em que idioma estava escrito. Ele estava 

perfeitamente ciente do significado transmitido pelas cartas, mas, mesmo assim, não 

lembrava das palavras que estavam escritas. 

 

Nós sabemos mais do podemos falar e falamos mais do podemos saber 

 

 Vamos voltar ao assunto que intitula esse tópico, tentando resolver o paradoxo, mas 

antes gostaríamos de fazer umas observações. Não estamos tentando, aqui, diminuir a 

importância da linguagem e do pensamento articulado, nem esse é o intuito de Polanyi (1958, 

1966, 1969) e Damásio (1996, 2005). O intuito é esclarecer que a linguagem é uma 

ferramenta e que tem uma base tácita. O pensamento de Polanyi, a seguir, resume o que 

queremos dizer: “enquanto a linguagem expande a inteligência humana imensamente além 

do domínio tácito, a própria lógica da imagem – o jeito que a linguagem é usada – permanece 

tácito” (1969, p. 145). 

 Para Polanyi (1969), a habilidade de reconhecer coisas particulares acontece sem a 

necessidade de nomeá-las. Isso é provado pelo fato de animais poderem reconhecer membros 

de uma classe sem possuírem linguagem. Temos o fato, também, como relembra Damásio 

(2005) de alguns animais poderem desenvolver certo nível de consciência ampliada. 

 Damásio (2005) descreve um pouco sobre a natureza da linguagem:  

 

Palavras e sentenças denotam entidades, ações, eventos e relações. Palavras e 

sentenças traduzem conceitos, e esses consistem na ideia não linguística do que são 

as coisas, as ações os eventos e as relações. Necessariamente, os conceitos precedem 

as palavras e as sentenças tanto na evolução da espécie como na experiência cotidiana 

de cada um de nós. Palavras e sentenças de seres física e mentalmente sadios não 

vêm do nada, não podem ser a tradução de um nada anterior a elas. Assim, quando a 

mente diz “eu” ou “mim”, ela está traduzindo, com facilidade e sem esforço, o 

conceito não linguístico do organismo que é meu, ou do self que é meu (p. 239). 
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 Polanyi (1966) diz que o verdadeiro conhecimento reside na habilidade de usá-lo. 

Palavras, por si só, não carregam o verdadeiro conhecimento, vamos ver esse fato ilustrado 

com o exemplo da paciente S, descrito por Damásio (2005). S sofria de uma doença que foi 

responsável pela calcificação das amígdalas dos lobos temporal esquerdo e direito. Ela não 

possuía nenhum problema de aprendizado, sua inteligência e linguagem eram normais. O 

único problema é que a capacidade dela de sentir medo foi comprometida. Ela não teve as 

experiências que tivemos com situações desagradáveis e não aprendeu os sinais que indicam 

perigo ou uma situação desagradável. Intelectualmente, ela sabe descrever o que é medo e 

até como reagir em uma situação de perigo, mas ela não consegue reconhecer nem reproduzir 

uma expressão facial de medo. Ela sabe as definições de medo, mas não tem o conceito 

tacitamente formado em sua mente. 

 Outro exemplo é o argumento feito pelo filósofo Frank Jackson (1986), que cria uma 

história sobre uma neurocientista chamada Mary. Ela sabia tudo sobre a neurofisiologia da 

visão de cores, mas nunca pôde experimentá-las, pois cresceu em um ambiente fechado em 

preto e branco. Embora tivesse todo o conhecimento sobre como as cores são geradas, esse 

conhecimento não proporcionou a experiência dela enxergar as cores.  

 Resolvendo o paradoxo, vimos, aqui, que o conhecimento ou o significado é tácito, 

e que as palavras funcionam como um apontamento para o significado que queremos 

transmitir. Dessa forma, podemos sim usar palavras para falar sobre o que está além delas, 

da mesma forma que podemos apontar o dedo para um objeto que queremos expor. Mas 

podemos fazê-lo unicamente confiando na cooperação inteligente da pessoa a quem 

queremos comunicar. 

 

Conhecimento e realidade 

 

 “Eu devo dizer que observamos objetos externos por sermos subsidiariamente cientes 

do impacto que eles fazem em nosso corpo e das respostas que nossos corpos fazem a eles” 

(Polanyi 1969, p. 214). Damásio (2005) chama o resultado desse “impacto” de 

representação. Tal impacto produz uma imagem mental ou um padrão neural em nosso 

cérebro. Para Damásio (2005), representação seria o sinônimo dessa imagem ou padrão 

neural, mas quando ele usa o termo representação ele não está levando em conta o grau de 

fidelidade que esta tem com o objeto, o que equivale a dizer que não é como se tivéssemos 

uma cópia exata do objeto na nossa cabeça. Em termos absolutos, não conhecemos a 

aparência de objetos exteriores. Como somos humanos e biologicamente semelhantes, 
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podemos dizer que construímos uma imagem bem parecida para a mesma coisa (Damásio 

1996, 2005). 

 Podemos dizer que fazer contato com algum objeto é fazer contato com uma 

realidade externa. Polanyi acredita que nosso contato com a realidade é aprofundado pelo 

conhecimento. Em suas palavras: 

 

Nós podemos considerar essa nossa capacidade de saber mais do que podemos falar 

se acreditarmos na presença de uma realidade externa com a qual podemos 

estabelecer contato. Isso eu faço. Eu me declaro compromissado com a crença em 

uma realidade externa gradualmente acessível ao conhecimento e eu considero todo 

entendimento verdadeiro como uma intimação de tal realidade que, sendo real, deve 

ainda se revelar para nosso aprofundado entendimento em uma gama indefinida de 

manifestações inesperadas (Polanyi, 1969, p. 133). 

 

 De acordo com a definição de realidade de Polanyi (1966), o real deve se manifestar 

em diversas maneiras, ainda desconhecidas, pois problemas e pessoas possuem uma 

realidade mais profunda que pedras em uma calçada. Embora as pedras sejam mais tangíveis, 

elas não têm um nível de significância tão grande, como pessoas e problemas e, como para 

Polanyi, o significado é mais importante que a tangibilidade, ele considera as pessoas como 

sendo mais reais. 

 Pelo pensamento dos dois autores, temos uma realidade absoluta, que é gradualmente 

percebida pelos sentidos humanos e suas ferramentas, consideradas por Polanyi (1969) como 

uma extensão do corpo. A linguagem e a ciência são algumas dessas ferramentas que nos 

ajudam a aprofundar o conhecimento da realidade.  

 Entre os dois termos do conhecimento, o proximal e o distal, existem dois níveis de 

realidade. Polanyi (1966) explica que o nível superior é construído com base nas leis que 

regem o nível inferior, mas ele não pode ser explicado por essas leis. Vamos analisar o 

exemplo da fala, que possui cinco níveis de realidade: 1° produção da voz, governada pela 

fonética; 2° produção de palavras, governada pela lexicografia; 3º produção de sentenças, 

governada pela gramática; 4º estilo, governado pela estilística; 5º composição literária, 

governado pela crítica literária. À medida que os níveis vão aumentando, seu grau de 

“realidade fica maior” e os elementos são menos palpáveis. Temos, ainda, uma hierarquia de 

comando, na qual o mais real comanda o menos real. Por exemplo, os sons da voz são 

produzidos para formar palavras, mas não podemos derivar um vocabulário da fonética; 

usamos o vocabulário para formar frases, que são controladas pelas leis da gramática, mas 

não podemos derivar regras gramaticais do vocabulário.  
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 Como outro exemplo, Polanyi (1966) pede que consideremos uma máquina qualquer. 

Ela pode parar de funcionar ou mesmo quebrar, se algum dos seus materiais se desgastar, o 

que   pode ser explicado pelas leis da química e da física. Entretanto, o design e os princípios 

operacionais são definidos pela engenharia. Mesmo podendo explicar a falha da máquina, a 

física e a química não possuem os princípios operacionais da engenharia. Contudo, esses 

princípios dependem das leis da física e da química para funcionarem. Aqui, ele defende que 

temos níveis de organização nos quais o nível superior depende do trabalho do inferior. 

 No primeiro exemplo, o conhecimento se concentra dentro do domínio da linguagem 

verbal e, no segundo, dentro dos domínios da química física e da engenharia que, apesar de 

serem diferentes, são muito dependentes da capacidade lógico matemática humana. Agora, 

se imagine em um balé com música, coreografia, cenário e fantasias. Teremos, vários 

domínios e capacidades humanas diferentes. É o que veremos melhor no segundo capítulo.  

 

Meaning 

 

 Pode-se dizer que o termo meaning representa a base de todo conhecimento e o 

“coração” da teoria de Polanyi (1958, 1966, 1969) e Polanyi e Prosch (1975).  A esse 

respeito, de acordo com o pensamento de Polanyi, Gerund e Johnson (2015) afirmam que o 

meaning é anterior a qualquer ato de conhecimento e não deve ser reduzido à linguagem e a 

atos conceituais e proposicionais.  

 Polanyi e Prosch (1975) analisam a relação entre subsidiários (S) e o meaning focal 

(F), de acordo com o que eles chamam de interesse intrínseco (ii). O primeiro exemplo a ser 

estudado é o uso elementar da linguagem, mais especificamente, na designação através de 

um nome à alguma coisa, assim como de uma pessoa ou de um objeto. Nesse tipo de 

associação, a palavra e entidade compreensível, a qual ela se refere, não são parceiros iguais. 

Para exemplificar essa diferença, pense em um cartão postal que possua a imagem do Pão 

de Açúcar e do Cristo redentor, no Rio de Janeiro. Quando se olha para um, logo se lembra 

do outro, pois os dois são interessantes em si mesmos. Agora, imagine um turista apontando 

o dedo em direção ao Cristo. A relação entre o dedo e o Cristo é diferente da relação entre 

ele e o Pão de Açúcar. O dedo só possui interesse na sua dependência em relação ao Cristo.  

 Dessa maneira, Polanyi e Prosch (1975) colocam sinais, palavras, mapas e fórmulas 

matemáticas no mesmo patamar que o dedo apontado, os classificando como indicadores. A 

palavra, ou indicadores, não possuem interesse em si. Possuem apenas capacidade de 
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direcionar nossa atenção para o meaning. Podemos visualizar esse tipo de meaning de acordo 

com esse diagrama onde temos (S) subsidiários em sua relação como meaning focal (F): 

 

 Grande parte dos exemplos usados até agora seguem essa fórmula. Esses tipos de 

integração, nas quais aos subsidiários falta interesse intrínseco, são chamados de integrações 

egocêntricas. Esse nome é devido ao fato de que, embora haja a integração de pistas por 

habitar nelas, tendo o self como o centro, as entidades formadas parecem estar longe do self 

(Polanyi & Prosch,1975), apesar das pistas serem provenientes da experiência de habitar. 

 A segunda classe de meaning proposta por Polanyi e Prosch (1975) é chamada 

simbolização. Nela, são os subsidiários que possuem interesse intrínseco e somos 

arrebatados por esses meanings.  Tome como exemplo uma bandeira: olhando-a somente 

como objeto, ela não possui grande interesse para nós. Entretanto, se for a bandeira de um 

país, o que está funcionando, subsidiariamente, é nosso senso de pertencimento a uma nação, 

a integração de nossa existência, como um todo, vivida em um país. O objeto focal, na 

indicação e na simbolização, são diferentes, assim como seus subsidiários. O meaning da 

bandeira, da forma como foi explicado, só é possível se colocarmos nossa existência como 

um todo nela, é preciso se entregar a essa peça de pano para que ela se torne uma bandeira 

simbolizando um país (Polanyi & Prosch, 1975).  

 Outro exemplo a ser usado é o de uma medalha, conseguida através de um 

campeonato esportivo. Esse objeto em si, como um pedaço de metal, também não possui 

grande interesse, mas, subsidiariamente, o que está acontecendo é que a pessoal está 

integrando memórias difusas de suas experiências em horas de treinos, além do senso de 

orgulho por ter superado limites e obstáculos. Nesse tipo de meaning, a participação do self 

é um pouco diferente da indicação. Na simbolização, a integração é “estabelecida ao se 

entregar memórias difusas e experiências do self a esse objeto dessa forma, dando a ele uma 

visível corporificação” (Polanyi & Prosch, 1975, p. 75). 

 O diagrama para a simbolização deve ser diferente do anterior. A seta reta apontando 

do subsidiário para o focal deve ser substituída por uma seta em forma de loop. Os autores 

explicam que a razão disso é que, ao se entregar ao objeto, os elementos subsidiários se 

tornam corporificados nele e o objeto reflete, assim, esses subsidiários. 
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 Outra forma de meaning analisada pelos autores é a metáfora. A capacidade de se 

integrar materiais diversos em um todo já foi bem trabalhada até aqui. Também podemos 

usar essa mesma lógica para a metáfora. Entretanto, ela é diferente das integrações discutidas 

até agora, como veremos a seguir.  

 O meaning atingido por uma metáfora é o resultado da relação entre os dois 

elementos da metáfora3: o tenor e o veículo. Essa relação se dá pela semelhança e, 

principalmente, dessemelhança entre eles. Tomemos, por exemplo, uma frase de William 

Shakespeare na peça Ricardo II: “Nem todas as águas do severo e áspero mar podem lavar 

o óleo santo de um monarca ungido” (citado por Polanyi & Prosch, 1975, p. 77). Se essa 

afirmação for tomada de forma naturalística, soará absurda, mas se tomarmos a frase 

metaforicamente, facilmente poderemos encontrar um significado que vai além do sentido 

literal. O significado metafórico é estabelecido pelo mesmo mecanismo semântico usado 

para fazer uma bandeira simbolizar um país, mas com a diferença de que, no caso da 

simbolização, o objeto focal não é significativo nele mesmo. Já na metáfora, o tenor e o 

veículo possuem, ambos, um significado para Polanyi e Prosch (1975). O diagrama dessa 

relação ficará assim: 

 

 Entretanto, esse diagrama ainda não representa a metáfora completamente. Ele 

apenas mostra a relação entre tenor e veículo. Para chegarmos à metáfora, precisamos 

adicionar um nível que envolva o self: 

 

                                                           
3 I. A. Richards propôs denominar “conteúdo” (tenor) a ideia subjacente, e “veículo” (vehicle) a ideia sob cujo 

signo a primeira é apreendida. Mas importa notar que a metáfora não é o “veículo”: ela é o todo constituído 

pelas duas metades (Ricoeur, 2000, p. 129-130). 
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 Esse diagrama propõe uma nova interação. Sendo assim, de acordo com os autores, 

análogo à simbolização, os elementos subsidiários, que consistem de nossas experiências 

relacionadas às duas partes da metáfora, são integrados, na medida em que o tenor e o veículo 

se relacionam, um com o outro, no objeto focal que é a metáfora.   

Antes de chegarmos ao objetivo principal desse tópico, que são as obras de arte, 

vamos revisitar e classificar, de acordo com Polanyi e Prosch (1975), os tipos de integrações 

trabalhadas até agora. Primeiramente, temos integrações básicas, que são alcançadas pela 

percepção, habilidades, relações de parte-todo e ações. Consequentemente, cada uma dessas 

integrações são feitas em dependência de uma coerência com um todo, seu objeto focal 

(Polanyi & Prosch, 1975).  

Também temos tipos de integrações a partir do que Polanyi e Prosch (1975) 

classificou como meanings artificias ou semânticos, na qual estão inclusos a indicação, 

simbolização, metáfora, obras de arte, mitos e rituais. O uso do termo semântico não é 

empregado aqui para se limitar a meanings atingidos pela linguagem. Ele cobre todo o tipo 

de meaning que é inventado pelo homem (Polanyi & Prosch, 1975). Na medida em que 

passamos de integrações simples, assim como em uma percepção visual, para integrações 

semânticas, como as metáforas, é necessário um maior esforço imaginativo.  

