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Este livro surgiu do desejo de partilharmos com os colegas investigadores, 
professores e estudantes de música e outros leitores de língua portuguesa, 
desafios em educação musical e questões de investigação, relacionando a 
investigação com a educação musical nas escolas.

Os textos incluem reflexões e estudos de Estelle Jorgensen, Graham Welch, 
Beatriz Ilari, Susan O’Neill, Raymond McDonald e Graeme Wilson, Graça 
Boal-Palheiros e Pedro S. Boia, e Susana Sardo, sobre o papel da educação 
musical nas sociedades contemporâneas, o desenvolvimento musical de 
crianças, adolescentes e jovens, a formação e as práticas de educadores de 
infância, professores generalistas e professores de Educação Musical, a 
improvisação e as tecnologias na aprendizagem musical e as práticas de 
investigação partilhada.

Esperamos que o livro vá ao encontro do interesse dos leitores, concretizando a 
vontade de disseminar novas ideias a um público mais vasto, abrangendo não 
apenas os contextos académicos, mas também as comunidades educativas e o 
público em geral.
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PRÁTICAS DE INVESTIGAÇÃO PARTILHADA 
OU COMO INTERPELAR AS FRONTEIRAS 
DISCIPLINARES EM MÚSICA. PERSPETIVAS A 
PARTIR DE (UMA) ETNOMUSICOLOGIA

Susana Sardo

We have learned a lot from each other; and we have a lot more to learn. 
Bruno Nettl

Este texto resulta de um desafio:1 o de discorrer sobre a importância da prática de 
investigação no desenvolvimento do conhecimento em música a partir da minha 
experiência como etnomusicóloga. É, no entanto, produzido no contexto da celebração 
do vigésimo aniversário do Centro de Investigação em Educação Musical (CIPEM) 
e, portanto, no quadro de uma área disciplinar que me é aparentemente alheia. Esta 
situação amplifica o desafio e potencia algum desconforto porque me incita a avaliar 
a pertinência da minha prática como etnomusicóloga e como representante de uma 
classe disciplinar, num fórum onde os instrumentos de trabalho, de indagação e 
de ação são, supostamente, diferentes dos meus. E obriga-me a tentar perceber o 
que separa e o que aproxima etnomusicólogos e etnomusicólogas de educadores e 
educadoras em música.

1 Este texto é a versão escrita e ampliada da conferência apresentada na abertura do seminário comemorativo 

dos 20 anos do CIPEM, em 13 de outubro de 2018. Agradeço reconhecida à Professora Graça Boal Palheiros, 

diretora do CIPEM e coordenadora do polo do IPP do INET-md, o convite que me dirigiu para estar 

presente neste momento tão importante para a história do Centro. À Professora Graça Boal Palheiros e à 

Professora Graça Mota, fundadoras do CIPEM, devemos um lastro incontornável de conhecimento sobre 

educação em música em Portugal, sempre em diálogo com os mais importantes centros e instituições 

congéneres internacionais.
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Este exercício analítico, ao qual me exponho frequentemente em relação a todas as 
áreas de investigação e de produção de conhecimento em música, conduziu-me à 
mesma e inevitável conclusão: independentemente dos vieses com que fazemos a 
nossa investigação, todas e todos nos identificamos como sujeitos que defendem a 
importância social da música e à qual dedicamos praticamente toda a nossa vida 
profissional.

É com base neste ápice comum que decidi organizar este texto em três partes. Na 
primeira dedico-me a analisar o modo como temos vindo a fragmentar o conhe-
cimento em música no sentido de uma cada vez maior especialização. Chamei-lhe 
“despedaçar para disciplinar”.

DESPEDAÇAR PARA DISCIPLINAR

Num importante e provocador trabalho intitulado Disciplining Music: Musicology and 
its Canons, publicado em 1992 pela Chicago University Press e editado conjuntamente 
pela etnomusicóloga Katherine Bergeron e pelo etnomusicólogo Philip Bohlman, 
o problema do disciplinamento das diferentes áreas de saber associadas à música é 
tratado de forma bastante transversal a partir do – então – paradigma dominante: 
a academia norte americana. Fazendo justiça à sua herança francesa, Bergeron 
ancora-se em Foucault quando na introdução do livro examina os diferentes ensaios 
nele incluídos e sugere que em cada domínio disciplinar se subentende uma ordem 
associada a uma espécie de corporativismo ao qual se vinculam os diferentes indiví-
duos que partilham o mesmo cânone. Chama-lhe Bergeron “our scholarly societies” 
e acrescenta que este disciplinamento dos corpos disciplinares espelha, igualmente, 
um disciplinamento daqueles e daquelas que os representam: os musicólogos e as 
musicólogas, os etnomusicólogos e as etnomusicólogas, os sociólogos e as sociólogas 
da música, os psicólogos e as psicólogas da música, os educadores e as educadoras, 
os e as performers, de entre muitos outros representantes das disciplinas associadas 
à música. Efetivamente, a inclusão da música na academia ocidental conduziu a 
um sistema de classificação disciplinar e, consequentemente, ao disciplinamento 
de diferentes áreas de especialização no interior de um grande corpus académico 
inicialmente designado como “Ciências Musicais”.
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Durante o século XX este processo foi-se pulverizando dando lugar a territórios de 
produção de conhecimento em música cada vez mais especializados, mas sempre 
num quadro profundamente interdisciplinar fazendo justiça, de resto, ao ambiente 
matricial das próprias Ciências Musicais tal como proposto por Guido Addler em 
1885 (Muggleston, 1981). Paradoxalmente cada um desses territórios reclama para 
si modos de produção de conhecimento específicos e, portanto, conhecimentos 
próprios através dos quais se distingue. E sustenta essa distinção numa teologia de 
origem e na existência de um cânone cujo perfil parece estabelecer um sentimento 
de exclusividade e, portanto, de singularidade para aqueles que o representam e são 
representados por ele. Este modo de atomização dos saberes com base no cânone 
institui um duplo e ambivalente sentimento de pertença: cada um e cada uma de nós 
sente que pertence a um determinado domínio disciplinar e que, simultaneamente, 
esse mesmo domínio nos pertence. Mas, na verdade, todos e todas nos dedicamos 
ao mesmo desiderato: estudar a música.

