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Exame de dois princípios avançados pelo
sr. Rameau�

Pus este escrito no papel em ����, quando apareceu a brochura
do sr. Rameau, e depois de ter declarado publicamente, sobre
a grande querela que tive de sustentar, que não responderia
mais a meus adversários. Contente inclusive de ter tomado
nota das minhas observações sobre o escrito do sr. Rameau,
não as publiquei, e as acrescento agora apenas porque servem
de esclarecimento a alguns verbetes do meu Dicionário�, cuja
forma não me permitia entrar em discussões mais longas.

� Examen de deux principes avancés parM. Rameau dans sa brochure intitulée
« Erreurs sur la musique dans l’Encyclopédie » (����). Para realizarmos a tra-
dução do “Exame” de Rousseau, utilizamos as seguintes edições: ROUSSEAU,
Jean-Jacques. Examen de deux principes avancés par M. Rameau. In: ROUS-
SEAU, Jean-Jacques. Œuvres complètes. t.V. Paris: Gallimard, ����, p. ���-���;
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Œuvres complètes. Sous la direction de Raymond
Trousson et Frédéric S. Eigeldinger. Écrits sur la musique. Genève/Paris: Slat-
kine/Champion, ����, t. XII, pp. ���-��� (NT.).

� Referência ao Dictionnaire de musique, composto entre ���� e ���� (a
partir do remanejamento dos verbetes escritos para a Enciclopédia de Diderot
e d’Alembert), e publicado no �nal de ���� (N.T.).
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E���� �� ���� ���������� ��������� ���� ��. R�����
�� ��� �������� ���������� “E���� ����� � ������ ��
E�����������”

É sempre com prazer que vejo surgir novos escritos do sr. Ra-
meau: qualquer que seja a acolhida do público, eles são pre-
ciosos aos amadores da arte; e me orgulho de estar entre os
que se esforçam para deles tirar proveito. Quando este ilustre
artista assinala meus erros, ele me instrui, me honra, devo-lhe
agradecimentos; e, como ao renunciar às querelas que podem
perturbar minha tranquilidade não me abstenho daquelas de
puro divertimento, discutirei nesta ocasião alguns pontos que
ele estabelece, seguro de ter feito uma coisa útil, se isso pode
resultar em novos esclarecimentos de sua parte. Isso signi�ca
aderir precisamente às opiniões deste grande músico que diz
que só podemos contestar as proposições que ele expõe para
lhe proporcionar os meios de melhor esclarecê-las, donde con-
cluo que é bom que elas sejam contestadas.

De resto, longe de mim querer defender meus verbetes da
Enciclopédia; na verdade, ninguém deveria estar mais contente
com eles do que o sr. Rameau que os ataca, mas com isso nin-
guém no mundo está mais descontente do que eu. Entretanto,
quando as pessoas souberem do tempo em que foram escritos,
daquele que tive para escrevê-los e da impossibilidade em que
sempre estive de retomar um trabalho concluído; quando, além
disso, souberem que não tive a presunção deme oferecer a este,
mas que isto foi, por assim dizer, uma tarefa imposta pela ami-
zade; lerão, talvez, com certa indulgência, verbetes quemal tive
tempo de escrever no período que me foi dado para meditá-los
e que eu não teria escrito se tivesse atendido somente aos con-
selhos do tempo e das minhas forças.
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Mas isto é uma justi�cação perante o público e para outro

lugar. Voltemos ao sr. Rameau, que elogiei muito e que me
recrimina por não o ter elogiado mais. Se os leitores consenti-
rem em passar os olhos pelos verbetes que ele ataca, tais como
Cifrar, Acorde, Acompanhamento etc.; se distinguirem entre os
verdadeiros elogios com que a equidade avalia os talentos e
a vil lisonja que a adulação prodigaliza a todo mundo; en�m,
se tomarem conhecimento do peso que as maneiras como o
sr. Rameau procede em relação a mim acrescentam à justiça
que estimo fazer-lhe, espero que, ao criticarem os erros que eu
possa ter cometido na exposição de seus princípios, ao menos
estarão satisfeitos com as homenagens que eu soube render ao
autor.