 Agora chegamos ao tópico final desse capítulo: partimos da percepção até a metáfora 

para pavimentar o caminho até as obras de arte. A integração tácita de uma obra de arte é 

mais complexa do que a da metáfora. Integrar duas coisas dissimilares não é o bastante para 

se ter uma obra de arte, embora algumas partes da obra de arte possam ser formadas por tais 

integrações (Polanyi & Prosch, 1975).   

 Além do mecanismo semântico da metáfora, a obra de arte funciona a partir de sua 

estrutura e história. Se tomarmos como exemplo um poema, temos como estrutura a métrica, 

as rimas, o uso de conotações de palavras, o uso de sonoridade e de metáforas. A história é 

o conteúdo, que pode ser colocado em forma de prosa. O meaning do poema não pode ser 

transmitido pelo seu conteúdo em prosa.  A artificialidade da estrutura separa o poema da 

voz do poeta e da nossa experiência diária. Dessa forma, estrutura e história corporificam 

uma à outra. Mas ainda acontece alguma coisa a mais, além da integração de estrutura e 

história, na construção de uma obra de arte. É o nível no qual nossas difusas experiências e 

existências respondem ao formato produzido pela obra: ocorre uma integração imaginativa 

de incompatibilidades formando uma nova entidade (Polanyi e Prosch, 1975).  
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 Embora Polanyi e Prosch (1975) tenha feito essa análise sobre as artes, ela recai 

somente sobre as artes representativas, isto é, poesia, pintura, escultura e teatro. Enquanto 

essas artes podem representar eventos da vida dentro de sua história, a música é abstrata e, 

por esse motivo, se cria uma questão: o que, em música, é equivalente a essa história, a esses 

eventos da vida? Essa pergunta também foi feita por Keith Swanwick (2003) e o mesmo nos 

dá uma resposta. Para o autor, a resposta reside no poder que a música tem de sugerir 

elementos físicos, como peso, espaço, tempo e movimento e na relação que esses elementos 

têm com os estados de sentimento. Nesse sentido, podemos dizer que a música requer um 

ato ainda mais poderoso de imaginação do que as artes representativas. Ela estaria na classe 

das artes visionárias, proposta por Polanyi e Prosch (1975). Com essa pequena análise, 

podemos reconhecer a importância da dimensão tácita na música, importância também 

reconhecida por Swanwick (2014), quando diz que boa parte da vida e dos elementos 

experienciados na música acontecem baseados no conhecimento tácito. 

 Nesse primeiro capítulo, percorremos a teoria de Polanyi analisando todos os 

elementos do conhecimento tácito, da percepção até as obras de arte. O objetivo principal 

desse trabalho é compreender o conhecimento tácito em música. Vimos que a música, como 

obra de arte, necessita mais do que o material sonoro para que um meaning possa ser 

estabelecido: é necessário um nível no qual nós entregamos nossa existência à obra. Dessa 

forma, podemos concluir que integramos experiências qualitativamente diferentes da 

experiência sonora quando apreciamos uma obra musical. O próximo capítulo terá o intuito 

de percorrer parte dessa variada gama de experiências, de acordo com as ideias do psicólogo 

Howard Gardner. 
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“Um jogo podia, por exemplo, partir de uma configuração astronômica 

dada, ou do tema de uma fuga de Bach, de uma frase de Leibniz ou dos 

Upanídaches, e partindo desse tema, conforme a intenção e talento do 

jogador, desenvolver e construir o motivo condutor apresentado, ou, por 

meio de reminiscências de ideias análogas, enriquecer sua expressão.” 

 

Hermann Hesse, O Jogo das contas de vidro. 

 

 Segundo Gardner (2001), a teoria das inteligências múltiplas ou IM é uma 

contraposição às teorias psicométricas que veem o intelecto humano como um único 

constructo, que pode ser medido por um teste de caneta e papel feito em uma hora. Esses 

testes, conhecidos popularmente como testes de QI, medem principalmente a “memória 

verbal, o raciocínio verbal, o raciocínio numérico, a apreciação de sequências lógicas e a 

capacidade de dizer como resolver problemas do cotidiano” (p. 23). Seguindo a afirmação 

de que os seres humanos possuem vários domínios de atuação, Gardner (2001) questiona: e 

se os testes de inteligência fossem feitos por profissionais como advogados ou empresários?  

 A partir dessa visão de mundo, Gardner (1994) propôs uma expansão do termo 

inteligência para abranger capacidades intelectuais humanas que não eram tratadas dentro 

de seu escopo. De acordo com sua definição, a inteligência não é única, mas sim dividida 

em vários tipos e esses são relativamente independentes entre si.  

 No seu livro Estruturas da Mente: A teoria das Inteligências Múltiplas, o autor 

apresentou sete inteligências: a linguística, que é relacionada ao uso da linguagem verbal; a 

lógico-matemática, responsável pelo uso da lógica e manipulação de números; a inteligência 

musical, que lida com sons musicais; a corporal-cenestésica, responsável pelo uso do corpo 

para diversas atividades; a inteligência espacial envolve a manipulação de padrões espaciais 

e a orientação no espaço; a inteligência intrapessoal lida com a capacidade do indivíduo de 

se conhecer e ter um modelo de trabalho individual e a inteligência interpessoal, que é 

relacionada à capacidade de entender as motivações, estados de ânimo e intenções das outras 

pessoas (Gardner, 1994, 1995a, 2001, 2006). Além das sete inteligências originais, Gardner 

(2001) apresenta a inteligência naturalista, que remete à capacidade de classificar e 

reconhecer várias espécies da fauna e da flora, e a uma possível inteligência existencial, a 

inteligência das grandes questões existenciais.  
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O que é e o que não é uma inteligência 

 

 De acordo com Gardner (2001), pode-se supor que o pensamento científico 

representa o auge do desenvolvimento cognitivo humano e, de fato, temos muitos trabalhos 

reconstruindo como as crianças aprendem a pensar como cientistas. Entretanto, Gardner e 

sua equipe consideraram que devíamos estudar o desenvolvimento de como as crianças 

aprendem a pensar como pintores, músicos e escritores, considerando as capacidades 

utilizadas nas artes tão cognitivas quanto as utilizadas por cientistas. 

 Gardner (2001) define a inteligência como “um potencial biopsicológico para 

processar informações que pode ser ativado num cenário cultural para solucionar problemas 

ou criar produtos que sejam valorizados numa cultura” (p. 47). A IM se relaciona à 

capacidade computacional de processar certos tipos de informação que se originam na 

biologia e na psicologia humana, segundo Gardner (2006). É importante esclarecer que a 

inteligência não é um conteúdo, mas ela se dirige a conteúdos do mundo. Como exemplo, o 

autor relembra que a inteligência linguística pode ser ativada com sons verbais ou sinais 

visuais. 

 Também é necessário fazer a distinção entre inteligência e domínio, pois esses podem 

compartilhar o mesmo nome. Uma inteligência, como foi dito, é um potencial biopsicológico 

que temos por sermos membros da mesma espécie. Sendo um potencial, ela pode “se realizar 

mais ou menos em consequência de fatores experienciais, culturais e motivacionais que 

afetam a pessoa” (Gardner, 2001, p. 105). O domínio é um conjunto de atividades dentro de 

uma cultura que possui seus sistemas simbólicos. Gardner (1995a) usa como exemplo os 

domínios da música, da escultura, da física, do direito constitucional, que fazem parte, todos, 

da cultura ocidental. Para ele, uma inteligência pode ser aplicada a vários domínios, por 

exemplo, a inteligência espacial é usada na escultura, na navegação, no xadrez. E da mesma 

forma, um domínio pode ser realizado com o uso de várias inteligências. O domínio da 

música, de acordo com Gardner (1995b, 2001) utiliza a inteligência físico-cinestésica, a 

musical e a pessoal. 

 Em questão de terminologia, Gardner (1994, 2001) diz que não faz objeção em se 

falar de oito ou nove talentos ou habilidades, mas que não aceita que uns sejam chamados 

de inteligência e outros de simples talentos ou habilidades. O conceito de IM parte da ideia 

que usamos diferentes qualidades de pensamento e, em consequência, várias inteligências. 

Nesse pensamento, Gardner (1995a, 2001) afirma que as habilidades físicas usadas por um 

atleta, um músico ou um cirurgião são uma forma de inteligência  
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 As IM também são enxergadas como conjuntos de know-how, ou seja, de 

conhecimento tácito sobre como executar alguma atividade. O know-what (conhecimento 

proposicional das etapas da realização de alguma atividade) pode ser obtido através da 

inteligência linguística e não acarreta na compreensão da atividade. Como exemplo, Gardner 

(1994) cita que alguém pode pegar a receita de bolo predileta de sua avó e não obter o mesmo 

resultado que ela quando for, de fato, fazer o bolo, ou, ainda, que possa existir um indivíduo 

que conheça todas as escalas maiores e menores de cor sem saber como executá-las, ou até 

mesmo sem saber como elas soam ao ouvido. 

 Não existe uma inteligência moral e as IM são amorais. Quem decide se a inteligência 

vai ser usada para o bem ou para o mal é o indivíduo. Gardner (2001) cita o exemplo de 

Gandhi, que usou sua inteligência para cultivar a paz enquanto Goebbels usou a sua para 

cultivar o ódio com a propaganda nazista.  

 Também foi proposta uma inteligência pictórica, que seria a capacidade de se 

expressar por meio de traços e cores, encontrada em grafiteiros, desenhistas e cartunistas. 

Todavia, Alves (2002) entende que Gardner não a aprovou como uma inteligência separada, 

pois pode ser explicada pelas inteligências corporal, espacial e as inteligências pessoais, 

além de que a inteligência pictórica não se sustenta nos critérios estabelecidos por ele. 

 

Oito ou nove inteligências “mais ou menos independentes” 

  

 Em seu livro Estruturas da Mente, Gardner (1994) já havia informado que as IM 

podiam ser subdivididas e que elas teriam vários centros separados. Dessa forma, temos 

várias subinteligências musicais, espaciais ou linguísticas. Sendo assim, poderíamos no 

lugar de oito ou nove, falar de mais de cem inteligências. Gardner (2001) afirma que a 

proposta da divisão das IM é em razão da utilidade, embora para determinados fins seja 

interessante dissecar cada inteligência em vários centros, para propósitos educacionais, por 

exemplo, a simplificação em oito ou nove é mais produtiva.  

 Segundo Gardner (2001) a separação das inteligências é uma boa hipótese de 

trabalho. Ele ressalta que ser talentoso ou não, em determinada área, não acarreta ser em 

outra. Além disso, ele entende que as IM, desde o início da vida, interagem e se apoiam umas 

nas outras. Gardner (1994) esclarece que dentro da sociedade não temos papéis nos quais 

uma competência intelectual “pura” tem valor, por exemplo, as habilidades isoladas de um 

idiot savant que realiza complicados cálculos matemáticos de “cabeça” ou que consegue 

decorar vários livros não são de muita utilidade em cenários culturais. 
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Inteligência linguística  

 

 Gardner (1994) começa a descrever essa inteligência com o seguinte subtítulo 

“Poesia: A Inteligência Linguística Exemplificada” (p. 57). Ele relata como alguns escritores 

descrevem o processo de se escolher a palavra certa para cada verso, como a conotação 

apropriada de cada palavra deve ser laboriosamente escolhida, de forma que ela possa se 

relacionar harmoniosamente com as outras palavras do poema. Dado que cada palavra tem 

suas nuances de significado, elas devem ser escolhidas de modo que o sentido de uma palavra 

não venha a colidir com o de outra, em uma linha posterior do poema.  

 O uso artístico dos significados das palavras, abordado pelo autor, está relacionado 

com o significado da intenção criadora inicial do poeta, “enfim, as palavras devem captar 

com o máximo de fidelidade possível as emoções ou imagens que animaram o desejo inicial 

de compor” (Gardner, 1994, p. 59). Analisando essa afirmação sob a ótica do conhecimento 

tácito, podemos perceber que as palavras escolhidas pelo poeta são os elementos 

subsidiários, que apontam para o significado da poesia como um todo. 

 A linguagem possui certos domínios centrais. A sensibilidade às diferentes nuances 

entre palavras, como em “derramar tinta ‘intencionalmente’, ‘deliberadamente’, e de 

‘proposito’” (Gardner, 1994, p. 60) está dentro do campo da semântica. A percepção dos 

sons, a musicalidade das palavras, que tornam agradáveis aos ouvidos até mesmo poesias de 

idiomas estrangeiros está na área da fonologia. A habilidade de se usar as regras de ordenação 

de palavras, de construção de frases e de se burlar essas regras, quando for interessante, 

representa o domínio do campo da sintaxe. Para finalizar, temos a função pragmática da 

linguagem, que está relacionada aos diferentes usos que podemos dar a ela, como, 

“entusiasmar, convencer, estimular transmitir informações ou simplesmente agradar” 

(ibidem). 

 É possível que os domínios semântico e pragmático abordem outras áreas do 

processamento e sejam menos estritamente ligados à linguagem. Para os critérios de Gardner 

(1994), a sintaxe e a fonologia estão mais próximas do centro da inteligência linguística, ao 

passo que a semântica e a pragmática “incluem inputs de outras inteligências (tais como as 

inteligências lógico-matemática e pessoal)” (Gardner, 1994, p. 63).  

 Além desses domínios apresentados, existem outros usos da inteligência linguística 

que são de grande importância na sociedade humana. O uso da retórica para se convencer 

outros indivíduos é percebido na fala, desde um político fazendo campanha até uma criança 

tentando escapar de uma punição. A função mnemônica da linguagem é uma ferramenta 
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importante quando se quer lembrar informações, dar instruções de como se jogar um jogo 

ou operar uma máquina. A linguagem também é usada para a explicação e organização de 

conhecimentos, que vai desde a aprendizagem escolar à explicação de novos conceitos 

científicos através de metáforas. Além disso, para Gardner (1994) também temos a análise 

metalinguística que é o potencial da linguagem para explicar suas próprias atividades. 

 Para finalizar a descrição da inteligência linguística, recorremos a uma fala de 

Gardner: “Pelo fato desse domínio da linguagem ser tão central, tão definidor da vocação do 

poeta, é o amor pela linguagem e a avidez por explorar cada um de seus veios que mais 

claramente marcam o jovem poeta” (Gardner, 1994, p. 60). 

 

Inteligência musical 

  

 Somos convidados por Gardner (1994) a imaginar uma audição musical com três 

crianças pré-escolares. Uma delas toca uma música ao violino com grande precisão técnica, 

a outra canta uma ária de ópera que só escutou uma vez e a última toca uma pequena 

composição feita por ela mesma. Essas três crianças possivelmente atingiram essas 

conquistas por motivos diferentes: a primeira poderia ser uma criança japonesa que estudou 

pelo método Suzuki4 desde os dois anos, a segunda pode ser uma criança autista que tem 

várias outras capacidades comprometidas, mas que, ainda assim, mantém uma preservação 

de inteligência musical isolada, e a terceira criança poderia ter sido criada em um ambiente 

musical e começou a tirar melodias de ouvido por diversão.  