O quadro seguinte é um exercício de sistematização de uma espécie de pulverização e 
consequente atomização disciplinar a partir dos estudos em música e da musicologia 
em particular, baseado na análise dos processos de classificação das disciplinas. 
Estes ocorrem a partir de ações classificatórias como: a adjetivação disciplinar (neste 
caso da musicologia), a atribuição de um prefixo, a articulação entre as duas ações 
anteriores, a especialização a partir de uma apropriação de outras disciplinas, a da 
transformação de outras disciplinas em musicais (musicalização) e, finalmente, a 
da criação de domínios disciplinares que não cabem em nenhuma das categorias 
anteriores.

Disciplinas
adjetivadas

Musicologia
Histórica

Musicologia
Aplicada

Musicologia
Evolucionária

Musicologia
Pública

Musicologia
Cognitiva

Musicologia
Queer

Musicologia
Gay e Lésbica

Nova Musicologia Etnomusicologia

Ecomusicologia

Arqueomusicologia

Psicomusicologia

Biomusicologia

Sociomusicologia

Coreomusicologia

Zoomusicologia
Sociomusicologia

Aplicada

Biomusicologia
Aplicada

Psicomusicologia
Aplicada

Etnomusicologia
Aplicada

Disciplinas
adjetivadas

Sociologia
da Música

Psicologia
da Música

Didática
da Música

História
da Música

Antropologia
da Música

Epistemologia
da Música

Disciplinas
adjetivadas

Estudos de Som

Estudos de
Música Popular

Música e Medicina

…

Disciplinas
adjetivadas

Educação Musical

Análise Musical

Perceção Musical

Pedagogia Musical

Teoria Musical
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Acredito que este exercício não se esgota nas 36 classes aqui enunciadas.2 Até porque 
o podemos replicar e expandir – ainda que parcialmente – a partir das disciplinas 
prefixadas, como é o caso da etnomusicologia, que retomarei mais adiante.

Ora, quando no início deste texto me interrogava sobre o que distancia e o que apro-
xima etnomusicólogos e etnomusicólogas de educadores e educadoras em música, 
estabeleci desde logo uma forma de distinção, de classificação e de exclusão. Cada 
um dos campos disciplinares, neste enunciado, refere-se a entidades diferentes e 
define relações de saber/poder – recuperando agora Foucault – que confere a cada 
um dos agentes de ambos os lados da equação, competências, saberes e identidades 
distintas. De facto, o disciplinamento dos diferentes domínios de estudo em música 
– qualquer disciplinamento – é um exercício violento de controle, de ordenação e 
de exclusão. Os investigadores e as investigadoras submetem-se ao cânone como 
forma de se auto identificarem, subordinando-se a uma ordem e, ao mesmo tempo, 
contribuindo para fortalecer a própria ordem, a própria disciplina. Na verdade, o 
sujeito disciplinado é, ao mesmo tempo, o grande disciplinador. Interessa-lhe estar 
vinculado ao cânone porque isso lhe confere poder dentro da disciplina à qual ele 
adere – e perante as outras –, mas que simultaneamente o aprisiona. Esta tirania a 
que todas e todos estamos sujeitos não é mais do que uma forma de transformar 
a realidade em estilhaços ou, como diria o epistemólogo andaluz António García 
Gutiérrez, em pedaços.

García Gutiérrez sugere que “prácticamente todos “nosotros” somos prisioneros (“sujetos 
a”) de una clasificación adquirida y permaneceremos en ella a lo largo de la vida.” 