Não estaria �ngindo ao confessar que o escrito intitulado Er-
ros sobre a música, com efeito, parece-me formigar de erros; e
nele considero justo apenas o título. Mas estes erros não resi-
dem na inteligência do sr. Rameau, eles têm sua origem apenas
em seu coração, e quando a paixão deixar de cegá-lo, ele jul-
gará melhor do que ninguém as boas regras de sua arte. Não
me preocuparei em assinalar uma multidão de pequenos er-
ros que desaparecerão com sua raiva; muito menos defenderei
aqueles de que ele me acusa e dos quais vários, de fato, não
poderiam ser negados. Ele me recrimina, por exemplo, de es-
crever para ser compreendido; é um defeito que ele imputa à
minha ignorância, e estou pouco inclinado a justi�cá-la. Com
prazer, confesso que, à falta de coisas eruditas, vejo-me limi-
tado a dizer apenas as razoáveis, e que não invejo a ninguém o
profundo saber que só engendra escritos ininteligíveis.

Mais uma vez, não é para minha justi�cação que escrevo,
mas para o bem da matéria. Deixemos todas essas disputas
pessoais que não contribuem absolutamente com o progresso
da arte nem com a instrução do público. É preciso deixar es-
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sas pequenas chicanas para os iniciantes que querem se fazer
conhecer a expensas dos nomes já conhecidos e que, por um
erro que corrigem, não temem cometer outros cem. Mas o que
nunca é demais examinar com cuidado são os próprios princí-
pios da arte, nos quais o menor erro é uma fonte de descami-
nhos e sobre os quais o artista não pode em absoluto se enganar
sem que os esforços que ele faz para aperfeiçoar a arte não o
afastem da perfeição.

Observo nos Erros sobre a música dois destes princípios im-
portantes. O primeiro, que guiou o sr. Rameau em todos os
seus escritos e, o que é pior, em toda a sua música, consiste em
que a harmonia é o único fundamento da arte, que a melodia
dela deriva e que todos os grandes efeitos da música nascem
unicamente da harmonia.

O outro princípio, novamente exposto pelo sr. Rameau, e
que ele me reprova de não ter acrescentado à minha de�nição
de acompanhamento, é que este acompanhamento representa o
corpo sonoro. Examinarei separadamente estes dois princípios.
Comecemos pelo primeiro e o mais importante, cuja verdade
ou falsidade demonstrada deve servir, de alguma maneira, de
base a toda a arte musical.

É preciso, antes de tudo, observar que o sr. Rameau faz deri-
var toda a harmonia da ressonância do corpo sonoro; e é certo
que todo som é acompanhado de três outros sons harmônicos
concomitantes ou acessórios, que formam com ele um acorde
perfeito de terça maior. Nesse sentido, a harmonia é natural
e inseparável da melodia e de qualquer canto, pois todo som
traz consigo o seu acorde perfeito. Mas, além desses três sons
harmônicos, cada som principal produz muitos outros que não
são harmônicos e não entram no acorde perfeito. Tais são to-
das as alíquotas não redutíveis por suas oitavas a qualquer uma
dessas três primeiras. Ora, há uma in�nidade dessas alíquotas
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que podem escapar aos nossos sentidos, mas cuja ressonância
é demonstrada por indução e não é impossível de con�rmar
pela experiência. A arte as rejeitou da harmonia, e eis onde ela
começou a substituir suas regras àquelas da Natureza.

Acaso queremos atribuir aos três sons que constituem o
acorde perfeito uma prerrogativa particular, porque eles for-
mam entre si uma espécie de proporção que agradou aos anti-
gos chamar de harmônica, ainda que seja apenas uma propri-
edade de cálculo? Digo que essa propriedade se encontra em
relações de sons que não são nada harmônicas. Se os três sons
representados pelas cifras I �/� �/�, que estão em proporção
harmônica, formam um acorde consonante, os três sons repre-
sentados por estas outras cifras �/� �/� �/�, estão igualmente
em proporção harmônica, e formam apenas um acorde discor-
dante.� Podeis dividir harmonicamente uma terça maior, uma
terça menor, um tommaior, um tommenor etc.: jamais os sons
produzidos por essas divisões formarão acordes consonantes.
Portanto, não é nem porque os sons que compõem o acorde
perfeito ressoam com o som principal nem porque respondem
às alíquotas da corda inteira, nem porque estão em proporção
harmônica que foram escolhidos exclusivamente para compor
o acorde perfeito, mas somente porque na ordem dos intervalos
eles oferecem as relações mais simples. Ora, tal simplicidade
das relações é uma regra comum à harmonia e à melodia; regra
da qual, no entanto, esta se afasta em certos casos, até tornar
toda harmonia impraticável, o que prova que a melodia não
recebeu dela a lei e não lhe é naturalmente subordinada.