 O desenvolvimento musical acontece durante toda a vida, dificilmente vemos algum 

intérprete sério que diz já saber tudo sobre música. “Eu sou melhor músico agora do que era 

quando tinha setenta anos, mas eu não posso provar” (Bream, 2016). Essa é uma frase dita 

por Julian Bream, um dos principais nomes do violão erudito, em uma entrevista para o 

jornal The Guardian. Nessa entrevista, Bream, próximo dos oitenta anos de idade, diz que, 

embora seu corpo esteja mais fraco, sua capacidade crítica em relação a frases musicais, 

tempo e interpretação musical em geral estão mais aguçadas. Coloco essa citação aqui para 

ilustrar a seguinte frase de Gardner: “Estes desempenhos precoces, porém, por mais 

encantadores que sejam, marcam um mero início” (1994, p. 79). Dessa forma, vamos falar 

de conquistas musicais de pessoas que vivem de música e apresentam um “estágio maduro” 

da inteligência musical. 

                                                           
4 Método de aprendizagem de instrumentos desenvolvido por Shinishi Suzuki que envolve participação dos 

pais, imersão na música desde a infância, escuta e adiamento da leitura. 
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 Na música podemos, grosso modo, citar três “pessoas” que utilizam do pensamento 

musical: o compositor, o intérprete e o ouvinte. A habilidade do compositor reside na 

capacidade de manipular os sons dentro do sistema ou da “gramática” musical. Gardner 

(1994) descreve como se dá o processo de composição, mas podemos ilustrar esse processo 

utilizando o primeiro movimento da 5ª Sinfonia de Beethoven, o famoso “Tan tan tan tan”. 

Essas quatro primeiras notas são o motivo principal da música e, a partir delas, o compositor 

vai remodelando, criando relações, contrastes e complementos que guardam algum 

relacionamento com essas quatro primeiras notas. Convido o leitor a escutar essa música e a 

tentar notar como essas relações funcionam durante toda a música. 

 O intérprete tem o dever de transmitir a música para os ouvintes, ele trabalha para 

deixar a obra expressiva. “Um músico em nossa cultura deve ser mais do que tecnicamente 

proficiente. Ele deve ser capaz de interpretar a música, de captar as intenções do compositor, 

de conceber e projetar suas próprias interpretações, ser um intérprete convincente” (Gardner, 

1994, p. 89). Como um dos temas desse trabalho é investigar como os músicos manipulam 

seu conhecimento para construir a interpretação musical, daremos mais atenção a esse tópico 

no desenvolvimento da pesquisa.  

 Mesmo sem estar criando ou executando a música, o ouvinte precisa da inteligência 

musical para entender e interpretar a música. Podemos considerar os críticos musicais como 

exemplos de ouvintes que usam essa inteligência para trabalhar.  

 A inteligência musical possui alguns componentes que são centrais, são eles: o tom 

(ou melodia), que são o “conjunto de sons dispostos em ordem sucessiva ‘concepção 

horizontal da música’” (Med, 1996, p. 11); o ritmo, “ordem e proporção em que estão 

dispostos os sons que constituem a melodia...” (idem) e o timbre, “combinação de vibrações 

determinadas pela espécie do agente que a produz. O timbre é a ‘cor’ do som de cada 

instrumento ou voz...” (ibidem). Gardner (1994) afirma que o grau de importância desses 

centros varia em cada cultura, como por exemplo, uma prática na África do Sul onde o ritmo 

é muito valorizado em contraste com a música em sociedades orientais, onde se usam 

intervalos micro tonais que dificilmente são percebidos por um ouvido ocidental. É bastante 

clara a importância da audição para a atividade musical, sobretudo no que diz respeito ao 

tom e ao timbre, porém, pelo menos um dos aspectos centrais da música pode existir 

independentemente da audição: o ritmo.  

 A respeito da forma de pensamento, Gardner (1994) esclarece a capacidade do 

músico em pensar em música, ou seja, de manipular imagens mentais sonoras. Roger 

Sessions explica que “um compositor pode ser prontamente identificado pelo fato de ter 
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constantemente ‘sons na cabeça’ – ou seja, está sempre, em algum lugar perto da superfície 

da consciência, ouvindo sons, ritmos e padrões musicais maiores” (citado por Gardner, 1994, 

p. 79).  

 Gardner (1994) trata de vários outros elementos no domínio da música como, por 

exemplo, o aspecto afetivo e a relação da música com as outras inteligências. Desta forma, 

abordaremos essas considerações no desenvolvimento da pesquisa. 

   

Inteligência lógico-matemática 

  

 Essa é a inteligência mais pesquisada pelos psicólogos e a qual Jean Piaget 

documentou cuidadosamente seu desenvolvimento nas crianças (Gardner, 1994, 1995, 

2001). Ela é o “arquétipo da ‘inteligência pura’ ou da capacidade de resolver problemas” 

(Gardner, 1995, p. 26). 

 Gardner (1994, 1995, 2001) destaca a importância dos estudos de Piaget em relação 

ao desenvolvimento dessa capacidade e usa as pesquisas do psicólogo suíço para descrever 

como se dá o desenvolvimento inicial dessa inteligência. De acordo com Gardner (1994), as 

raízes do pensamento lógico-matemático têm origens no confronto das crianças com o 

mundo dos objetos, no momento em que se relacionam com eles, confrontando-os, 

estabelecendo relações de ordem e avaliando suas quantidades.  

 Durante os primeiros meses da vida da criança, a relação entre elas e os objetos está 

ligada à experiência do momento, até que, com o tempo, ela conquiste a noção de 

permanência do objeto. Tendo alcançado essa conquista, a criança agora pode pensar no 

objeto até mesmo quando eles não estão presentes e ela também pode reconhecer 

similaridades entre esses objetos, adquirindo a habilidade de agrupá-los em classes ou 

conjuntos (Piaget, 2009; Gardner, 1994). Porém, durante alguns anos, o reconhecimento 

desses grupos se dá de modo qualitativo. A criança pode até dominar quantidades pequenas 

de dois a três objetos, contudo não tem a capacidade de conservar números. (Piaget, 2009; 

Gardner, 1994).  

 Por volta dos seis ou sete anos, a criança já é capaz de atribuir números aos objetos 

e comparar a contagem de dois conjuntos. Desta forma, ela pode fazer operações 

matemáticas simples em contato com o mundo dos objetos. Porém, essas operações podem 

ser feitas mentalmente, sem que necessariamente a criança esteja em contato com os objetos. 

As ações da criança tornam-se internalizadas (Piaget, 2009; Gardner, 1994). Essas operações 

são denominadas por Piaget de concretas.  
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 A próxima conquista no desenvolvimento mental da criança é a capacidade de 

realizar operações formais. A partir desse momento, a criança ou adolescente é capaz de 

operar sobre palavras, símbolos, fazer raciocínios silogísticos, manipular equações e formar 

hipóteses científicas (Piaget, 2009; Gardner, 1994).  

 Dentro do domínio lógico-matemático, Gardner (1994) distingue diferenças entre as 

esferas da matemática, da lógica e da ciência. Alguns teóricos acreditam que a matemática 

se baseia na noção da contagem, nas propriedades dos números. Outros matemáticos 

afirmam que, em seus níveis mais elevados, a matemática trabalha no âmbito da abstração, 

dos conceitos gerais e os números são apenas uma pequena parte dela. Enquanto a 

matemática lida com abstrações, a lógica trabalha com afirmações, porém, até Gardener 

(1994) esclarece que mesmo sob afirmações matemáticas mais avançadas podemos 

encontrar propriedades lógicas simples. Já a ciência e sua história estão intimamente ligadas 

à matemática. Grandes descobertas matemáticas se provam úteis para o campo da ciência 

como podemos ver na física. Contudo, são claramente distintos os interesses dos 

matemáticos e dos cientistas. Enquanto os primeiros se interessam por sistemas abstratos 

pelo seu próprio valor, os segundos têm o impulso de explicar a realidade. Segundo o autor, 

para os cientistas, a matemática é uma ferramenta para um fim, já para os matemáticos ela é 

fim em si mesma. 

 A capacidade de reconhecer padrões onde quer que eles estejam também está no 

centro da inteligência lógico-matemática. “Como um pintor ou poeta, o matemático é um 

criador de padrões...” (Gardner, 1994, p 108). Esses padrões estão em qualquer lugar, desde 

uma tapeçaria ou em uma música até nas estrelas no céu e perceber esses padrões é um bom 

exemplo da inteligência lógico-matemática em funcionamento. 

 

Inteligência espacial 

 

Convido o leitor a imaginar um cubo. Feito isso, conte quantas arestas formam o 

cubo e quantos ângulos são formados entre essas arestas. Esse é um problema que pode ser 

resolvido de duas maneiras: pode-se fazer uso das fórmulas matemáticas e resolver a conta 

ou pode-se de fato criar uma imagem mental de um cubo girá-lo com a mente e contar as 

arestas e o número de ângulos usando o olho da mente. Essa segunda maneira é um exemplo 

do uso da inteligência espacial. Gardner (1994) explica que a percepção do mundo visual, a 

capacidade de efetuar mentalmente transformações sobre percepções e de recriar aspectos 

do espaço são centrais na inteligência espacial.  
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 Assim como a inteligência musical, a inteligência espacial não está ligada somente a 

um canal perceptivo que, nesse caso, seria a visão. O pesquisador afirma que vários estudos 

feitos com pessoas cegas apontam que os sistemas de representação espacial são acessados 

pela experiência tátil. Indivíduos cegos podem reconhecer formas geométricas em alto 

relevo, apreciar alguns elementos de quadros e se orientar pelo espaço. 

As capacidades espaciais podem ser usadas em diversos campos. Gardner (1994, 

1995a) cita, como exemplo, quando os jovens marinheiros da tribo Puluwat aprendem a 

navegar de uma ilha para outra se orientando pela posição das estrelas, reconhecendo objetos 

e paisagens, mesmo que estejam sob diferentes pontos de vista. Ou, ainda, no uso de 

representações gráficas, que podem ser bidimensionais ou tridimensionais.  

 Nas artes visuais, a centralidade da inteligência espacial é eminente. Na escultura e 

na pintura, a capacidade de reconhecer formas, ver nuances entre cores, visualizar as relações 

criadas entre cores e formas diferentes, reconhecer essas nuances e as suas relações na 

natureza, são de grande importância para artistas visuais. Gardner (1994) coloca um relato 

de Vincent Van Gogh para ilustrar um pouco do pensamento do pintor: 

 

Há efeitos de cor que apenas raramente encontro pintados nos quadros holandeses. 

Ontem à tarde, eu estava ocupado pintando um fundo um tanto oblíquo na floresta, 

coberto de fungos e folhas de faia secas. Você não pode imaginar qualquer carpete 

tão esplêndido quanto aquele vermelho amarronzado ao brilho de um sol de tarde de 

outono temperado pelas árvores. A pergunta era – e a considerei muito difícil – como 

obter a profundidade da cor, a enorme força e solidez daquele chão. E enquanto o 

pintava percebi pela primeira vez quanta luz havia naquele escuro, como se poderia 

manter aquela luz e ao mesmo tempo reter o brilho e a profundidade daquela cor 

viva? (Van Gogh, citado por Gardner, 1994, p. 152). 

 

 Outro campo em que a inteligência espacial tem grande importância é o xadrez. 

Enxadristas profissionais precisam ter uma grande imaginação visual para antecipar e criar 

jogadas. Essas habilidades são levadas ao máximo em jogos de “olhos fechados”, onde os 

jogadores não usam tabuleiros e jogam unicamente usando a recitação verbal das jogadas. 

Gardner (1994) defende que os jogadores costumam fazer esses jogos de olhos vendados 

contra mais de um oponente, o que exige um enorme grau de memória visual.  

 

Inteligência corporal cinestésica  

  

 No centro dessa inteligência está a capacidade de controlar movimentos corporais e 

de utilizar instrumentos e objetos de formas hábeis, para se atingir um objetivo funcional ou 
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expressivo. Gardner (1994) cita o exemplo de uma performance do mímico Marceu 

Marceau, na qual ele interpreta um passageiro desajeitado dentro de um trem em movimento. 

O artista usa sua habilidade para representar a sua bagagem, o balançar do trem e o cobrador 

pegando o bilhete. Ele representa o que uma pessoa “normal” faria nessa situação se fosse 

real, mas ele consegue deixar a cena muito engraçada.  

 Em nossa cultura existem vários papéis nos quais a inteligência corporal é 

evidenciada. Temos o atleta que precisa ter precisão e controle sobre seu corpo e sobre 

objetos, ter a capacidade de chutar a bola na direção exata que ele quiser. Podemos citar 

profissionais que fazem uso de ferramentas e instrumentos como cirurgiões, músicos, 

escultores ou técnicos de manutenção, que utilizam o controle muscular fino juntamente com 

outras capacidades, para executar movimentos adequados.  

 Gardner (1994) coloca que a dança é a forma de uso do corpo que mais foi 

desenvolvida pelas culturas. A dança possui vários papéis em diferentes contextos, ela pode 

servir para propósitos religiosos ou seculares, para diversão, para propósitos educacionais, 

para representar e para dar vazão aos sentimentos. O autor explica que em certas culturas ela 

tem o papel de representar o sobrenatural, como fazem alguns curandeiros, em outras 

culturas é usada para seleção sexual. A dança moderna traz diferentes visões da dança, na 

questão da representação de sentimentos, e trabalha com emoções mais complexas, tentando 

representá-las, como culpa, remorso ou angústia. Esses foram apenas alguns usos da dança 

como ocorrem em diferentes culturas e poderíamos citar muitos outros, mas não temos esse 

propósito aqui. De acordo com Gardner (1994), a música sempre foi uma parceira da dança, 

mas não podemos definir a dança pela música, pois ela não é necessária para que a dança 

ocorra.  

 A capacidade de imitação, de observar e de recriar, também está ligada ao 

pensamento cenestésico. John Martin (citado por Gardner, 1994) afirma que temos um sexto 

sentido de cinestesia, que é um processo automático, responsável pela nossa habilidade de 

“apreender diretamente as ações ou capacidades dinâmicas de outras pessoas ou objetos” (p. 

177). Segundo o autor, quando pegamos um objeto pela primeira vez, quando vemos alguém 

chupar um limão ou quando vemos alguma pessoa chorar, ativamos memórias musculares 

que nos fazem antecipar o que o corpo deve fazer ou experimentar o que as outras pessoas 

estão sentindo. Essa capacidade é essencial para apreciar e fazer arte, segundo Martin: 

 

A função total do dançarino é nos levar a imitar suas ações com nossa faculdade de 

mimetismo interno para que possamos experimentar seus sentimentos. Um fato ele 
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poderia nos contar, mas sentimentos ele não pode transmitir de qualquer outra forma 

além de suscitá-los em nós através de ação simpática (citado por Gardner, 1994, p. 

177). 

 

As inteligências pessoais 

 

 A teoria das IM apontam duas formas de conhecimento pessoal: a inteligência 

intrapessoal e interpessoal. Gardner (1994) explica que a inteligência intrapessoal lida com 

o conhecimento de aspectos internos do indivíduo, o acesso a sua gama de sentimentos e 

emoções, a capacidade de discriminá-los, rotulá-los e utilizar esse conhecimento para operar 

no mundo. Em uma forma primitiva, o autor esclarece que esse conhecimento pode ser visto 

como a capacidade de distinguir entre um sentimento de prazer e dor e, em formas 

avançadas, nos permite trabalhar com formas complexas de sentimento, simbolizando-os a 

partir da linguagem, como na música, na literatura ou na dança. 

 A inteligência interpessoal está relacionada, de acordo com Gardner (1994, 2001), à 

capacidade de observar compreender e fazer distinções entre indivíduos. Reconhecer 

diferentes humores, temperamentos e intenções são algumas das habilidades que adultos 

hábeis podem usar para influenciar grupos de pessoas, poderíamos citar um vendedor ou um 

psicólogo clínico como exemplos de um estado acabado dessa inteligência  dessa 

inteligência. 