2 O elenco das designações aqui apresentadas resulta de um exercício de análise de publicações, 

títulos de graus académicos em universidades internacionais e de linhas de investigação em centros de 

pesquisa nacionais e internacionais. Resulta ainda de sugestões de colegas e participantes em congressos 

internacionais onde apresentei este quadro e que gentilmente contribuíram para a otimização e o incremento 

das classificações em particular em Portugal, na Croácia e no Brasil. É o caso da disciplina Perceção 

Musical. Reconhecida como um domínio da Psicologia da Música, é, no Brasil, uma forte área disciplinar 

equivalente à disciplina de Teoria e Formação Musical obrigatória nas escolas de música portuguesas, e 

dedicada à aprendizagem da leitura e escrita da música, ao treino auditivo e à aquisição de competências 

no domínio das estruturas rítmicas, melódicas e harmónicas. O facto de existir no Brasil enquanto domínio 

disciplinar emancipado da Psicologia, com um peso significativo nos encontros e publicações da ANPPOM 

(Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música) justifica a sua inserção neste quadro.
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(2017). No seu penúltimo livro intitulado “En Pedazos: El sentido de la desclasifica-
ción”, o autor discrimina esta ideia da seguinte e inquietante forma:

Somos prisioneros de lugares y tempos diseñados por otros, de pasados 
narrados por otros, de lo que proyectan nuestros gentilicios, de la socie-
dad, de las normas, del trabajo, del ocio programado, de rumores, de la 
economía, de lo que otros -y ya nosotros- llamamos acontecimientos, de la 
memoria que no consigue destituir el olvido, de lo nuevo y de la moda, de 
expectativas y ambiciones, de la educación que adoctrina, de protocolos, 
de gestos y rituales, de la sexualidad y de los patrones de salud, de los 
datos, de la tecnología, de las creencias y de las herencias; presos de la 
libertad de consumo, del dinero, de la eficiencia, de la competitividad, 
de la calidad, del esencialismo, de las particiones, de las proxémicas y 
hasta de unos simpáticos emoticonos: el alfabeto emocional diseñado 
por el colonialismo digital (2018, p. 27).

Olhando o mundo a partir da língua tojolabal, falada por um reduto Maia que habita 
a região de Chiapas no México, García Gutiérrez explica que para esta cultura, de 
perfil nosótrico – e à qual voltarei mais tarde –, o designativo pedaços (xet’an) significa

(...) a parte de um todo desmembrado, triturado, como os fragmentos de 
uma peça de cerâmica ou cristal ao cair no chão. Da soma das partes 
obteremos o todo. Mas dos pedaços não se poderia reconstituir o todo, 
porque a sua continuidade estaria quebrada, despedaçada (2018, p. 68 
– tradução da autora).

Ou seja, uma vez fragmentada dificilmente a realidade poderá reconstituir-se ou 
voltar a ser uma totalidade. Por isso, quando disciplinamos os nossos universos de 
estudo e de prática no campo da música – um exercício de análise que agora retomo 
– estamos de facto a transformar a realidade de uma forma que parece irreversível, 
criando pedaços que depois submetemos a uma agenda de disciplinamento, uma 
classificação na qual nos aprisionamos. Geramos arbitrariedades, desigualdades e 
sectarismos e manipulamos o conhecimento que produzimos como forma de nos 
fiscalizarmos e de fiscalizar a própria disciplina. Criamos hierarquias, teleologias e 
microesferas de saber e ao fazê-lo despedaçamos a heterotopia – no sentido proposto 
por Lefèbvre (1974) como lugar/espaço contrastante, diferente e propício à tensão e 
à revolução – guetizando formas de conhecimento e de conhecer quando, no fundo, 
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pelo menos no que à música diz respeito, subscrevemos a apologia do seu contrário. 
No entanto, todo este percurso de classificação, exclusão e disciplinamento acontece 
através de um processo de saudável insubordinação e de indisciplina sem o qual não 
podemos produzir conhecimento. Chego agora à segunda parte deste texto a que 
chamei “desobedecer para investigar”.

DESOBEDECER PARA INVESTIGAR

A desobediência é um processo de transgressão a uma ordem hétero-instituída sem 
a qual não podemos efetivamente transformar o mundo. Ora, a transformação do 
mundo está na base de qualquer processo de investigação. Ao investigar interpelamos 
a realidade, construímos um problema, e inquirimos o cânone. Este processo só pode 
acontecer se atuarmos com indisciplina. Quero com isto dizer – e não estarei a ser 
original – que a produção de novo conhecimento no interior das diferentes disciplinas 
implica necessariamente o seu indisciplinamento e, por consequência, o indiscipli-
namento do investigador ou da investigadora. Fazemo-lo, no entanto, através de 
processos de regulação e de controle a que chamamos método. E mesmo quando Paul 
Feyerabend se rebelou “contra o método”, no célebre e polémico livro com o mesmo 
nome publicado em 1975, o seu convite ao anarquismo epistemológico não exclui 
o uso do que designa por “contrarregras”. Para combater os estigmas do que define 
como “condição de coerência” – uma forma de creditação e certificação da ciência 
representada pela híper-obediência aos métodos do passado –, Feyerabend convida à 
desobediência, ou seja, à criação de novos modelos de construção de conhecimento 
apoiados na premissa de que a ciência jamais pode ser dogmática. As contrarregras de 
Feyerabend são, efetivamente, uma tentativa de desclassificar as formas de produzir 
conhecimento e, portanto, conduzem a uma inevitável reclassificação.

Subscrevo o pensamento para-consistente de Feyerabend: devemos ser suficientemente 
desobedientes para questionar os métodos do passado, mas não podemos produzir 
novo conhecimento através da investigação, sem a sua regulação através dos métodos. 
Eis o nosso desafio: encontrar formas criativas de lidar com os métodos a partir 
do que nos pedem os lugares, os problemas, os universos de estudo, os cânones e, 
sobretudo, os tempos. A fuga ao método deve fazer-se a partir da sua capacidade 
elástica, ou seja, da possibilidade de distorção que ele nos oferece para que possamos 
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colocá-lo ao serviço das nossas inquietações e justificar perante os outros, o modo 
como produzimos conhecimento.