Falei apenas do acorde perfeito maior. Como será quando
for preciso mostrar a geração do modo menor, da dissonância
e das regras da modulação? Nesse momento, perco a natureza

� Trata-se do acorde dissonante mi-sol-lá# (N.T.).
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de vista, o arbitrário aparece por toda parte, o próprio prazer
do ouvido é obra do hábito; e com que direito a harmonia, que
não pode dar a si mesma um fundamento natural, pretende
ser o da melodia, que fez prodígios dois mil anos antes que se
tratasse de harmonia e de acorde?

Que um movimento consonante e regular de baixo funda-
mental engendre harmônicos que procedem diatonicamente e
formam entre si uma espécie de canto, isto é concebível e pode-
se admitir. Poderíamos até inverter essa geração. E, uma vez
que, segundo o sr. Rameau, cada som não tem somente o po-
der de fazer vibrar suas alíquotas superiores, mas seus múlti-
plos inferiores, o simples canto poderia engendrar uma espécie
de baixo, como o baixo engendra uma espécie de canto, e essa
geração seria tão natural quanto aquela do modo menor. Mas
gostaria de perguntar duas coisas ao sr. Rameau: primeiro,
se estes sons assim engendrados são o que ele chama de me-
lodia; segundo, se é assim que ele encontra a sua, ou se ele
pensa mesmo que jamais alguém tenha encontrado uma melo-
dia desta maneira. Bom seria se pudéssemos preservar nossos
ouvidos de toda música cujo autor começasse por estabelecer
um belo baixo fundamental, e para nos conduzir sabiamente
de dissonância em dissonância, mudasse de tom ou de modo
a cada nota, amontoasse sem parar acordes sobre acordes sem
pensar nos acentos de uma melodia simples, natural e apaixo-
nada, que não retira sua expressão das progressões do baixo,
mas das in�exões que o sentimento dá à voz.

Não, isto não é sem dúvida o que o sr. Rameau quer que se
faça, menos ainda o que ele mesmo faz. Ele somente reconhece
que a harmonia guia o artista sem que ele pense na invenção
de sua melodia e que, sempre que compõe um belo canto, ele
segue uma harmonia regular; o que deve ser verdadeiro pela
ligação que a arte colocou entre essas duas partes, em todos os
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países onde a harmonia dirigiu a marcha dos sons, as regras
do canto e o acento musical: pois o que se chama de canto,
adquire então uma beleza de convenção, a qual não é absoluta,
mas relativa ao sistema harmônico e àquilo que, neste sistema,
se estima mais do que o canto.

Mas, se a longa rotina de nossas sucessões harmônicas guia
o homem experiente e o compositor de pro�ssão, qual foi o
guia desses ignorantes que jamais haviam escutado harmonia,
nesses cantos que a natureza ditou muito tempo antes da in-
venção da arte? Teriam eles então um sentimento de harmo-
nia anterior à experiência, e se alguém tivesse feito com que
ouvissem o baixo fundamental da ária que tinham composto,
julgaríamos que algum deles teria reconhecido nele seu guia e
que teria encontrado a menor relação entre este baixo e esta
ária?

Direi mais. A julgar pela melodia dos gregos, pelas três ou
quatro árias que nos restaram, como é impossível ajustar sob
essas árias um bom baixo fundamental, também é impossível
que o sentimento deste baixo, tanto mais regular quanto mais
natural, tenha-lhes sugerido essas mesmas árias. Entretanto,
essa melodia que os transportava era excelente aos seus ou-
vidos, e não podemos duvidar que a nossa parecer-lhes-ia de
uma barbárie insuportável. Logo, julgavam-na com base em
um princípio diferente do nosso.

Os gregos somente reconheceram como consonâncias aque-
las que chamamos de consonâncias perfeitas; entre elas, rejei-
taram as terças e as sextas. E por quê? Como o intervalo do
tom menor era por eles desconhecido, ou, pelo menos, pros-
crito da prática, e suas consonâncias não eram temperadas, to-
das as suas terças maiores eram mais altas em uma coma, e
suas terças menores eram mais baixas na mesma proporção; e,
por conseguinte, suas sextas maiores e menores eram alteradas
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da mesma maneira. Pensemos agora que noções de harmonia
podemos ter e que modos harmônicos podemos estabelecer ao
banir as terças e as sextas das consonâncias. Se as próprias
consonâncias que admitiam tivessem sido conhecidas pormeio
de um verdadeiro sentimento de harmonia, eles deveriam tê-
las sentido em outra parte que não apenas na melodia; eles as
teriam, por assim dizer, subentendido abaixo de seus cantos;
a consonância tácita das progressões fundamentais teria feito
com que atribuíssem esse nome às progressões diatônicas que
elas engendravam; longe de terem tido menos consonâncias
que nós, eles as teriam tido em maior número, e, preocupados
com o baixo tácito dó sol, por exemplo, teriam denominado de
consonância o intervalo melodioso de dó a ré.