 Dentro do campo pessoal, Gardner (1997) distingue os introspectivos dos 

influenciadores. Os primeiros são indivíduos que sondam dentro de si, tentando entender 

como seus sentimentos trabalham. Embora muitas pessoas tenham seus momentos de 

introspecção, poucas conseguem descrever o processo de maneira convincente. Aqui o papel 

da arte se destaca, pois, através da literatura, por exemplo, é possível demonstrar de maneira 

clara como se dá esse processo. De fato, muitos escritores como Shakespeare ou Dostoievski 

são famosos por descrever o ser humano. Entretanto, os frutos da introspecção não são 

passíveis de serem apresentados apenas pela arte. Gardner (1997) cita Freud, que também 

foi um mestre da introspecção e criou um método pelo qual as pessoas podem entrar em 

introspecção, porém, ao invés da arte, os resultados são apresentados de maneira científica. 

 Já os influenciadores são indivíduos que exercem grande influência em um público 

leigo, mudando a maneira de pensar e o comportamento das pessoas. Um exemplo de 

influenciador trazido por Gardner (1997) é o indiano Mohandas Gandhi que influenciou um 

país inteiro através da sua liderança e seu grande exemplo individual.  
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 As inteligências pessoais descrevem duas capacidades centrais à criação do senso de 

eu. É importante destacar que, embora sejam formas distintas de conhecimento, suas 

trajetórias de desenvolvimento se encontram misturadas e uma apoia a outra. Nas visões de 

desenvolvimento do indivíduo podemos distinguir duas escolas, uma enxerga o indivíduo 

isolado a parte a outra o indivíduo mediado, mas na visão de Gardner (1994) esses são dois 

aspectos diferentes e complementares do desenvolvimento pessoal. 

 

Inteligência naturalista 

 

 Essa inteligência é relacionada a pessoas com grande habilidade no reconhecimento 

e classificação de espécies, tanto da fauna quanto da flora. De acordo com Gardner (2001), 

a capacidade de reconhecer organismos perigosos e valiosos de determinada espécie e de 

categorizar novos membros de uma espécie é valorizada em várias culturas, sendo elas de 

orientação científica ou não. 

 O autor defende que o estado acabado da inteligência naturalista pode ser 

exemplificado por um biólogo experiente em taxonomia, por pessoas que tenham profundo 

conhecimento sobre o mundo vivo, e por pessoas como Charles Darwin, que se considerava 

um naturalista nato. Além dos tipos naturais, as habilidades de um naturalista podem ser 

estendidas a objetos artificiais, uma vez que Gardner (2001) entende que o processo pelo 

qual uma criança distingue entre dinossauros ou plantas é o mesmo pelo qual distingue carros 

ou tipos de calçado. 

 Além das capacidades citadas, um naturalista apresenta sensibilidade ao mundo 

natural se sentindo confortável e demostrando habilidade em lidar com criaturas vivas. Essa 

habilidade pode ser encontrada nos domínios da culinária, da jardinagem, da caça e pesca. 

Gardner (2001) também explica que atividades remotas, como reconhecer carros pelo som, 

estilos artísticos, a habilidade de cientistas sociais e naturais de reconhecerem padrões, 

exploram os mesmos mecanismos usados para distinguir entre cobras ou frutos venenosos. 

 

Inteligência espiritual e existencial 

 

 Embora o simples questionamento sobre a esfera espiritual pareça nos levar para fora 

do âmbito da ciência, nós não devemos desconsiderar essa predisposição humana: “na 

verdade uma decisão a priori de não se levar em conta a inteligência espiritual não é mais 

justificável que admiti-la por fé ou por decreto” (Gardner, 2001, p. 70). 
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 Para começar a discussão, Gardner (2001) propõe três diferentes sentidos do 

espiritual. O primeiro é a preocupação com questões cósmicas ou existenciais, o desejo de 

saber sobre experiências e entidades cósmicas, a preocupação com o mistério da existência, 

o sentido da vida e do amor, o questionamento da nossa relação com um mundo, que 

ultrapassa nossa compreensão. Temos também o espiritual como conquista de um estado. 

Aqui podemos falar de místicos, iogues e pessoas que meditam, têm capacidade de atingir 

certos estados psicológicos, entrar em transe, atingir certos estados alterados de consciência. 

O último sentido é o espiritual enquanto efeito nos outros. Muitas pessoas parecem ter a 

capacidade de causar efeitos ou transmitir um sentimento de espiritualidade nos outros. 

Gardner (2001) cita como exemplo Madre Tereza, o Papa João XXIII e o Cellista Pablo 

Casals através de sua interpretação de Bach. 

 Entretanto, se analisarmos os dois últimos sentidos de espiritual citados podemos 

perceber que solucionar problemas ou criar algo não os descrevem bem. Desta forma 

Gardner (2001) abandona o termo espiritual para falar de uma inteligência que trabalha com 

a natureza da existência em suas múltiplas formas, “assim, uma preocupação explicita com 

assuntos espirituais e religiosos seria um tipo – muitas vezes o mais importante – de 

inteligência existencial” (p. 78). 

 Uma característica da inteligência existencial é a capacidade de “se situar em relação 

a elementos da condição humana como o significado da vida, o sentido da morte, o destino 

final dos mundos físicos e psicológico, as experiências profundas como o amor de outra 

pessoa ou a total imersão numa obra de arte” (Gardner, 2001, p. 78-79). Essa capacidade é 

valorizada em todas as culturas humanas e vários meios de se trabalhar com essas questões 

foram elaborados pela sociedade: sistemas religiosos, místicos e metafísicos são alguns 

exemplos. Mas, o autor adverte que o domínio existencial não é exclusivo para religiosos, 

pois sistemas seculares como a filosofia, estética e ciência também lidam com essas 

questões. Ele afirma que a capacidade existencial, assim como a linguagem, é um traço que 

nos distingue das demais espécies e que, de fato, sinais ritualísticos são encontrados desde a 

época do homem de Neanderthal, por isso, entende que na idade da pedra o ser humano já 

possuía um cérebro capaz de lidar com questões existenciais. 

 Embora a inteligência existencial se encaixe nos critérios estabelecidos por Gardner, 

ele não a adiciona a lista, pois “O fenômeno é suficientemente desconcertante e a distância 

das outras inteligências é suficientemente grande para ditar prudência - pelo menos por ora. 

No máximo, estou querendo brincar, no estilo Felline, sobre as “8 ½ inteligências” (Gardner, 

2001, p. 85). 
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O conhecimento tácito e as inteligências múltiplas 

 

 Essa última parte do capítulo será reservada para discutir os pontos em que podemos 

aproximar as teorias trabalhadas até agora. A principal característica comum discutida é a 

visão de conhecimento que transcende a dicotomia cartesiana que coloca, por sua vez, um 

grande abismo entre corpo e mente. Nas visões de Gardner (1994), de Polanyi (1958) e 

Damásio (2005), o corpo e seus dispositivos sensoriais são elementos fundamentais na 

construção do conhecimento. Dessa forma, a visão reducionista de pensamento como 

formulações verbais dá espaço para uma visão mais rica e compatível com as várias 

atividades nas quais o ser humano se envolve. 

 Na visão de Polanyi, o conhecimento é visto como a junção de vários elementos 

subsidiários em relação a um significado. Nessa perspectiva, know how e know what podem 

trabalhar em conjunto na construção de certa entidade compreensiva, independentemente do 

nível de consciência em que estejam. Podemos ver essa relação na forma em que IM trabalha. 

Cada inteligência tem seus núcleos separados que funcionam em conjunto como elementos 

subsidiários e também na forma em que várias inteligências diferentes trabalham juntas em 

relação a alguma tarefa. O simples fato de se tocar um instrumento já demanda o uso de três 

inteligências: musical, corporal-cinestésica e espacial. São três elementos subsidiários 

separados em relação à música, que é o meaning, sendo assim, os três mudam de aparência 

em relação à música. 

 Embora possa parecer estranho, irei finalizar esse capítulo esclarecendo que a 

conotação mais comum do termo inteligência não é importante para a análise que essa 

pesquisa propõe. O próprio Gardner diz que “ficaria satisfeito em substituir frases como 

‘competências intelectuais’, ‘processos de pensamento’, ‘capacidades cognitivas’, 

habilidades cognitivas’, ‘formas de conhecimento’ ou outra terminologia análoga aplicável” 

(1994, p. 219). A palavra inteligência, no sentido de resolver problemas ou elaborar produtos, 

pode denotar “bons resultados” ou acertos. Por exemplo, imagine uma pintura impressionista 

sendo apresentada para um pintor da época renascentista. Ela não seria considerada como 

bom resultado ou acerto, entretanto, ainda assim, um processo de pensamento inteligente 

com base em um objetivo foi empregado na execução de tal obra. Como essa pesquisa está 

preocupada com o processo, quando o termo inteligência aparecer é melhor que pensemos 

nele como processos de pensamento e formas de conhecimento. 
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Objetivo geral  

 

 Compreender o conhecimento tácito de músicos profissionais enquanto esses 

relacionam elementos subsidiários com a interpretação musical.  

 

Objetivos específicos  

 

1. Identificar os processos psicológicos descritos por músicos profissionais na 

interpretação musical; 

2. Descrever os conhecimentos e inteligências identificados por esses profissionais. 
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 Esta pesquisa tem como proposta analisar possíveis processos de pensamento 

envolvidos no ato de se fazer música. Uso a palavra possíveis, pois não pretendo, aqui, 

descrever ou descobrir regras fixas de como funciona o pensamento musical, mas sim 

analisar possibilidades. Gardner (1994, 2001, 2006) esclarece que uma mesma atividade 

pode ser realizada usando diferentes processos de pensamento e essa noçãocomplementa a 

visão de conhecimento pessoal, proposta por Polanyi (1958). 

 Segundo Adloff, Gerund & Kaldeway (2015), compreender o conhecimento tácito 

representa um desafio, pois seu conceito aponta para uma série de questões metodológicas e 

teóricas, dentro de uma enorme gama de disciplinas, que vão da sociologia às ciências 

cognitivas. O conhecimento tácito remete à totalidade do conhecimento, à complexidade, e 

pode, à primeira vista, parecer um objeto muito difícil de apreender em uma pesquisa de 

mestrado. Entretanto, Polanyi (1969) coloca o resultado do conhecimento tácito como um 

aspecto da realidade e, como tal, ainda irá se revelar de formas inesperadas. Nesse contexto, 

coloco esse trabalho como uma primeira experiência de se compreender a interpretação 

musical através do conhecimento tácito e não como uma forma de se esgotar o assunto. 

 Polanyi (1966, 1969) cita dois autores alemães que propõem a empatia como o meio 

apropriado de se conhecer o homem e as humanidades. O primeiro deles é Wilhelm Dilthey, 

que nos mostrou que a mente humana só pode ser entendida revivendo seus atos. O segundo 

é Theodor Lipps, que enxergava a apreciação estética como o ato de se adentrar uma obra 

de arte e, dessa forma, habitar na mente do artista. Polanyi (1966, 1969) vai adiante e define 

o termo habitar (indwelling) como um ato mais profundo do que empatia e afirma que os 

autores alemães estavam equivocados em diferenciar o ato de habitar por meio de 

observações praticadas nas ciências naturais. Para ele, a diferença é uma questão de grau, 

pois habitar é menos profundo no ato de se entender uma estrela do que quando se lida com 

seres humanos e obras de arte.  

 Seguindo o conceito de habitar cunhado por Polanyi (1966, 1969), o primeiro 

procedimento metodológico desse trabalho já foi apresentado na forma de revisão teórica, 

incluindo a própria teoria de Polanyi e de Gardner. Quando confiamos em uma teoria para 

compreender a realidade, nós a interiorizamos. Para Polanyi (1966) habitamos a teoria 

fazendo com que ela funcione como uma extensão do nosso corpo e, dessa forma, vemos o 

mundo através dela. Polanyi & Prosch (1975) complementam que para se compreender a 

vida emocional e intelectual e adentrar os pensamentos de uma mente humana, é necessário 

um ato mais aprofundado de habitar e se submeter à sua orientação. 
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 Neste trabalho nossos guias foram os músicos Yo Yo Má, Piraí Vaca e Benjamin 

Zander. Foram analisadas duas palestras em vídeo, dadas pelos músicos Pirái Vaca e 

Benjamin Zander, ambas pelo programa TED Talks, e uma entrevista com o violoncelista Yo 

Yo Má. Esses músicos foram escolhidos por serem respeitados e conhecidos 

internacionalmente como intérpretes e por estarem falando, nos respectivos vídeos, sobre 

aspectos da música que estão além da visão estritamente musical.  

 

Sobre os artistas 

 

Benjamin Zander é o regente da Orquestra Filarmônica de Boston e da Orquestra 

Filarmônica Jovem de Boston. Foi professor de interpretação e condutor da Orquestra 

Filarmônica Jovem no New England Conservatory. É conhecido pelas suas gravações do 

ciclo de sinfonias de Mahler e pelo seu disco explicando as sinfonias para ouvintes leigos. 

Além de músico, ele também é um orador bastante reconhecido pelo mundo (Zander, n.d.). 

Piraí Vaca é um dos músicos bolivianos mais reconhecidos nos âmbitos nacional e 

internacional e um dos violonistas latino-americanos mais admirados no momento presente. 

Estudou com Jesus Ortega no instituto superior de arte em Havana e com Manuel Barrueco 

nos EUA. Conhecido por sua técnica e por combinar musicalidade e espiritualidade, ele dá 

concertos pela América Latina e pelo mundo (Vaca, 2017). 

Yo-Yo Ma é um dos músicos eruditos mais conhecidos do mundo. Nascido em Paris, 

de pais chineses, começou a estudar violoncelo com quatro anos de idade, mudando-se logo 

para Nova York para continuar seus estudos na conceituada Juliard School. Já gravou mais 

de 100 álbuns, trabalhando com diversos artistas e abarcando um repertório variado, que vai 

da música erudita à música folclórica, buscando assim, expandir o repertório do violoncelo. 

Além do trabalho como solista, o músico demonstra grande interesse em programas 

educacionais e em buscar maneiras de se usar a música como instrumento de comunicação 

e como recurso para se aproximar do público (Yo-Yo Ma, nd). 

 

Procedimentos de análise dos vídeos 

 

 Os vídeos foram investigados utilizando duas ferramentas científicas: a análise e a 

síntese. Análise, segundo Ritchey (1991), é um procedimento no qual um todo é dividido em 

partes para determinar suas características essenciais.  A síntese vai no sentido contrário: se 

refere à combinação de elementos separados para a formação de um todo coerente. No 
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contexto teórico em que estamos é preciso ter clareza a respeito desses procedimentos. 

Segundo Polanyi (1966), ao se escrutinar muito de perto os elementos proximais de uma 

entidade complexa, destruímos nosso entendimento da mesma, seu meaning é destruído. 

Entretanto, esse detalhamento, que pode matar a compreensão, pode também fornecer 

material para um entendimento mais aprofundado do todo. Isso é alcançado por integrar de 

novo os elementos proximais e estabelecer um meaning mais acurado deles. 

 Nesse contexto, a análise será realizada com base no conceito de conhecimento tácito 

cunhado por Polanyi (1958, 1966, 1969) e no conceito de potencial múltiplo proposto por 

Gardner (1994, 2001). O conhecimento tácito representa um desafio metodológico, pois 

devido a sua característica holística, não é totalmente representado. Devido à 

impossibilidade de se mapear todo o conhecimento tácito, a análise foi utilizada para nomear 

e compreender os elementos proximais possíveis de serem explicitados. A busca de 

elementos proximais é uma importante ferramenta para se entender o pensamento. Busquei, 

na fala e nas ações dos músicos, indícios de como eles organizam o pensamento musical e 

se eles utilizam outros tipos de inteligências no processo de fazer música. A síntese consiste 

na nova integração tácita desses elementos, agora enriquecidos pela análise.  