Teoricamente, o método convida ao disciplinamento. Ele é regulador, austero e 
deve conduzir-nos a uma forma higienizada de produção de conhecimento que seja 
traduzível em conhecimento científico-racional, validando-o. Foi através dele que 
cada disciplina construiu o seu cânone e o seu corpus de conhecimento. No entanto, 
o método não regula apenas o modo como fazemos investigação. Ele define também 
o quão disciplinado é cada domínio de conhecimento no interior da constelação 
disciplinar. Embora os métodos não definam as disciplinas, estas, todavia, definem-
-se pelos métodos que adotam. Por exemplo, face ao seu legado antropológico, a 
etnomusicologia que vigorou até ao início deste século XXI dificilmente adotaria a 
investigação-ação como método de investigação. Era suposto que o investigador ou 
a investigadora poderiam passar “invisíveis” no terreno e, portanto, não deveriam 
nunca agir nele de forma a alterá-lo. Já no quadro das ciências da educação a ausência 
da investigação-ação seria quase uma negação da identificação disciplinar. Para saber 
como ensinar e aprender música é necessário que a sala de aula seja um laboratório 
experimental ao passo que para saber “porque é que os Suyá cantam” – invocando 
aqui uma das obras canónicas da etnomusicologia de autoria de Anthony Seeger 
(1987) – foi importante observar, cantar com os Suyá – hoje Kisêdjê – e descrever/
etnografar o modo como o faziam. No entanto, como sustenta Timothy Rice – outro 
etnomusicólogo responsável por significativas alterações ao cânone – vivemos em 
tempos conturbados (Times of trouble) e o que fazemos no domínio da produção 
de conhecimento em etnomusicologia não deve esgotar-se na clássica observação 
participante e consequente etnografia. A etnomusicologia deve estar preparada para 
responder às crises das sociedades contemporâneas (Rice, 2014).

Ora, as crises não são realidades novas. Sabemos que a história da humanidade é 
feita de camadas e camadas de momentos e sociedades em crise. Mas a crise à qual 
se refere Rice, contempla pelo menos dois filões de entendimento: a crise económica 
e política que resulta do “capitalismo recente” ou do “neocapitalismo” como subscre-
vem, respetivamente, Jameson (1991) e Derrida (1994), e a crise das humanidades 
e das artes no contexto da academia como reflexo da primeira. Na verdade, num 
momento em que o mundo parece submeter-se a uma ordem vigente que valoriza a 
submissão à globalização de um único conceito de mercado, de moda, de consumo 
e de efémero, as preocupações dos grandes centros de decisão política e da própria 
academia priorizam – e bem – a economia, a sustentabilidade, a sobrevivência e 
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a defesa dos recursos naturais. No entanto, abordam estes problemas a partir da 
perspetiva das ciências exatas e das engenharias como se, de facto, estes assuntos não 
sejam também do foro das humanidades, das artes e das ciências sociais.3

Face a este estado de coisas e à renúncia ao desaparecimento provocado pela ten-
dência global de submeter todas as áreas da academia aos paradigmas das “ciências 
exatas” – veja-se por exemplo, o movimento opressivo que impele artistas e cientistas 
sociais a “publicar” de uma determinada maneira, ou a “perecer” – as humanidades 
têm vindo a tornar-se claramente indisciplinadas. Isto passa pela desobediência aos 
métodos do passado – como aconselhou Feyerabend – no intuito de encontrar for-
mas criativas de garantir o seu lugar na academia e na sociedade ascendendo ainda 
na escala despótica da hierarquia dos saberes. No quadro das ciências dedicadas 
ao estudo da música – quiçá um dos conhecimentos mais para-consistentes (não 
podemos viver sem ela, porém não a reconhecemos como prioritária) – a indisciplina 
oferece-nos possibilidades auspiciosas sobretudo quando nos propomos incorporar 
novos métodos de produção de conhecimento baseados em práticas colaborativas. 
Na verdade, todos os investigadores e investigadoras que se interessam em estudar a 
música – e também a dança – têm uma vantagem prévia em relação aos estudiosos 
e estudiosas provenientes de outras disciplinas das ciências sociais e humanidades, 
uma vez que já se encontram munidos de algum tipo de experiência musical. Um 
estudioso ou uma estudiosa de literatura não é nem terá sido necessariamente um 
escritor ou escritora; um antropólogo ou uma antropóloga das religiões não necessita 
estar vinculado(a) a um credo. Mas ninguém se dedica a estudar a música se não 
tiver tido alguma experiência como instrumentista, cantor(a) ou compositor(a). E 
isso abre-nos desde logo um enorme corredor no sentido do diálogo e da partilha 
de saberes. Chego então à terceira e última parte deste texto que intitulei “partilhar 
para agregar”.