“Ainda que o autor de um canto”, a�rma o sr. Rameau, “não
conheça os sons fundamentais dos quais este canto deriva, ele
não se serve menos dessa fonte única de todas as nossas pro-
duções em música.” Essa doutrina é, sem dúvida, muito eru-
dita, pois me é impossível compreendê-la. Tentem, se possível,
explicar-me isso.

A maior parte dos homens que não sabe música e que não
aprendeu quão belo é fazer muito barulho produz todos os seus
cantos no medium de sua voz, e seu diapasão não se estende
comumente até poder entoar o baixo fundamental, mesmo que
o conhecesse. Assim, não somente esse ignorante que compõe
uma ária não tem nenhuma noção do baixo fundamental dessa
ária: ele nem sequer está em condições de executar esse baixo
fundamental e de reconhecê-lo quando alguém o executa. Mas
esse baixo fundamental que lhe sugeriu o seu canto, e que não
se encontra em seu entendimento nem em sua voz nem em sua
memória, onde estará então?

O sr. Rameau sustenta que um ignorante entoará natural-
mente os sons fundamentais mais sensíveis, por exemplo: no
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tom de dó, um sol sob um ré, e um dó sob um mi. Já que ele
diz ter feito o experimento, não quero refutar sua autoridade
quanto a isso. Mas que sujeitos usou para fazer essa prova?
Pessoas que, sem saber música, tinham escutado cem vezes
harmonia e acordes, de modo que a impressão dos intervalos
harmônicos e do progresso correspondente das partes nas pas-
sagens mais frequentes tinha permanecido em seus ouvidos, e
se transmitia à sua voz semque disso suspeitassem. A execução
instrumental dos arranhadores de taberna basta para exercitar
o povo dos arredores de Paris na entonação das terças e das
quintas. Fiz essas mesmas experiências com homens mais rús-
ticos cujo ouvido era bom; eles jamais produziram nada igual.
Eles só escutavam o baixo na medida em que eu o soprava;
ainda assim, muitas vezes não conseguiam ouvi-lo. Eles jamais
percebiam a menor relação entre dois sons diferentes escuta-
dos ao mesmo tempo; inclusive essa união sempre lhes desa-
gradava, por mais justo que fosse o intervalo. Seu ouvido se
chocava com uma terça, assim como o nosso se choca com uma
dissonância, e quanto a isso posso assegurar que não havia uma
só pessoa para quem a cadência interrompida não teria podido
concluir uma melodia tão bem quanto uma cadência perfeita,
se o uníssono se encontrasse em ambas.

Ainda que o princípio da harmonia seja natural, como ele só
se apresenta ao ouvido sob a aparência do uníssono, o senti-
mento que o desenvolve é adquirido e factício, como a maior
parte daqueles que se atribuem à natureza, e é sobretudo nessa
parte da música que há, como muito bem a�rma o sr. d’Alem-
bert, uma arte de ouvir e uma arte de executar.� Confesso que

� Aa�rmação se encontra noDiscurso preliminar da Enciclopédia deDiderot
e d’Alembert: “De tudo isso, deve-se concluir que, após ter sido feita uma arte
de ensinar aMúsica, dever-se-ia fazer uma outra, a de escutá-la.” Cf. DIDEROT,
Denis. Enciclopédia, ou Dicionário razoado das ciências, das artes e dos ofícios.
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essas observações, embora sejam justas, tornam as experiên-
cias difíceis emParis, pois aí os ouvidos não se previnemmenos
depressa que os espíritos; mas é um inconveniente inseparável
das grandes cidades o fato de que nelas é preciso sempre buscar
a natureza alhures.