 Algumas perguntas foram utilizadas para ajudar a guiar a investigação, entre elas: 

quais são os processos de pensamento pelos quais um músico passa enquanto está fazendo 

ou ouvindo música? Quais são os elementos subsidiários que estão presentes nesses 

processos de pensamento? Esses processos são apenas sonoros ou têm elementos de outros 

potenciais, como os que foram propostos por Gardner (1994)?   

 Além de análise e síntese, foram usados, como procedimentos auxiliares, os modos 

de conversão do conhecimento (Nonaka & Takeuchi, citado por Saiani, 2004) para se 

investigar os vídeos e passar esse conhecimento para linguagem explícita. O primeiro modo 

é chamado socialização. Ele representa a conversão de conhecimento tácito em 

conhecimento tácito e funciona através do compartilhamento de experiências pela imitação 

observação e prática. O segundo se chama externalização, é o modo de conversão de 

conhecimento tácito em explícito e funciona através do uso de metáforas, analogias, 

hipóteses e modelos. O terceiro modo, combinação, é a conversão de conhecimento explícito 

em conhecimento explícito, funciona através de troca de informações que podem ocorrer por 

meio de conversas, documentos ou redes de informação. O quarto e último modo se chama 

internalização, que é a conversão de conhecimento explícito para conhecimento tácito. Esse 

modo está ligado ao aprender fazendo, e usa ferramentas como verbalização e diagramação 
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do conhecimento para permitir que o conhecimento explícito de uma pessoa seja vivenciado 

por outras. 
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Os vídeos foram analisados a começar pela palestra de Benjamin Zander, seguida 

pela de Piraí Vaca e terminando com a entrevista dada por Yo-Yo-Ma. Durante as análises 

e descrições dos vídeos, foram feitas algumas demarcações de tempo, em minutos e 

segundos, entre parênteses, para situar o leitor quanto ao trecho da palestra que está sendo 

estudado. 

 

Benjamin Zander: tocando o próximo através da música. 

 

O primeiro vídeo a ser analisado é uma palestra do maestro Benjamin Zander (2008) 

no TEDx Talks, com 20 min e 43s de duração. O músico inicia sua fala contando uma 

história sobre dois vendedores que foram mandados para a África em 1900 para descobrir se 

lá havia um mercado para a venda de sapatos. Um dos vendedores disse “situação 

desesperançosa, eles não usam sapatos”, enquanto o outro disse, “oportunidade gloriosa, eles 

não usam sapatos, ainda”. Com essa história ele exemplifica seu papel como o segundo 

vendedor, no que diz respeito à música clássica. A sua palestra tem um objetivo, o de 

demonstrar que todos gostam de música clássica, só que não sabem disso ainda. 

Para cumprir sua tarefa, o maestro faz uma explanação sobre linguagem musical 

(estrutura), especificamente sobre a frase, utilizando recursos tácitos, o corpo e gestos para 

exemplificar. Ele também fala sobre a impossibilidade de as pessoas não terem ouvido 

musical, tone deaf, demonstrando o conhecimento tácito que as mesmas têm da linguagem 

musical. Sua fala está de acordo com Gardner (2001) quando diz que as inteligências são um 

direito de nascença e que todos nós podemos desenvolvê-las se tivermos o mínimo de 

contato com os conteúdos. Terminada a explicação sobre a frase musical, ele adiciona o fator 

emocional para ajudar os ouvintes a interpretarem uma peça de Chopin. Dada essa visão 

geral, vamos agora a uma análise mais especifica dos recursos por ele utilizados. 

Para começar a clarificar o que é uma frase musical (1min 24s), ele nos faz habitar 

nos trabalhos da mente de uma criança imaginária de 7, 8, 9, 10 e 11 anos de idade 

aprendendo a tocar uma peça. A criança de 7 anos usa um impulso a cada nota, a de 8 um 

impulso a cada duas notas, a de 9 um impulso a cada quatro notas, a de 10 um impulso a 

cada oito notas e a de 11 um impulso para a frase. Para demonstrar isso, além de tocar a peça 

no piano, ele utiliza movimentos com a cabeça e com o corpo representando os impulsos.  

No pequeno trecho seguinte (1min 24s – 2min 36s), notamos o uso das inteligências 

corporal-cenestésica, espacial e lógico matemática (Gardner, 1994) atuando de forma 

subsidiária, juntamente com a inteligência musical para se demonstrar a estrutura musical. 
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Nota-se também, que existe uma diferença entre ele, que está tocando, e quem está vendo e 

ouvindo. No caso do músico, esses movimentos corporais não têm grande influência na 

questão de se entender a estrutura da música. Já para os ouvintes, eles têm grande influência 

possibilitando que a plateia “veja a música”.  

 

(3min16s) Ao tocar a frase musical outra vez, seu corpo foi se movimentando 

afastando-se do piano de acordo com a frase musical que ele executava, nesse 

momento ele diz: “Eu não sei como chegamos nessa posição. Eu não disse: “eu vou 

levantar meus ombros, mexer meu corpo”. Não, a música que me moveu e é por isso 

que chamo de tocando em uma nádega (Zander, 2008).   

 

Nesse trecho, as inteligências corporal e espacial (Gardner, 1994) foram usadas de 

modo subsidiário. A atenção focal de Zander não estava nos dedos ou no corpo, mas sim na 

música. Depois de tocar (3min 45s), o músico explica que esse gesto tem influência direta 

na interpretação. Ele usa o exemplo de uma master class na qual ele disse para um jovem 

pianista: “o problema com você é que você é um instrumentista de duas nádegas. Você 

deveria ser um instrumentista de uma nádega”. Então ele moveu o corpo do jovem pianista 

enquanto ele tocava “e repentinamente a música saiu. Pegou voo”. E o público ficou 

surpreso quando ouviu a diferença.  

Este exemplo pode ser observado a partir das características do conhecimento tácito 

(Polanyi, 1966, 1969). A relação funcional mostra que o músico está ciente das notas 

musicais e do movimento corporal no ato de focar a atenção no meaning, que é a música. O 

aspecto fenomenológico está na nova qualidade sensorial que o movimento corporal e as 

notas musicais recebem. 

Como foi dito, o palestrante tem um objetivo, provar que as pessoas entendem e 

gostam de música clássica, que o conhecimento para entender e apreciar a música já está nas 

pessoas de maneira tácita, como se fosse a zona de desenvolvimento iminente de Vygotsky 

(2008). Para comprovar sua afirmação, ele toca um prelúdio de Chopin (a partir de 6min 

52s) e demonstra o conhecimento tácito que temos da linguagem musical – da mesma 

maneira que temos conhecimento de regras de gramática sem saber ler – e de como 

relacionar a música com a vida. Vamos analisar os recursos utilizados por ele. 

Após tocar uma parte da música de Chopin (6min 52s – 8min 33s), ele para e fala 

para o público: “Sabe o que eu acho que provavelmente aconteceu nessa sala? Quando eu 

comecei vocês pensaram: ‘Que bonito esses sons.’” Então ele volta a tocar e enquanto toca 

diz, se fazendo passar pelo público: “Eu não acho que deveríamos ir para o mesmo lugar 

nas nossas férias de verão no ano que vem.” Ele descreve, em seguida, como a plateia pode 
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ficar distraída e sonolenta enquanto escuta música e que isso pode ser culpa do intérprete e 

não do público dando um exemplo: “alguém pensou, enquanto eu estava tocando, ‘porque 

ele está usando tantos impulsos?’ Se eu tivesse feito isso com minha cabeça você certamente 

teria pensado.” Em seguida ele toca movimentando a cabeça para cima e para baixo 

sinalizando os impulsos e diz: “e pelo resto de sua vida, toda vez que você escutar música 

clássica você vai poder reconhecer se escutar esses impulsos”. 

Com essa fala, ele demostra a importância de o intérprete ser claro com a linguagem 

musical e de fazer com que o público perceba os elementos musicais não apenas a partir das 

notas. Nesse exemplo, ele usa, de forma subsidiária, as inteligências corporal e espacial 

(Gardner, 1994). Além dessas inteligências, ele também demonstra como o intérprete deve 

usar a inteligência interpessoal (Gardner, 1994). A capacidade de ser empático com o 

público, de motivar e entender os sentimentos, pode ser uma grande ferramenta para 

conduzir uma apresentação. 

Nesta próxima parte (8min 34s – 9min 22s), ele se volta para explicar a relação entre 

as notas musicais. Primeiro ele toca um SI e depois um DÓ e explica que a função do DÓ é 

fazer a nota SI parecer triste. Em seguida, executa a escala de maneira descendente tocando 

as notas LÁ, SOL, FÁ# e pergunta para o público, o que vem depois? Então, ele toca a 

sequência no piano e a plateia, em coro, canta a última nota, MI, sem que ele a tenha tocado 

no piano.  

Observando pela ótica do conhecimento tácito (Polanyi, 1958, 1966, 1969) podemos 

destacar três coisas que o maestro fez. Primeiro, demonstrou o aspecto fenomenológico do 

conhecimento quando tocou as notas SI e DÓ, explicando que a relação entre essas notas 

confere uma nova qualidade sensorial em relação às essas mesmas notas ouvidas 

separadamente. Segundo, tornou explícito esse conhecimento que, talvez, para a maioria do 

público, estaria presente só de forma tácita. Para finalizar, demonstrou o conhecimento tácito 

da linguagem musical que o público possui. Isso aconteceu quando ele tocou a escala e a 

plateia cantou corretamente a última nota, a nota de resolução da frase musical. 

Tendo explicado que a nota MI – dentro do acorde MI menor – será a última nota da 

música (9min 23s -10min 20s), ele usa o exemplo da peça Hamlet para esclarecer que Chopin 

não poderia usar essa nota tão rapidamente, porque a música acabaria. Ele usa a peça teatral 

de Shakespeare como uma analogia, na qual o assassinato do tio de Hamlet seria o acorde 

final e que as outras partes da história, “Ophelia enlouquecendo, a peça dentro da peça, a 

caveira de Yorick, e os coveiros,” todos esses elementos, servem para atrasar e criar uma 

tensão para o ato final. Saiani (2004) ressalva que o uso de metáforas a analogias são 
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importantes ferramentas para a transmissão de conhecimento tácito. Nessa passagem, o 

palestrante usa as semelhanças estruturais e funcionais entre uma história e a música para 

deixar claro aos ouvintes a estrutura da música que ele demonstra, logo em seguida (10min 

20s – 11min 17s). 

Não vou me aprofundar na análise da estrutura musical de forma explícita em 

linguagem musical, porque não é esse o objetivo do trabalho. Entretanto, no trecho (10min 

34s – 10min 55s) ele toca uma cadência de engano, chegando na nota MI, mas no acorde de 

DÓ maior e, em seguida, faz um acorde de SI para então chegar na nota MI, no acorde de 

MI menor. Nessa parte ele diz: “Eu sempre digo para meus alunos, se você tem uma 

cadência de engano se assegure de levantar sua sobrancelha para que todos percebam”. 

Então ele faz esse gesto enquanto toca a cadência.  

Neste exemplo, outra vez ele destaca a importância de o intérprete utilizar o gesto 

para deixar claro o sentido musical. Temos aqui gesto e configurações de sons integrados 

em um significado conjunto, ou inteligência musical e corporal (Gardner, 1994) agindo de 

forma subsidiária.  

O maestro toca novamente os acordes até chegar no MI final e, então, diz (10min 59s 

– 11min 16s): “tem um senhor na primeira fila que fez ‘Mmm’”.  Ele explica que esse é o 

mesmo gesto que se faz quando se chega em casa depois de um longo dia e se diz “Ah, estou 

em casa”. Ele faz essa analogia para explicar o efeito que a nota MI, nesse contexto, tem 

como nota de resolução, a nota que dá fim à música. Em seguida (11min 16s – 12min 35s), 

ele explica que não podemos pensar em cada nota no percurso e sim na grande linha, entre 

o SI e o MI. Ele enfatiza a importância de se pensar no todo, para isso usa o exemplo de 

Mandela que ficou preso por 27 anos: “sobre o que ele estava pensando? Almoço? Não. Ele 

estava pensando sobre sua visão para África do Sul e para os seres humanos. Isso é sobre 

visão é sobre a longa linha”.  

Nos termos de Polanyi (1958, 1966, 1969), o que ele disse é que devemos manter a 

atenção focal no significado conjunto e não manter o foco em cada característica subsidiária, 

pois isso pode destruir o significado. De fato, Zander explica separadamente os elementos 

da música e suas relações, ou seja, transforma os elementos subsidiários em focais. 

Entretanto, ele pede, depois, que voltemos a pensar na grande linha, que façamos uma nova 

integração desses subsidiários, fortalecendo o significado. 

Tendo explicado os elementos musicais e suas relações (12min 34s – 13min 05s), o 

maestro adiciona outro elemento antes de tocar a peça inteira, ele pede ao público:  
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Você poderia pensar em alguém que adora, mas que não está mais aqui? Uma avó 

querida, um amor, alguém em sua vida que você ama com todo seu coração, mas 

essa pessoa não está mais com você. Traga essa pessoa em sua mente e ao mesmo 

tempo siga a linha completa do SI ao MI, e você vai ouvir tudo o que Chopin tinha a 

dizer (Zander, 2008).    

 

Com essa fala, ele faz com que o ouvinte relacione sua experiência pessoal com a 

apreciação da peça, influenciando a maneira de se ouvir a música. Para isso, o uso da 

inteligência intrapessoal (Gardner, 1994) é requisitado como um elemento subsidiário. 

Analisando a partir da estrutura do conhecimento tácito (Polanyi, 1966, 1969), temos a 

relação funcional, na qual estamos cientes dos sons e dos sentimentos no ato de focar nossa 

atenção no meaning, que estamos chamando de música. O aspecto fenomenológico é 

observado quando, ao se adicionar o elemento afetivo, os dois, tanto os sons quanto o 

sentimento, ganham uma nova qualidade sensória. O aspecto semântico é que a música tem 

um significado além dos elementos subsidiários.  

O maestro toca a peça inteira nos próximos minutos (13min 10s – 15min) e, após os 

aplausos da plateia de 1.600 pessoas, volta a conversar (15min – 17min 20s) sobre seu 

objetivo principal, que é demonstrar que todos amam e podem entender e serem tocados pela 

música clássica e como ele chegou a essa conclusão. A respeito disso, ele diz que não se 

pode ter certeza que cada uma das 1.600 pessoas entendeu e foi tocada pela peça de Chopin, 

entretanto, se convenceu de que a música clássica era para todos quando, ao fazer esse 

mesmo trabalho com crianças de ruas na Irlanda, uma criança lhe disse:  

 

Sabe, eu nunca escutei música clássica em minha vida, mas quando você tocou 

aquela peça de ‘shopping’... Meu irmão foi morto com um tiro ano passado e eu não 

chorei por ele. Mas na noite passada quando você tocou aquela peça, era nele quem 

eu estava pensando. E eu senti as lágrimas correndo em meu rosto. E você sabe, foi 

realmente bom ter chorado pelo meu irmão (Zander, 2008).    

 

Desse episódio podemos destacar a importância das inteligências pessoais (Gardner, 

1994) na música e sua relação com a vida sentimental. Nele, o maestro percebeu que até em 

uma criança os sentimentos podem ser usados para auxiliar na fruição da música. 