3 No momento em que procedo à revisão deste texto o planeta encontra-se submerso em problemas 

humanitários graves que decorrem de uma pandemia gerada pelo vírus SARS-CoV-2, globalmente 

designada por COVID19. As ciências médicas vivem há quase um ano na busca de uma solução até agora 

incerta. Sem o apoio de conhecimento produzido pelas ciências sociais e as humanidades, e a cumplicidade 

dos artistas, teria sido impossível controlar o processo de confinamento e a gestão de novos hábitos sociais 

que, como bem sugere o cantautor Sérgio Godinho, procuram disciplinar o “Novo Normal”. Crises como 

esta são bem demonstrativas de como não podemos continuar a pensar o conhecimento com base em 

segmentações essencialistas que separam e hierarquizam ciências exatas, ciências sociais e ciências humanas.



151

Práticas de investigação partilhada ou como interpelar as fronteiras disciplinares em música. Perspetivas a partir de (uma) etnomusicologia

PARTILHAR PARA AGREGAR

Os contextos contemporâneos de investigação em etnomusicologia e outras ciências 
interessadas pela música têm vindo a alterar-se significativamente nos últimos 30 anos. 
Isto deve-se a pelo menos a quatro fatores. O primeiro diz respeito ao crescimento 
da presença da música na academia que requer, consequentemente, investigação. 
São cada vez mais os cursos que incluem música no seu plano curricular ou cursos 
exclusivamente dedicados à música, alguns deles extremamente especializados como: 
música e medicina, música a humanidades digitais, psicologia da música, musico-
terapia, etnomusicologia, música e comunidade, performance, composição, jazz, 
música popular, música e cinema, de entre um vasto elenco impossível de esgotar 
neste enunciado. Esta situação conduz a um inevitável disciplinamento e ampliação 
do cânone, que só acontece através do incremento da investigação.

Porém, e aqui agrego o segundo fator, a academia não consegue albergar todos os 
investigadores e todas as investigadoras que forma. Estes procuram então encontrar 
alternativas de integração no mercado de trabalho muitas vezes submetendo-se a 
princípios mercadológicos que não lhes deixam outra opção que não seja a criação do 
seu próprio emprego. Na verdade, as políticas públicas para a ciência, em articulação 
com as agências de financiamento e as entidades reguladoras, têm vindo a promover 
candidaturas de projetos de investigação que incluem a integração profissional – 
embora temporária – dos investigadores e investigadoras que as elaboram. Este 
processo, ao mesmo tempo que incrementa a dinâmica de produção no interior das 
universidades e dos centros de investigação, constitui uma forma – quase a única 
forma – de gerar emprego para o(a) próprio(a) investigador(a). Com base nesta 
dupla relação de interesse e dependência (a das academias que necessitam de projetos 
e a dos investigadores e das investigadoras que necessitam das academias para os 
propor e assim gerar o seu próprio emprego) o incremento da investigação associada 
às artes, humanidades e ciências sociais tem vindo a aumentar significativamente.

Sabemos, no entanto, que para a maioria destas disciplinas, e para as disciplinas 
associadas à música em particular, a investigação implica também a disponibilidade de 
outros – músicos, públicos, detentores de repertórios ou de arquivos – para colaborar 
com o(a) investigador(a) na sua ação de investigar. Estes “outros” que até há pouco 
tempo constituíam o “objeto de estudo” para os investigadores e investigadoras, 
demonstram agora uma consciência crescente sobre a importância imprescindível do 
seu contributo para a investigação. Eis o terceiro fator de mudança no nosso contexto 
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de investigação: ela deixou de ser feita de forma subliminar, observando os outros 
sem dar nada em troca, e passou a ser desenvolvida sob o olhar atento e inquiridor 
daqueles que se disponibilizam para interagir connosco durante a nossa investigação. 
Esta situação fez emergir um quarto fator de “perturbação” em relação ao lugar de 
inequívoca importância social que os investigadores e as investigadoras ocupavam 
no passado. Agora, é essencial legitimar o nosso papel e fazemo-lo frequentemente 
procurando demonstrar a importância política e humanitária da nossa prática.

Este problema não é exclusivo das disciplinas associadas ou interessadas em estudar 
a música, mas é comum à maioria das ciências sociais e humanas. Dele resulta o 
que tenho vindo a chamar de adjetivação disciplinar – no caso da Etnomusicologia 
– como forma de expor outros modos de ação através da investigação. De facto, cru-
zamo-nos hoje com designações como: Etnomusicologia Aplicada, Etnomusicologia 
Participativa, Etnomusicologia Colaborativa, Etnomusicologia Dialógica, 
Etnomusicologia Advocatícia, Etnomusicologia Comprometida (militante/engaged), 
ou mesmo Etnomusicologia Pública.4 Não pretendo usar este espaço para discutir 
o impasse conceptual que cada uma destas designações implica ou a carga semân-
tica que envolve cada uma delas. Mas o que todas têm em comum decorre de uma 
inquietação fundamental plasmada na seguinte pergunta: que vantagem retiram os 
músicos – ou todos os sujeitos constituídos como “objeto de estudo” em trabalhos de 
etnomusicologia – da investigação produzida pelos etnomusicólogos? Podemos, de 
resto, estender esta questão a qualquer domínio disciplinar interessado em estudar a 
música: que vantagem retiram os músicos – ou todos os sujeitos constituídos como 
“objeto de estudo” em trabalhos de investigação – do conhecimento produzido 
pelos investigadores?

Esta questão é tão válida em contextos como os das sociedades indígenas dos países 
pós-coloniais (como Brasil, Colômbia, Moçambique, Índia, África do Sul, Austrália), 
os grupos fragilizados residentes em meios urbanos (grupos de imigrantes, refugia-
dos, “tribos urbanas” ou comunidades queer), nos contextos de estudo da música 
popular, ou em estudos desenvolvidos por intérpretes de músicas eruditas sobre 
os compositores e as compositoras que para eles escrevem. Em todos os casos o 
investigador ou a investigadora, representa um sujeito de autoridade, empoderado 
academicamente, e cujo trabalho contribui para desvelar conhecimento sobre os 

4 O mesmo se aplica à Antropologia, à Sociologia, à Educação ou a outras ciências sociais ou naturais 

como, por exemplo, a Medicina ou a Economia.
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sujeitos envolvidos no seu estudo mas, sobretudo, contribui para a validação do(a) 
próprio(a) investigador(a) como titular de um saber socialmente mais qualificado. 
A uma maior distância social entre investigador(a) e o seu contexto de estudo 
corresponde, evidentemente, um maior abismo nesta relação de ganho e interesse. 
Retomo então a pergunta que esbocei parcialmente noutro lugar: Até quando pode-
mos continuar a usar os saberes sobre as músicas dos outros – e sobre os outros 
de uma forma geral – como forma de legitimar a nossa situação profissional como 
académicos(as) e, por consequência, legitimar as nossas disciplinas adensando o 
seu cânone e reforçando o seu disciplinamento?

A consciência deste processo de aproveitamento do outro para alimentar o egocen-
trismo da academia e reforçar o seu disciplinamento, levou à rotura com o paradigma 
dominante e, portanto, à interrogação do método. Conduziu a uma profunda desobe-
diência que, na maioria dos casos, reverbera já fora da própria academia. Basta ver a 
familiaridade com que hoje convivemos com o conceito de “orçamento participativo” 
e o modo como a palavra “colaborativo” passou a acompanhar praticamente todas 
as ações que envolvem relações institucionais com os cidadãos.

Ainda que esta situação nos pareça nova no quadro dos estudos em música e na aca-
demia ocidental, ela foi aplicada pelo menos desde o fim da segunda Guerra Mundial 
em outras disciplinas a partir de uma forma de ação – de um método – designada por 
“pesquisa-ação participativa”. A prática do sociólogo John Collier para a diminuição 
dos conflitos inter-raciais entre ameríndios e a preservação da sua cultura nos EUA 
durante as décadas de 1940 e 1950, define um marco importante. Mas é sobretudo no 
sul – esse Sul abissal como refere Boaventura de Sousa Santos (2007) – que a partir 
das propostas de Paulo Freire e do sociólogo colombiano Orando Fals-Borda, se 
desenvolve uma práxis de investigação muito marcada pelo que Eric Lassiter define 
como “an effort to serve humankind more directly and more immediately” (Lassiter, 
2005, p. 83), quando se refere aos objetivos fundamentais da etnografía colaborativa 
enquanto prática que “reúne num só reduto disciplinar antropologia académica e 
antropologia aplicada” (ibidem, tradução da autora).
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O QUE É TRANSVERSAL A ESTA NOVA PRÁTICA DE INVESTIGAÇÃO?

Em primeiro lugar verifica-se uma tomada de consciência por parte do investigador 
ou da investigadora de que não é mais um ser invisível no seu contexto de trabalho, 
mas que, pelo contrário, atua e pode atuar ao lado dos seus interlocutores e das suas 
interlocutoras sobre os(as) quais desenvolve a sua investigação. Em segundo lugar 
parece ser cada vez mais evidente a assunção de que a ação de investigar pode e 
deve ser transformadora no sentido em que deve contribuir de alguma forma para o 
sucesso dos sujeitos sobre os quais a investigação é feita e não somente para o sucesso 
da investigadora ou do investigador. Em terceiro lugar há uma clara tendência para 
a divulgação dos resultados da investigação de forma colaborativa sendo frequentes 
as apresentações em congressos feitas por coletivos que envolvem investigadores 
e investigadoras profissionais e sujeitos não académicos que tiveram papéis com-
plementares no decurso da investigação. Este processo resulta frequentemente em 
publicações coautorais baseadas no mesmo posicionamento. Finalmente é cada vez 
mais comum, sobretudo em contextos socialmente mais fragilizados, a tendência para 
a transformação dos investigadores e das investigadoras numa espécie de militante, 
ativista, advogado(a), deslocando o enfoque da investigação e dedicando-se agora a 
causas humanitárias e frequentemente de educação política. Independentemente de, 
neste último caso, ambas as ações (investigação e militância) se poderem empobrecer 
mutuamente – como bem sugere o antropólogo Miguel Angel García num dos edi-
toriais da revista El Oído Pensante (2013) – torna-se evidente que a importância da 
nossa ação de investigação passa, também, pelo modo como conseguimos efetivamente 
constituir-nos como agentes de transformação social através do conhecimento que 
produzimos coletivamente não sobre os outros mas com os outros. O etnomusicólogo 
Svanibor Pettan apela à priorização desta forma de investigação definindo-a como 
uma extensão ou um complemento da ciência fundamental, e como uma prática 
baseada em princípios de responsabilidade social (Pettan, 2015, p. 30).