 No restante do vídeo o palestrante destaca o papel que a inteligência interpessoal 

tem em sua carreira e, pela sua fala, podemos traçar uma relação dessa inteligência com a 

música. Ele conta que quando tinha 45 anos percebeu que “o maestro de uma orquestra não 

faz nenhum som... ele depende do seu poder na habilidade de fazer as outras pessoas 

poderosas”, e completa dizendo que seu trabalho é fazer os olhos das pessoas brilharem.  
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Dessa fala vamos derivar dois níveis em que a inteligência interpessoal atua em uma 

orquestra. O primeiro deles é relacionado com a posição do maestro como um líder, sua 

capacidade de motivar os músicos e fazer seus “olhos brilharem”. Nesse sentido, ela não 

interfere diretamente na interpretação e também esse tipo de liderança é bem pessoal e não 

é generalizável a todos os maestros, é uma característica da personalidade do Benjamin 

Zander. Em um segundo nível, esse já mais influente na interpretação, temos a inteligência 

interpessoal juntamente com a corporal, espacial e musical, agindo de forma subsidiária para 

despertar a música que o maestro tem em mente nos instrumentistas. Assim como Polanyi 

(1969) diz que no processo de habitar, indwelling, uma ferramenta ou um instrumento 

funcionam como extensão do nosso corpo, a orquestra precisa funcionar como extensão do 

corpo do maestro. E a inteligência intrapessoal é uma auxiliar para “operar” esse 

instrumento. 

Dentre as inteligências descritas por Gardner (1994, 2001), o maestro demonstra 

destaque na interpessoal e na corporal e isso é de grande ajuda para se compreender seu 

conhecimento tácito em música. Sua empatia e o desejo de que os outros compreendam a 

música pode ter sido o motivo pelo o qual o maestro procurou exprimir sua música de 

diversas maneiras, buscando que seu conhecimento fosse acessível para todos.  

Para cumprir sua tarefa proposta no início da palestra, ele buscou uma maneira de 

fazer com que o público atingisse certa compreensão da linguagem musical sem mencionar, 

exceto em uma pequena parte, nomenclaturas explícitas sobre teoria musical. Ele utilizou o 

processo de habitar oferecendo dicas e criando condições para que o público pudesse habitar 

nos processos de sua mente.  

Além dos recursos citados, o maestro também contou experiências pessoais através 

de histórias que ele vivenciou, possibilitando que o público se tornasse empático aos 

processos de sua mente. A importância dessas histórias está ligada à visão de mundo do 

artista e com elas podemos entender melhor o conhecimento tácito e o sentido que a música 

tem em sua vida. 

Vejamos os recursos utilizados por ele para realizar e explicar seu conhecimento 

musical, descritos na Tabela 2. 
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Tabela 2  

Recursos utilizados para realizar e explicar o conhecimento musical. 

Elementos musicais Recursos e inteligências utilizadas para 

demostrar 

Pulso musical. 

Quadratura. 

Inteligências corporal, espacial, lógico- 

matemática e musical. Movimentos com a cabeça 

e corpo, execução de uma peça ao piano e 

contagem das notas tocadas em cada pulso. 

Frase musical.  Inteligências corporal, espacial e musical. 

Execução de uma frase enquanto se fazia um 

movimento corporal indicando a extensão da 

frase. 

Cadência. Inteligências corporal e musical. Explicação 

explícita utilizando conhecimentos tácitos em 

música e utilização de expressão facial.  

Estrutura musical. Uso da analogia com a peça teatral Hamlet. 

Musicalidade.  Inteligências corporal, espacial e musical. 

Demonstração da “Tocada com uma nádega”.    

Apreciação, ouvir a música como  

um todo. 

Uso da analogia com a história de Mandela e com 

um pássaro voando. 

Experiência estética. Todos os recursos citados acima e a adição da 

experiência pessoal através dos sentimentos.  

 

 

Piraí Vaca: o transcendente na música  

 

 O próximo vídeo é também uma palestra dada no programa TEDx Talks, desta vez, 

dada pelo violonista boliviano Piraí Vaca (2014). Tendo como título “Como tocar bem o 

violão”, a palestra se desenvolve até responder uma pergunta feita pelo músico: “Como tocar 

violão sem mãos?”. No caminho entre o título e a resposta, o palestrante nos faz habitar em 

seu mundo espiritual e explica como a música se relaciona com ele, formando um meaning 

que transcende o físico e a própria música. Para compreender melhor esse vídeo, será 

pertinente a definição de espiritualidade de Gardner (2001) e a noção de níveis de realidade 

proposta por Polanyi e Prosch (1975) como veremos durante a análise.  

 

(15min -1min 46s) Como tocar bem o violão foi algo que me preocupou desde que 

faço uso da razão. É uma paixão irrefreável a qual me abandonei; uma obsessão 

compulsiva de ter que tocar melhor o violão. Mas, melhor não para competir com os 

demais, melhor para conseguir uma tranquilidade interior que almejo. Parece 

também que esta tranquilidade interior minha depende de poder chegar a tocar bem, 
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entendendo tocar bem como algo que inclui todo o meu ser. É assim que nesse 

esforço, através da intuição, cheguei a certos métodos que vou comentar, que creio 

que são os que definem, os que podem criar uma música que chegue, uma música 

que mova, uma música que comova. E isso tem a ver com o ser integral, o corpo, a 

mente, o espírito o entorno. São todos recursos que temos que usar para que o que 

produzimos seja algo que realmente transforme (Vaca, 2014).  

 

Já durante as primeiras palavras da palestra, o músico expõe sua paixão e motivação 

para tocar o instrumento, posta por ele como uma questão existencial. O que poderia ser uma 

simples obsessão por perfeição técnica, é  colocada como uma indagação sobre o sentido de 

ser melhor, o porquê de ser melhor. Nessa perspectiva, seu pensamento está dentro do âmbito 

da inteligência existencial (Gardner, 2001). O ato de tocar e fazer música é melhor visto aqui 

como elemento subsidiário e não focal, pois ganha um sentido novo pela relação com o 

elemento focal, que é a questão existencial.  

Os outros sentidos de espiritualidade (Gardner, 2001) também são tratados pelo 

violonista nesta fala inicial. Espiritualidade como obtenção de um estado é colocada por ele 

como a conquista de uma tranquilidade interior. Esse sentido de espiritualidade é melhor 

entendido como know how. Seria o estado atingido ao se tocar com todo o ser, como descrito 

pelo músico. O terceiro tipo, a espiritualidade enquanto efeito nos outros, também é 

abordada por ele ao procurar fazer uma música que afete o ouvinte, que os transforme. Para 

se obter esse efeito, Piraí utiliza certas técnicas que descreve no decorrer da palestra.  

O primeiro recurso descrito pelo músico é o uso do espaço, das seis direções: acima, 

abaixo, para a frente, para trás, esquerda e direita (1min 47s- 3min 45s). Ele explica que 

essas seis direções se tratam de uma energia que está em volta de nós a todo o tempo. O 

músico também fala em como utilizar o espaço e reunir essa energia para que a música 

transcenda a outro nível.  

Como exemplo, ele utiliza uma pequena melodia a qual canta três vezes. Na primeira 

vez, ele apenas canta de forma linear enquanto faz alguns gestos com a mão, como se 

estivesse regendo a música. Nesse momento ele está demostrando a música sem o uso das 

seis direções, implicando em uma melodia sem muitos recursos expressivos. Em seguida, 

pedindo que o público acompanhe, utilizando o auxílio de um gráfico, ele canta novamente 

a melodia, explorando o espaço. Dessa vez a música é cantada de forma mais expressiva, 

utilizando recursos de dinâmica, agógica e, também, com uma expressão corporal mais 

enfática. Na última vez, ele canta novamente usando os recursos do espaço, mas fazendo 

algumas pausas e explicando como a música se relaciona com o espaço. Vamos analisar o 

gráfico juntamente com os recursos utilizados por ele (Figura 1). 
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Figura 1. Piraí explicando as seis direções. 

 

Fonte: adaptada de 

https://www.youtube.com/watch?v=dIn6FhVI3z4. 

 

As setas e as posições que elas ocupam no espaço indicam diferentes planos. 

Pensando nesses planos como elemento focal, temos dois elementos subsidiários principais, 

que são as notas (altura) e a dinâmica (volume de som). As duas primeiras setas representam 

o início da melodia, que começa em certa altura, com certo volume. As duas próximas, 

mostram outra parte da melodia, que começa com a nota mais aguda da música. Nessa hora, 

ele explica que a música sobe a outro nível e o volume cresce também. Em seguida, temos 

uma seta em diagonal para cima, apontando para o que ele chama de nota mágica. Essa nota,  

resume todas as outras que chegam nesse lugar para, em seguida, ir abaixando, seguindo a 

última seta, até que a música desapareça. Juntamente com os sons e o gráfico, ele também 

utiliza a linguagem corporal para demonstrar como o espaço é utilizado e para comunicar o 

sentido da música. Após cantar pela terceira vez, ele explica que o uso desse espaço 

potencializa a música, fazendo-nos compreendê-la de maneira mais profunda, fazendo com 

que a música chegue e comova o ouvinte.  

Para prosseguir com a análise vamos começar a pensar nessa espacialidade como um 

outro nível de realidade, acima do nível do som, assim como proposto por Polanyi (1966). 

Piraí explica que devemos adicionar um movimento interior, que é também um movimento 

exterior (3min 46s – 5min 02s).  

 

Toda essa energia que vem, que temos movido no espaço... que nos rodeia, vem a 

nós. Há algo, quando toco violão, sinto que algo, algo baixa do céu pela minha 

cabeça, sinto que há algo que sobe da terra por minhas pernas e se encontra aqui, 

mais ou menos, (ele faz um gesto com as mãos dando a entender que o lugar fica na 

região do peito) e começa a entrar algo em ebulição. Sempre me tem surpreendido 

que, quando toco o violão, há um terremoto que está ocorrendo dentro de mim, que 

estou me movendo desenfreadamente, mas depois quando vejo o vídeo do concerto 

que dei, fico assombrado ao me dar conta que apenas fisicamente estou me movendo. 

https://www.youtube.com/watch?v=dIn6FhVI3z4
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Isso se sucede internamente. Há algo interior que com o exterior se completa, se 

junta dentro de mim. Se amalgama aqui e logo vai para as mãos. O movimento se 

percebe como o baile, se baila (Vaca, 2014). 

 

Nesta fala, o músico evidencia o papel que o corpo tem durante a performance 

muscial. É importante notar que, nesse processo descrito por ele, o corpo tem outro papel 

além da técnica. Ele descreve reações sômato-sensitivas anteriores ao ato de tocar e que, 

possivelmente, ajudam a moldar o jeito de tocar. Podemos deduzir esta afirmação pela sua 

fala quando diz que esse movimento interior “se amalgama aqui e logo vai para as mãos”. 

O violonista explica melhor esse processo, como veremos a seguir (5min 03s – 5min 41s). 

 Enquanto soa o áudio de um trecho da música Primavera Portenã, de Piazzolla, 

tocada por ele mesmo, Piraí representa o movimento musical utilizando o corpo e vários 

gestos, quase como se fosse uma dança. Após o término do trecho musical, ele explica que 

não está bailando ao som da música e sim a música que soa ao som do que o corpo dele 

produz, juntamente com a energia exterior e a energia própria. Essa energia pode ser 

entendida como o conhecimento tácito de Polanyi (1958, 1966, 1969), uma imaginação sobre 

um meaning, que antecipa a música que será tocada. Ainda sobre esse trecho, é de grande 

relevância a representação corporal que ele faz da música, para se compreender o 

conhecimento tácito do músico.  

Para que o leitor compreenda melhor, irei narrar minha experiência, fazendo o 

processo de habitar, procurando refazer os trabalhos da mente do músico. Lembrando que 

sou um violonista e também já tive a oportunidade de tocar essa música, embora em outra 

versão.  Depois de ter visto o trecho algumas vezes, tentei reproduzir os mesmos gestos 

enquanto a música tocava. O fiz sem utilizar análises verbais, juntamente com os gestos, 

utilizando somente os sons, o corpo e o espaço para melhor experienciar as sensações. Ao 

reproduzir seus movimentos corporais, percebi como os gestos que ele fez se relacionam 

com a música e ajudam a compreender o modo como ele utiliza as dinâmicas, articulações, 

escalas e semifrases musicais para criar efeitos espaciais de afastamento, de expansão e da 

própria dança. As inteligências espacial e corporal (Gardner, 1994) são, dessa forma, 

elementos subsidiários, juntamente com a inteligência musical.   

 Pelo relato de Piraí (5min 42s – 8min 35s), o violão sem mãos parece ser o ápice de 

sua vivência com a música que, quando alcançado, define o trabalho do músico como 

mensageiro. O violonista narra uma experiência que teve em um concerto na igreja de San 

Javier, em 1992, no qual ele estava tocando e se saindo muito bem. Em dado momento do 

concerto ele percebe que:  
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Piraí não está mais lá. De repente percebo que sou um instrumento de algo 

infinitamente superior, um instrumento de algo extraordinariamente superior a mim, 

do qual eu sou uma simples manifestação. O que eu faço é uma simples manifestação 

disso que vem por trás. As pessoas me agradecem, mas não sou eu quem o produz, é 

a própria vida, é o mistério insondável, é a natureza que se expressa através disso 

que eu estou fazendo. Nesse momento o público começa a desaparecer, o espaço 

desaparece também e se forma uma unidade que eu chamo “estado de graça”. É um 

momento no qual se consegue ultrapassar a limitada sensorialidade dos cinco 

sentidos. É onde outras ferramentas nos permitem ver o mundo de outra maneira. 

Esse é o desejo, isso significa tocar o violão sem mãos (Vaca, 2014).  

 

Essa experiência narrada pelo músico é descrita como estado de fluxo 

(Csikszentmihalyi, 1997). A obtenção de um estado é uma característica da espiritualidade, 

entretanto, não é uma inteligência. Gardner (2006) diz que uma pessoa pode entrar no estado 

de fluxo ao resolver um problema de matemática, mas será igualmente inteligente mesmo se 

ela não experimentar tal reação fenomenológica enquanto resolve o problema. Embora esse 

estado não altere o resultado material, como o resultado final do problema de matemática, 

ou o resultado sonoro de uma música, em termos de meaning, o objeto ganha novas 

características dentro desse estado. Esse é o aspecto fenomenológico do conhecimento tácito 

(Polanyi, 1966). Exemplificando, supondo que gravássemos essa apresentação de Piraí para 

fazer uma análise das ondas sonoras em um computador. Não encontraríamos o fluxo 

olhando somente para os gráficos das ondas, na verdade, não encontraríamos nem a música. 

Entretanto, na experiência pessoal do violonista, a música ganha um novo significado dentro 

desse estado, assim como descrito. 

 Logo após o relato, Vaca explica que a música é seu método de conhecimento, sua 

maneira de conhecer a realidade (8min 34s – 11min 40s): “a coisa mais importante que eu 

sei que vivi, eu experimentei graças à música. O mais... os momentos de maior clareza foram 

ouvindo, dançando ou tocando música”. Neste trecho da palestra, o violonista também trata 

de outras questões existenciais a respeito do ego e de nossa incapacidade de apagar os ruídos 

internos da mente, que nos impedem de nos dedicarmos por completo àquilo que nos 

corresponde neste mundo.  

A música pode ser vista de duas formas, dentro dessa busca pelas questões 

existenciais: ela é parte do processo e também do resultado a ser alcançado. Pensando em 

know how das questões existenciais, o tocar, o treinamento técnico, é um elemento 

subsidiário e o estado “violão sem mãos”, o resultado a ser alcançado, a música dentro do 
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meaning.  O violão sem mãos também é um processo descrito em três fazes pelo violonista 

(11min 41s – 14min). A primeira é o violão e o músico, como mostra a Figura 2. 