Estamos, provavelmente, perante uma das mais importantes ações de indisciplina-
mento da história da etnomusicologia que, in extremis, pode colocar em causa a sua 
permanência. Mas esta ação de indisciplinamento através do método pode ser uma 
resposta à cada vez maior guetização das disciplinas no interior da academia e, por 
consequência, ao estilhaçar e desfigurar de um universo de conhecimento que, no caso 
das disciplinas dedicadas ao estudo da música, nos interessa a todos. As disciplinas 
emparedadas promovem o narcisismo e a cultura do eu, fragmentando a realidade 
e alimentando a competição com base nas relações de saber/poder.
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A cultura nosótrica de que nos fala García Gutiérrez no seu livro “En Pedazos” – que 
agora retomo - é um exemplo de como outro mundo é possível. Na língua tojolabal 
a cosmogonia nosótrica não é apenas um pressuposto linguístico, mas ordena toda 
a vida. O singular não existe como uma parte do todo uma vez que o todo só pode 
ser total se coincidir com o coletivo. E o coletivo não é um conjunto de partes pois 
uma vez dividido em partes (pedaços) jamais voltará a reconstituir-se como uma 
totalidade. Permito-me usar o próprio exemplo de García Gutiérrez quando quer 
tornar mais evidente o significado de uma cosmovisão não despedaçada socorren-
do-se da experiência do antropólogo alemão Carlos Lenkersdorf que viveu com os 
tojolabal mais de 20 anos:

(…) si, por ejemplo, un joven tojolabal roba un animal de una aldea 
chol, la comunidad al completo pediría disculpas por el error y pagaría 
los perjuicios causados; todos se sentirían responsables y se buscarían 
colectivamente las causas del error. No se impondría un castigo personal 
al culpable, y mucho menos el encarcelamiento, pues la justicia nosótrica 
no es punitiva, y se tomarían medidas correctivas y de reinserción para 
que el ladrón se rehabilitara cuanto antes y continuara contribuyendo a 
la comunidad. Sobre este episodio, nos aclara Lenkersdorf: “en castellano 
decimos, por ejemplo, “uno de nosotros cometió un delito”. La frase 
correspondiente en tojolabal se traduciría: “uno de nosotros cometimos 
un delito” (Lenkersdorf, 2002b: 73). Como se aprecia, no es una cuestión 
de matiz gramatical sino de diferencia epistémica.” (2018: pp. 65-66).

Este exemplo é esclarecedor de como dificilmente pensaríamos assim no quadro da 
nossa cultura ególatra. Vivemos permanentemente num processo de individuação e 
de individualização que nos aprisiona e que transladámos para o modo como fazemos 
ciência, investigação e música. Disciplinámos o conhecimento e, com este exercício, 
fissionámos o todo através de um processo de guetização, de encarceramento e de 
dogmatização. A adoção do processo inverso permitir-nos-ia, diria Latour, “reagregar 
o social” (2005), mas, sobretudo consolidar outros modos mais democráticos, mais 
abertos e menos opressivos de fazer ciência.

Acredito que é possível legitimar novas práticas de investigação que designo por prá-
ticas de investigação partilhada inspirando-me em Jean Rouch e nos seus trabalhos 
de documentalismo etnográfico (2003). As práticas de investigação partilhada (PIP) 
fundamentam-se na articulação de saberes e experiências individuais de diferentes 
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naturezas (académicas e não académicas, performativos e composicionais, práticas e 
teóricas), para a construção de um saber comum. E adotam os princípios metodoló-
gicos da pesquisa-ação participativa, sustentados por uma práxis de investigação de 
perfil colaborativo, participativo e/ou dialógico com objetivos de responsabilidade 
social.

Esbocei pela primeira vez este compromisso metodológico como resultado de uma 
experiência partilhada com uma equipa de investigadores e investigadoras profis-
sionais e investigadores não académicos no âmbito do projeto Skopeofonia (Sardo 
2018; Miguel 2016). O Skopeofonia foi desenvolvido com músicos moradores no 
bairro da Cova da Moura, na Amadora, um lugar que vive num permanente estado 
de suspeição com base em preconceitos que perpetuam associações de raça e de classe 
a comportamentos de delinquência e violência. Essa experiência ensinou-nos a fazer 
investigação de outra forma uma vez que o próprio terreno nos interpelava e nos 
punha limites ao nosso papel de investigadores e investigadoras interessados(as) em 
“resultados académicos convencionais”. De facto, fazer etnomusicologia em contextos 
de vulnerabilidade social torna ainda mais evidente o lugar de luxo ao qual pertencem 
os investigadores e as investigadoras, vinculados(as) a uma instituição universitária. 
O envolvimento de outros saberes e outras experiências de vida enquanto atores do 
processo de investigação, permite que todos possam aceder – ainda que por momentos 
ou sem caráter definitivo – a distintas experiências e lugares de ação dos diferentes 
interlocutores. E este processo pode ser violentador porque desvela os nossos limites, 
as nossas ignorâncias, as nossas prepotências e despotismos, as nossas desatenções, 
o nosso egocentrismo, a nossa incapacidade de lidar com as diferenças e, no caso 
dos investigadores e das investigadoras profissionais, a dificuldade de nos afastarmos 
dos cânones que nos identificam e com os quais confortavelmente nos identificamos.