Figura 2. Violão e o músico. 

                                

Fonte: adaptada de 

https://www.youtube.com/watch?v=dIn6FhVI3z4. 

 

Nessa primeira fase, se busca uma unidade entre o músico e o instrumento, atingida 

através de anos de prática e repetição. Nos termos de Polanyi (1966, 1969), seria o habitar o 

violão como extensão do corpo. A segunda fase acontece quando o músico e o instrumento 

são capazes de produzir uma energia que atrai o ouvinte, produzindo um diálogo entre eles 

e também uma unidade (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Músico e o ouvinte. Fonte: adaptada 

de https://www.youtube.com/watch?v=dIn6Fh 

VI3z4 . 

 

A última fase, segundo Piraí, acontece quando a pessoa do músico e a do ouvinte não 

estão mais. Quando se consegue “ultrapassar nossos sentidos, o tempo e o espaço, para 

entender a música, para entender a vida com ferramentas que nos levam a outros estados 

de consciência”. Nesta última etapa, tanto o músico quanto a plateia estão em estado fluxo 

e experimentando a realidade de forma diferente (Figura 4).  

https://www.youtube.com/watch?v=dIn6FhVI3z4
https://www.youtube.com/watch?v=dIn6Fh%20VI3z4
https://www.youtube.com/watch?v=dIn6Fh%20VI3z4
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Figura 4. Fluxo. Fonte: adaptada de 

https://www.youtube.com/watch?v=dIn6FhVI

3z4.  

 

Embora o violonista tenha explicado o processo em três fases, irei abordá-lo de forma 

diferente, dividindo-o em cinco níveis de realidade, partindo do ponto de vista do músico. A 

Figura 5 representa estes níveis de realidade. 

 

       Figura 5. Cinco níveis de realidade.  

Fonte: Imagem criada pelo autor 

 

O primeiro nível se dá na primeira fase do processo descrito por Piraí, é o nível da 

técnica. Este é o nível mais “palpável”, dependente de movimentos musculares, da prática 

com o instrumento. A inteligência corporal-cinestésica (Gardner, 1994) é o principal agente. 

No segundo nível, que chamei de música, se dá na manipulação do som, da linguagem 

musical, do ritmo, da altura e do timbre. Agora, a inteligência musical (Gardner, 1994) tem 

https://www.youtube.com/watch?v=dIn6FhVI3z4
https://www.youtube.com/watch?v=dIn6FhVI3z4
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o principal papel. No terceiro nível, a espacialidade acontece quando a música ultrapassa seu 

escopo, quando gera a “energia” relatada pelo músico em sua palestra. Neste nível, a música 

alcança um meaning que não depende somente dos sons.  

Piraí colocou a questão do espaço porém, como vimos na primeira análise, outros 

elementos como os sentimentos também ajudam a construir esse meaning. No nível da 

espacialidade várias das inteligências descritas por Gardner (1994, 2001) podem estar 

presentes como elementos subsidiários. O quarto nível se dá quando música, músico, 

ambiente e plateia criam uma atmosfera, uma unidade, como dito por Piraí. Esse nível não 

depende, então, somente do músico, mas também da comunicação com o público e do uso 

do espaço da música, formando uma realidade conjunta. Esses quatro níveis de realidade 

compõem a segunda fase do processo. O último nível de realidade, já foi bem explicado pela 

fala do violonista, é a música experimentada dentro do estado de fluxo pelo músico e pela 

plateia, é o violão sem mãos, por meio do qual a inteligência existencial e o espiritual, como 

obtenção de um estado, estão presentes ao mesmo tempo. 

 

Yo-Yo Ma: explorando o reino da imaginação 

  

O último vídeo a ser analisado é uma entrevista dada por Yo-Yo Ma no programa 

estadunidense Charlie Rose (Ma & Rose, 1998). Nessa entrevista o músico fala sobre seu 

trabalho “Yo-Yo Ma Inspirado por Bach”, no qual convida artistas de vários campos para 

reexaminarem juntos as seis suítes de violoncelo de J.S. Bach. Em cooperação com 

dançarinos do gelo, coreógrafos e diretores de filmes, o violoncelista busca aprofundar seu 

conhecimento do significado das seis suítes, explorando a conexão entre música, imaginação 

e as outras artes. 

Após as apresentações do início da entrevista, Charlie Rose, o entrevistador, 

pergunta: (1min 07s) As suítes de Bach... não são fáceis, são muito difíceis, não são? 

 

Yo-Yo Ma: Nada é fácil, mas elas são particularmente difíceis porque você não toca 

com ninguém. Você precisa fazer tudo você mesmo.  

Charlie Rose: É por isso que são difíceis?  

Yo-Yo Ma: Essa é uma razão. Eu penso que outra razão é que essas suítes têm um 

significado especial. Por alguma razão, existe algum poder para essa música. Talvez 

é sua qualidade meditativa ou... ela afeta pessoas de um jeito muito estranho e 

maravilhoso. Eu recebo muitas cartas de pessoas que passam por tempos difíceis e 

elas escutam essa música e, de alguma maneira, a música os ajudam a passar por 

isso. 

Charlie Rose: Eles apenas se conectam com ela? 

Yo-Yo Ma: Eles se conectam com ela. 
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Charlie Rose: E você sabe o por que disso? 

Yo-Yo Ma: Eu não sei, eu não sei. Existem certos movimentos que eu já toquei para... 

você me disse foi a um funeral hoje. Eu já toquei alguns desses mesmos movimentos 

em casamentos de amigos e serviços memoriais e a mesma música.” (Ma & Rose, 

1998). 

 

 Para se começar a compreender as ideias do violoncelista é preciso fazer uma 

separação entre técnica e musicalidade. Embora a última dependa da primeira, ela não é 

explicada pela primeira. Nesse início de entrevista, o músico fala brevemente sobre a 

dificuldade técnica quando diz que “você precisa fazer tudo você mesmo”. Entretanto, 

considerando-se que ele é um dos melhores violoncelistas do mundo e toca essas peças desde 

a infância, podemos pressupor que o problema da técnica não é a questão principal para o 

músico. No lugar da técnica, Yo-Yo Ma demonstra maior preocupação com a interpretação 

e com o significado, ou diversos significados, que a música pode assumir. Ao ser perguntado 

o porquê do título Inspirado por Bach, o músico responde (2min 47s):  

 

Bem, acho que um dos motivos... na verdade essa é a segunda vez que gravo essas 

suítes. E a minha pergunta para mim antes dessa é, por que regravá-las? Eu acho 

que uma resposta é que, na verdade, mudamos com o tempo. E apesar de ter um texto 

lá, você volta para uma peça de Shakespeare 10 anos depois, você lê, e é um trabalho 

diferente. E eu penso que durante um período de tempo mudei e acho que a 

interpretação mudou. Mas a outra questão é: como você melhora? Como você ... 

como você ... e eu realmente decidi passar por todo um processo de tentar explorar 

o reino da imaginação, trabalhando com muitas pessoas diferentes que têm 

imaginação fabulosa, que trabalham em uma parte ligeiramente diferente das artes. 

Charlie Rose: Então de diretores a dançarinos... 

Yo-Yo Ma: De dançarinos de gelo a atores Kabuki5 a designers de paisagens. E eu 

acho que isso é para provar que educação em artes liberais vale à pena... E através 

disso eu quero dizer que as artes estão na verdade conectadas... e que artes e 

ciências estão conectadas sob a filosofia (Ma & Rose, 1998). 

  

Nesse trecho o violoncelista toca em dois pontos importantes, o primeiro é a 

participação pessoal do artista na interpretação da obra, ou seja, como o acúmulo de 

experiência, ganhado com o tempo, muda nossa visão de mundo. O outro ponto é questão 

da obra como realidade. De acordo com Polanyi e Prosch (1975), o que é real tem a 

característica de se mostrar de maneiras inesperadas no futuro. Dessa forma, temos o músico 

que muda e a obra, que ainda vai se revelar de outras maneiras.  

                                                           
5 Kabuki é uma das quatro formas tradicionais de teatro japonês. Fonte: Embaixada do Japão no Brasil 

(Embaixada do Japão no Brasil, nd). 
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Nesse trecho, também temos dicas de como é o processo de conhecimento tácito do 

violoncelista. A questão posta por ele, “como você melhora?” pode ser analisada de acordo 

com o processo de descoberta científica (Polanyi & Prosch, 1975).  Assim como o cientista 

“esbarra” em um problema que vale à pena ser pesquisado, o artista precisa lidar com a 

questão da melhora na interpretação. Em seguida, temos o papel da imaginação que direciona 

nossa atenção para um foco ainda não suportado por subsidiários. Análogo a isso é a busca 

de Yo-Yo Ma por diferentes artistas a fim de concretizar esse trabalho de imaginação. 

Infelizmente não posso prosseguir mais adiante na análise desse processo, seria necessário 

assistir a seis DVD’s que compõe essa série, onde o processo de criação é pormenorizado, e 

o tempo e extensão desse trabalho não permitiriam tal análise.  

Em seguida o violoncelista fala um pouco mais das suítes de Bach e do trabalho que 

ele fez:  

 

(5min 33s) ... mas, além disso, eu diria que o que faz as suítes Bach muito, muito 

especiais, é que elas podem funcionar tão bem em tantos níveis - são divertidas, são 

lindas, elas são movimentos de dança, são rítmicas, são divertidas, são profundas. 

São multidimensionais. Há momentos em que você apenas ... você chega à alma de 

algo que é ... pode ser assustador, pode ser magnífico, poderia ser transcendental. 

E eu na verdade estava procurando por pessoas que têm essa habilidade de olhar 

para dentro disso. E se você aceitar ... acho que estava tentando tomar uma peça de 

música como texto ou como algo que você pode implantar na imaginação de alguém 

(Ma & Rose, 1998). 

 

Voltando à analogia com a descoberta científica, essa cooperação seria equivalente a 

um grupo de cientistas de diversas áreas pesquisando um assunto em comum. Em termos de 

inteligências múltiplas (Gardner, 1994, 2001), temos vários especialistas em outras 

inteligências investigando uma peça de música e buscando um fator comum entre vários 

campos da arte, a citar: designer de paisagens (inteligência espacial) e o ator Kabuki 

(inteligência corporal). O que acontece é um diálogo de ida e vinda entre a música e as outras 

artes onde não se sabe quem lidera, assim como explica o músico mais adiante. 

Ao ser perguntado o porquê da escolha de cada colaborador, Yo-Yo Ma responde:  

 

(6min 18s). Por várias razões. Tamasaburō, O ator Kabuki, é ... acho que ele é um 

dos ... a primeira vez que o vi no Japão, talvez 20 anos atrás, fiquei impressionado 

pela forma como ele pôde, em gestos muito simples, fazer algo que é extraordinário. 

E eu acho que a maneira como ele se encontrou dentro disso, a 5ª suíte, por exemplo, 

foi no final através de como conseguiu pensar na ideia da vida como sendo muito 

frágil, como expressada através de uma vela (Ma & Rose, 1998). 
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Como no exemplo usado por Gardner (1994), Tamasaburō é um artista que usa a 

inteligência corporal para representar, através de objetos físicos, as emoções. Ao assistir a 

sarabanda da quinta suíte juntamente com a performance do ator Kabuki, percebe-se a 

criação de uma atmosfera (Böhme, 1993; Schützeichel, 2015). Além da música e da 

performance do ator, temos uma sala escura com velas que ajudam a compor o ambiente 

para criar a atmosfera. E temos também a questão existencial, apontada por Yo Yo Ma 

quando ele disse que o ator conseguiu pensar na questão da fragilidade da vida.  

Yo-Yo Ma também comenta (7min) sobre a escolha de Mark Morris, o coreógrafo. 

Segundo o violoncelista, Mark é um grande músico, ele conhece bem a música e “não queria 

criar uma dança que fosse exatamente igual à música”. Segundo Yo-Yo Ma, o que ele criou 

“foi uma coreografia que, quando olho para ela, se parece com música viva”. 

Após esta fala (9min 32s), o apresentador mostra um trecho do trabalho da 

performance de Yo-Yo Ma, juntamente com a coreografia, e pergunta ao músico se o visual 

faz alguma coisa a mais do que simplesmente realçar a música, e ele responde: “Bem, acho 

que o que acontece é quando tocamos ao vivo, você não sabe qual delas guia. A música 

guia? A dança guia? Na verdade, isso fica mudando e há uma conexão inacreditável entre 

os dois. E você sabe como você pensa?” Com essa fala, ele narra um pouco do seu processo 

de pensamento ao tocar a peça e faz uma pergunta que é bem parecida com a pergunta que 

faço com esse trabalho: como pensamos? Como pensa um músico quando está fazendo 

música? Vejamos o diálogo entre ele e o apresentador a respeito disso:  

 

Charlie Rose: Não, eu não sei. 

Yo-Yo Ma: Mas é isso que nós estamos tentando explorar. 

Charlie Rose: Você sabe como você pensa? 

Yo-Yo Ma: Bem, eu acho... 

Charlie Rose: Você provavelmente sabe melhor que eu. 

Yo-Yo Ma: Eu não sei, mas minha percepção é que nós pensamos com... 

Charlie Rose: Nós como seres humanos? 

Yo-Yo Ma: Como seres humanos nós pensamos com todos nossos sentidos. Então, 

de um lado nós estamos separando sons do visual, do tátil, da inteligência corporal. 

E, no entanto, nós na verdade... Eu quero dizer, se eu pensar a respeito de nossos 

sonhos... nós podemos sonhar sons, cores e palavras. Eu acho que pensamos com 

tudo o que nós somos. 

Charlie Rose: Você tem música com seus sonhos? 

Yo-Yo Ma: Eu acho que sim. Eu acho ... você sabe, penso em sonhar acordado, às 

vezes eu ... você sabe, eu tenho música passando por minha mente, mas às vezes há 

palavras, às vezes são formas abstratas e... eu quero dizer, pense nisso, porque aqui 

estamos separando diferentes veículos transmissores e dizendo: "Bem, você sabe, 

isso é isso e aquilo é aquilo e essas coisas não se conectam". Mas, na verdade, um 

som, quando eu faço um som, ele não é apenas o som, esse som pode ser formas 
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abstratas, poderia ser cor. Às vezes você está ... Estou pensando em, você sabe, 

sentindo madeira ou aço ou ... o som é tátil, da maneira como você o produz. E o 

som pode ser, poderia ser verbal às vezes, e uma imagem verbal, ou uma imagem 

auditiva leva você a produzir o tipo de som que você quer, som falado. Há tantas 

maneiras que, quando você lida mesmo no mundo do som, onde o som é ativado em 

uma sala? A própria sala, da planta de arquitetura. Eu percebi que na verdade uma 

sala é na verdade um instrumento. Então, cada quarto em que você entra, testemunhe 

se você compra alto-falantes eles sempre soam diferentes quando você volta para 

sua sala de estar, certo? (Ma & Rose, 1998).  

 

 “Nós pensamos com tudo o que nós somos”. Discutindo essa frase e o restante desse 

diálogo a partir do referencial teórico trabalhado até aqui, podemos relacionar a fala de Yo-

Yo Ma com as concepções de Gardner (1994, 2001), Polanyi (1958, 1966, 1969) e Polanyi 

e Prosch (1975). Gardner (1994, 2001), no seu sistema de inteligências múltiplas, define 

ontologicamente o homem como sendo um ser que possui e pensa com oito ou nove 

inteligências, nas quais os sentidos estão distribuídos.  Como o próprio Yo-Yo Ma disse, 

acabamos por separar essas inteligências de uma maneira cartesiana, de modo que elas não 

se conectam, o que é um erro de interpretação da teoria. Elas se conectam nas atividades 

humanas, embora sejam coisas “diferentes”. Se conectam através da nossa capacidade de 

criar significado, o meaning falado por Polanyi e Prosch (1975). Yo-Yo Ma ainda comenta 

que o som que ele produz não é apenas um som, que poderia ser cor, ou formas abstratas, 

verbais e que imagens verbais e auditivas podem guiar o tipo de som que ele quer produzir. 

A maneira como ele descreveu sua forma de pensar pode ser entendida a partir do conceito 

metáfora (Polanyi & Prosch, 1975), no qual estes elementos de características diferentes, 

que são descritas pelo músico, estão presentes quando ele está fazendo a música.  

 Mais adiante na entrevista (13min 05s), ao ser perguntado qual é a marca para o 

talento na música, Yo-Yo Ma responde que existem diferentes tipos de inteligência em 

trabalho, como talento em composição e talento em se tocar o instrumento. Para ser um 

instrumentista ele diz que é necessário ter destreza nos dedos, inteligência emocional e 

habilidade comunicativa. E também é preciso ter a habilidade de reconhecer quando um 

compositor cria algo extraordinário e ficar maravilhado com isso. Nesse sentido, o 

violoncelista está pensando na música como campo e aponta algumas inteligências que são 

necessárias, ao seu ver, para ser um bom instrumentista, como a inteligência corporal, as 

inteligências pessoais e a musical.  

 Se considerarmos e estrutura da obra de arte proposta por Polanyi e Prosch (1975), 

ao explorar o reino da imaginação, Yo Yo Ma procurou aperfeiçoar sua interpretação das 

obras de Bach, aprimorando o nível referente à nossa existência. Para expandir sua 
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experiência, o músico realizou esse trabalho em cooperação com outros artistas que 

dominam diferentes campos da imaginação. Para compreender melhor, vamos analisar esse 

processo levando em consideração a coreografia, a performance do ator Kabuki e a criação 

do jardim musical (Tabelas 3 e 4). 

 

Tabela 3 

Etapas da cooperação entre os artistas. 

Música Análise Criação Música 

Nessa primeira fase 

temos a música de 

acordo com as 

experiências de Yo 

Yo Ma, é de onde 

parte o processo de 

criação. 

Nessa fase os 

diversos artistas 

colaboradores têm 

acesso às peças 

musicais. É onde 

começa o processo 

de imaginação dos 

outros artistas e 

onde eles têm 

contato com a 

imaginação de Yo 

Yo Ma. 

É a externalização 

da imaginação dos 

outros artistas. Esse 

é o resultado da 

análise de acordo 

com a imaginação 

de cada artista. 

Aqui, temos como 

criação a 

coreografia, a 

performance e o 

jardim. 

Na última fase 

temos a nova 

interpretação de Yo 

Yo Ma. Agora o 

músico expandiu 

seu processo de 

imaginação 

trabalhando em 

conjunto com outros 

artistas e 

conhecendo a visão 

de cada um sobre a 

música. 

  

 

Tabela 4 

Criação e principais inteligências usadas. 

Criação Principais inteligências usadas 

Coreografia Inteligências corporal, espacial. 

Performance  Inteligências corporal, espacial, existencial.  

Jardim Inteligências espacial, naturalista, lógico 

matemática.   

 

Embora eu tenha descrito esse processo em fases, ele não ocorre de forma tão linear. 

O próprio Yo Yo Ma relata isso, ao descrever sua performance juntamente com a dança. Ele 

diz que, ao se tocar ao vivo, não se sabe qual é o guia, se é a música ou a dança, pois há uma 

mudança constante e uma conexão entre as duas. 

 Na segunda tabela temos as principais inteligências usadas por cada colaborador. 

Essa colaboração pode ser entendida como o processo de habitar. Os artistas exploram as 

mentes uns dos outros e, nesse processo, podemos inferir que várias inteligências diferentes 

estão agindo sobre os mesmos objetos: a obra musical e a obra de cada colaborador. Nessa 
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junção, inteligências que, a princípio, poderiam parecer distantes do campo da música, assim 

como a naturalista, se conectam com a interpretação da obra musical.  

 

A música não é feita só de inteligência musical: uma pequena discussão 

 

 Nos três músicos, podemos notar três tipos diferentes de lidar com o outro. Benjamim 

foi didático, sua forma de comunicar foi baseada na preocupação com que outro entendesse 

e fosse tocado pela música. Piraí, por sua vez, queria construir uma unidade com o público, 

enquanto que Yo-Yo Ma queria entender como o outro pensa. Dentro de cada um desses 

processos, a música se apresentou de forma diferente e em contextos diferentes, mostrando 

as suas possibilidades. Em termos polanyianos, podemos dizer que isso é a manifestação da 

realidade da música. 

 Já Gardner (1994) aponta que é senso comum a ligação da música com os 

sentimentos ou com a inteligência interpessoal. Aqui, dentro do que foi analisado, podemos 

traçar também a ligação entre a música, a inteligência interpessoal e o tipo de ação ao qual 

essa inteligência está geralmente ligada, que é trabalhar com, e influenciar as pessoas. Ajudar 

os outros a entender música, influenciar o público através de uma interpretação ou buscar 

entender o pensamento do outro através da música são exemplos disso. 

 Além das inteligências pessoais, a inteligência espacial se mostrou bastante presente 

durante as análises. O poder que a música tem de sugerir movimento no espaço, e o poder 

que esses movimentos têm de deixar a música mais clara e perceptível foi demonstrado em 

todas as três análises. A questão espacial também parece ter sido essencial na transmissão 

do conhecimento tácito em alguns dos exemplos que surgiram na análise. Por exemplo, 

quando Benjamim explicou elementos musicais através de movimentos corporais, quando 

Piraí utilizou o quadro com setas para explicar os planos de dinâmica e também nas 

colaborações de Yo-Yo Ma no jardim musical e na coreografia.  

 A maneira como a inteligência corporal cinestésica é usada é evidente se pensarmos 

em um instrumentista dominando seu instrumento ou em um maestro regendo uma orquestra. 

Ela também é utilizada para representar o espaço através do corpo. Nesses dois exemplos, o 

corpo parece ser utilizado de forma “secundária.” Entretanto, no exemplo que Piraí deu a 

respeito da Primavera Porteña, os movimentos de expansão, afastamento e a dança não são 

meras representações espaciais, ou melhor dizendo, esses movimentos não são os únicos 

elementos subsidiários. As reações sômato-sensitivas, a “energia” corporal, também são 
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elementos subsidiários e conferem uma nova qualidade sensória à música – aspecto 

fenomenológico.    

  A relação entre a música e as questões existenciais e espirituais é melhor colocada 

tendo a música como elemento subsidiário. O próprio Gardner (2001) cita uma experiência 

pessoal entre a música e espiritualidade e coloca a música como um tipo de experiência que 

pode “ativar” a inteligência existencial. Dos três vídeos analisados, o de Piraí se destaca por 

dar ênfase a como esse processo ocorre.  

 Sobre a estrutura da obra de arte, a parte que esse trabalho abordou com mais ênfase 

foi a nossa existência, que seria o reino difuso de nossas experiências na vida. Na visão 

epistemológica de Polanyi é impossível retirar o conhecedor do processo de conhecimento 

e com as obras de arte acontece o mesmo. Embora a estrutura destaque a obra de arte da 

pessoa do artista, a obra só “funciona” como arte na dependência deste nível, relativo à nossa 

existência. Fazendo uma ligação com Swanwick (2003), esse nível da nossa existência, 

corporificada na estrutura da obra de arte, é semelhante ao que ele quis dizer quando fala 

sobre a música informar a vida do sentimento.  

 

Onde está a música? 

 

 A música como obra de arte é muito mais que apenas sons organizados de acordo 

com certas regras. A música é significado, meaning e, como tal, está em um nível superior 

de realidade. Habitamos várias inteligências enquanto estamos apreciando ou fazendo uma 

música, entretanto, a música não pode ser explicada pelas inteligências, pois essas estão em 

um nível inferior de realidade.  

 Dessa forma, não encontraremos a música em uma partitura, em um CD e nem em 

um músico durante uma performance ao vivo. Na verdade, ela não pode ser encontrada no 

sentido de ser localizada no espaço e no tempo, mas pode ser vivida, experenciada a partir 

desses elementos, em relação a seu significado. 

 Nesse sentido, o termo habitar é essencial para a compreensão do que foi analisado 

neste trabalho. Habitar se refere a experiência, no sentido prático de know how, ou de 

interiorização. Se habitamos subsidiários em relação ao meaning para adentrar na realidade 

de uma obra de arte, os músicos que foram nossos guias nessa pesquisa nos mostraram a 

riqueza de suas experiências e como o mundo da música pode ser vasto e profundo.  
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Geralmente, trabalhos acadêmicos terminam com títulos como: conclusão ou 

considerações finais. Entretanto, nesse trabalho lidamos principalmente com processos de 

criação e, se fosse resumir o resultado dessa investigação em poucas palavras, usaria 

exatamente as dotítulo, inspiradas nas de Yo Yo Ma. Também não tenho considerações finais 

para fazer, nem poderia, depois de usar a teoria de Polanyi. Dessa forma, farei apenas 

considerações, pois a realidade ainda vai se mostrar de maneiras inesperadas.  

 As primeiras considerações são a respeito da revisão de literatura. Temos dois autores 

com suas peculiaridades. Michael Polanyi não é muito conhecido no Brasil e temos poucos 

trabalhos usando sua teoria. É de se esperar que uma epistemologia com bases na psicologia, 

que nega a visão puramente objetiva da realidade, onde o conhecedor não tem papel e que 

também nega a interpretação materialista do mundo, não seja muito bem-vinda no âmbito 

científico. Wallace (2009) destaca que a ciência do século XX tem uma certa hierarquia que 

dificilmente é contestada. Nela, temos o materialismo científico em primeiro lugar, seguido 

por: física, química, biologia e psicologia. Polanyi já apresenta os níveis de realidade nos 

quais temos a psicologia como um campo que não pode ser explicado pelos demais.  

 O outro autor base desse trabalho, Howard Gardner, é conhecido tanto pela sua teoria 

quanto pelas críticas que ela gera. O livro “Howard Gardner sob Fogo: O Psicólogo Rebelde 

Encara suas Críticas”, editado por Schaler (2006), já ilustraria parte da recepção da teoria de 

Gardner no meio acadêmico. 

 Embora os dois autores não estejam no mainstream de suas respectivas áreas, o uso 

de suas teorias não tornam esse trabalho menos científico nem menos relevante. A 

epistemologia de Polanyi, ao contrário, coloca a psicologia como um campo próprio e com 

grande relevância para a compreensão da realidade. A forma de compreensão usada nesse 

trabalho é equivalente ao termo habitar cunhado por Polanyi e o entendimento da teoria das 

inteligências múltiplas permite que esse processo de compreensão seja aprofundado.  

 Piaget diz que crianças são como pequenos cientistas, Gardner diz que, além de 

cientistas, elas podem ser pequenos artistas, já Polanyi afirma que todos nós, quando 

fazemos contato com o mundo externo, estamos dando sentido a ele, independente da 

maneira pela qual esse contato é feito.  

 Dos artistas analisados nesse trabalho, temos alguns pontos em comum: todos já 

possuem carreira consolidada e estão no auge do desenvolvimento técnico. Dado isso, o que 

podemos observar das análises dos vídeos é a preocupação e o cuidado que cada um deles 

tem com o sentido da música, isto é, o meaning. Piraí Vaca colocou a técnica do instrumento 

como uma etapa de base para a interpretação musical, uma fase necessária para a criação do 
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que ele chama “tocar o violão sem mãos” Sendo assim, a preocupação técnica é importante, 

mas, como arte, o meaning é mais importante. 

 Pelas análises podemos entender melhor alguns processos usados pelos músicos para 

criar o sentido musical. De acordo com as descrições obtidas pelos vídeos, esses processos 

se dão em conformidade com a pessoa de cada artista e com o auxílio de várias inteligências. 

Dessa forma, podemos inferir que as experiências pessoais são de grande importância na 

interpretação de uma obra de arte.  

 Devido a sua natureza holística, o conhecimento tácito, como forma de compreensão, 

possui a característica de não poder ser totalmente explicitado em palavras. Entretanto, isso 

vale também para  as pesquisas científicas. Por mais positivista que seja a metodologia e por 

mais clara que seja a escrita, o leitor vai precisar de um background para entender o que está 

sendo dito, e isso é conhecimento tácito.  

Agora seria a hora de colocar as limitações desse trabalho, entretanto, no lugar da 

palavra “limitações”, vou apresentar alguns pontos para pesquisas futuras. Da parte teórica, 

podemos seguir a linha de raciocínio de Polanyi. Para desenvolver sua teoria ele usou o 

trabalho de vários autores e, depois de seu último livro, muitos pesquisadores escreveram 

suas ideias, logo, ainda há muito a ser feito em relação ao estudo do conhecimento tácito. 

Também existem trabalhos semelhantes a este, embora feitos por meio de outros referenciais 

teóricos, como mostra Yampolschi (2014). Seria interessante, em pesquisas futuras, fazer 

uma revisão desses trabalhos para encontrar convergências e controvérsias e traçarmos, se 

possível for, um solo ontológico comum entre esses autores e Polanyi.  

Essa pesquisa foi feita com base em vídeos, entretanto o uso de entrevistas poderia 

complementar a compreensão com a ajuda dos próprios músicos. Outro ponto importante é 

que essa pesquisa foi feita com pessoas em fases avançadas do desenvolvimento. Portanto, 

ficam questionamentos: como seria esse processo de conhecimento tácito em crianças? E, as 

pesquisas em música com crianças oferecem ferramentas para avaliar tal conhecimento?  
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Meaning: um aparte pessoal 

 

 Gostaria de terminar esse trabalho com uma reflexão partindo de uma perspectiva 

mais pessoal, como professor de música. Com o advento das redes sociais e com a 

necessidade, que acompanha essa era digital, de se expor em tais redes, uma cena é bem 

corriqueira a mim. No intervalo entre uma aula e outra, me deparo com uma foto de um 

aluno sorridente, com a legenda: “indo para aula de música”. Logo penso: “hoje a aula vai 

ser boa!”. Entretanto, a realidade bate à porta. Interesse e dedicação à música parece ser 

somente coisa de facebook, instagram e you tube.  

 Mas, não quero ser pessimista aqui. Na verdade, comigo acontece uma coisa que 

acredito que aconteça com muitos professores também. Quando vejo que minhas aulas e a 

música fazem diferença na vida de um aluno, isso já me dá motivação e material para 

trabalhar com os desinteressados.  

 Dito isso, coloco o que aprendi com este trabalho, o que aprendi com Benjamin, Yo-

Yo Ma e Piraí: dedicação à música, profundidade, significado, propósito e a preocupação de 

se fazer música pensando no outro. Fazer as análises dos vídeos me permitiu conhecer um 

pouco melhor a mente desses brilhantes músicos, como suas vidas estão relacionadas com a 

música e como a música é inspiradora para eles.  

 Espero, então, que esse trabalho também tenha um sentido didático para todos os 

professores que o lerem. Que o conhecimento tácito desses brilhantes músicos funcione 

como uma ferramenta para ajudar a mostrar aos alunos desinteressados e interessados a 

profundidade que a música pode ter na vida deles, para mostrar que fazemos música com 

tudo que somos. 
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