Por essa razão, as PIP podem ser importantes se pensarmos em as aplicar noutros 
contextos, diluindo definitivamente a abissalidade entre modos de conhecer e formas 
de produção de conhecimento. No próprio interior da academia as PIP podem ser 
aliadas vitais para demonstrar a importância e a validade de todos os saberes, face 
à hegemonia das ciências “exatas”. E, no domínio dos estudos em música, podem 
encorajar o pluralismo lógico como forma de derrubar as barreiras disciplinares no 
sentido de uma construção de conhecimento comum.

O uso das PIP potencia a desierarquização de saberes e, por consequência, define 
uma condição de possibilidade para a construção de relações mais ecológicas entre 
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os diferentes sujeitos envolvidos na investigação. Se isto é possível concretizar na 
relação entre a academia e lugares não académicos, como tem vindo a ser demons-
trado por diferentes – embora escassas – experiências de investigação, acredito que 
pode também ser um passo para o diálogo entre as disciplinas e a reagregação dos 
cânones. Na verdade, quantas vezes nos damos conta que afinal nos dedicamos a 
estudar exatamente os mesmos processos embora cada um procure resgatar para si 
o protagonismo da “sua disciplina”? Onde está, afinal, o desiderato transdisciplinar 
que tão bem define a música?

A etnomusicologia carrega uma herança transdisciplinar de raiz. Quando em 1900 
Karl Stumpf e Eric von Hornbostel fundaram o Instituto de Musicologia Comparativa 
de Berlim, rodearam-se de um conjunto de parceiros provenientes de diversas 
formações académicas: Stumpf era psicólogo, Hornbostel era químico, Curt Sachs 
era historiador de arte, Marius Schenider filólogo. E poderíamos seguir elencando 
diferentes domínios de conhecimento que se encontraram na fundação do que viria 
a ser, a partir da década de 1950, este campo da musicologia prefixada: a etnomusi-
cologia. Talvez por esta razão, os etnomusicólogos e as etnomusicólogas aprendem 
muito cedo a conviver com outros domínios disciplinares evocando-os de cada vez 
que o terreno os pede. O diálogo, portanto, é para nós uma forma absolutamente 
estruturante e estrutural de fazer investigação. Ele define o próprio disciplinamento 
da disciplina. E acredito que no quadro das ciências dedicadas ao estudo da música, a 
etnomusicologia tem sido pioneira ao propor e adotar novos modos de fazer ciência 
e, sobretudo, de produzir conhecimento.

Não sou partidária de um posicionamento radical ao ponto de dizer, como fez Nicholas 
Cook, em 2008: “We are all ethnomusicologists now”. O “erro de Cook”, que lhe teria 
evitado alguns dissabores por parte de outras disciplinas, foi não ter deixado claro 
que o que distingue a etnomusicologia das outras disciplinas dedicadas à música, 
não é apenas a priorização da etnografia da performance, ou o papel inclusivo 
que tem tido no entendimento de todas as músicas e processos musicais enquanto 
agentes na arquitetura do mundo. A singularidade da etnomusicologia reside na sua 
enorme abertura ao diálogo, ao inesperado e ao plural, na adoção da autocrítica como 
forma – quase paradoxal – de reforçar o cânone, e na atenção com que olha para 
a música como uma parte inseparável da totalidade da vida. Este posicionamento 
convida-nos permanentemente à interlocução com outros domínios disciplinares, 
à adoção de uma práxis de investigação aberta aos métodos suscitados pelo terreno, 
e a promover a desfragmentação dos saberes, demonstrando que entre as diferentes 
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disciplinas interessadas em estudar a música – como diria o músico portuense Rui 
Veloso – “muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa”. Se isto contribui 
para interpelar as fronteiras disciplinares, é algo que o futuro dirá.

Permito-me terminar este texto como comecei: invocando Bruno Nettl (1930-2020), 
um dos mais importantes fundadores da moderna etnomusicologia, que nos deixou 
no passado dia 15 de janeiro de 2020. A par com John Blacking ele terá sido um 
dos etnomusicólogos que mais contribuiu para o diálogo entre a etnomusicologia e 
a educação em música, deixando um legado incontornável gravado em textos, dos 
quais me permito destacar Heartland Excursions. Ethnomusicological Reflections on 
Schools of Music (1995). Trata-se de uma etnografia do “edifício musical” (as escolas 
de música de modelo conservatorial) através dos olhos de um professor, de um nativo 
e de um extraterrestre. O seu sentido de humor, expresso nos próprios textos, era 
insuperável. Como insuperável era a sua disponibilidade, a sua sensibilidade e a sua 
abertura ao diálogo com outras disciplinas e outros modos de produção de conheci-
mento. Por essa razão foi também um dos três conferencistas convidados para a 29.ª 
Conferência Mundial da International Society for Music Education (ISME), que teve 
lugar em Beijing entre 1 e 6 de agosto de 2010. Peço, portanto, de empréstimo a Bruno 
Nettl as palavras com que fechou a sua palestra dedicada à harmoniosa relação que, 
aos seus olhos, tem pautado a cumplicidade entre a etnomusicologia e a educação 
em música: “We have learned a lot from each other; and we have a lot more to learn”.
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