Outro exemplo de que o sr. Rameau espera tudo, e que a mim
não parece provar nada, é o intervalo das duas notas dó fá sus-
tenido: ao aplicar abaixo dele diferentes baixos que marcam
diferentes transições harmônicas, ele pretende mostrar, pelas
diversas afecções que delas nascem, que a força dessas afec-
ções depende da harmonia, e não do canto. Como o sr. Rameau
pôde se deixar enganar pela sua vista, pelos seus preconceitos,
a ponto de considerar todas essas diversas passagens como o
mesmo canto, já que é o mesmo intervalo aparente, sem pensar
que o intervalo só deve ser considerado o mesmo, e sobretudo
na melodia, na medida em que tiver a mesma relação quanto
ao modo; o que não ocorre em nenhuma das passagens que
ele cita? Decerto são as mesmas teclas no teclado, e é isto que
engana o sr. Rameau; mas, na verdade, são outras tantas melo-
dias diferentes. Pois, não somente todas elas se apresentam ao
ouvido sob ideias diversas, mas mesmo os seus intervalos exa-
tos diferem quase todos uns dos outros. Que músico dirá que
um trítono e uma falsa quinta, uma sétima diminuta e uma
sexta maior, uma terça menor e uma segunda supér�ua for-
mam uma mesma melodia, pois os intervalos que os produzem
são os mesmos no teclado? Como se o ouvido não apreciasse
sempre os intervalos segundo sua exatidão nomodo, e não cor-
rigisse os erros do temperamento nas relações da modulação!
Ainda que o baixo determine às vezes com mais prontidão e

Volume �: Discurso preliminar e outros textos. Organização de Pedro Paulo
Pimenta e Maria das Graças de Souza. Tradução de Fúlvia Moretto, Maria das
Graças de Souza. São Paulo: Editora Unesp, ����, p. ��� (N.T.).
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energia as mudanças de tom, estas mudanças não deixariam,
no entanto, de ocorrer sem ele; e jamais sustentei que o acom-
panhamento fosse inútil à melodia, mas somente que a ela de-
via ser subordinado. Ainda que todas essas passagens de dó a
fá sustenido fossem exatamente o mesmo intervalo, emprega-
das em diferentes lugares, não deixariam de ser outros tantos
cantos diferentes, sendo tomados ou supostos sobre diferentes
cordas do modo, e compostos de um número maior ou menor
de graus. Sua variedade não decorre, portanto, da harmonia,
mas somente da modulação, que pertence incontestavelmente
à melodia.

Falamos aqui apenas de duas notas de duração indetermi-
nada; mas duas notas de duração indeterminada não bastam
para constituir um canto, pois não marcam modo nem frase,
nem começo nem �m. Quem pode imaginar um canto despro-
vido de tudo isso? O que pretende o sr. Rameau, ao nos dar por
acessórios da melodia a medida, a diferença entre o agudo e o
grave, o doce e o forte, o rápido e o lento; enquanto todas es-
sas coisas são a própria melodia, e que se dela as separássemos,
ela não existiria mais. A melodia é uma linguagem como a pa-
lavra: todo canto que nada diz não é nada, e apenas este pode
depender da harmonia. Os sons agudos ou graves representam
os acentos semelhantes no discurso; as breves e as longas, as
quantidades semelhantes na prosódia; a medida igual e cons-
tante, o ritmo e os pés dos versos; os doces e os fortes, a voz
remissa ou veemente do orador. Acaso há no mundo homem
tão frio, tão desprovido de sentimento para dizer ou ler coisas
apaixonadas sem jamais suavizar nem intensi�car a voz? Para
comparar a melodia à harmonia, o Sr. Rameau começa por des-
pojar a primeira de tudo o que lhe é próprio e não pode convir à
outra. Ele não considera a melodia como um canto, mas como
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um preenchimento�: ele diz que este preenchimento nasce da
harmonia, e ele tem razão.

O que é uma sequência de sons indeterminados quanto à du-
ração? Sons isolados e desprovidos de todo efeito comum, que
ouvimos, apreendemos separadamente e que, ainda que engen-
drados por uma sucessão harmônica, não se apresentam como
um conjunto ao ouvido; e aguardam, para formar uma frase
e dizer alguma coisa, a ligação que lhes é dada pela medida.
Que se apresente ao músico uma sequência de notas de valor
indeterminado, dela ele fará cinquenta melodias inteiramente
diferentes, somente pelas diversas maneiras de escandi-las, de
combinar e de variar os seus movimentos; prova irrefutável de
que é à medida que cabe �xar toda melodia. Se a diversidade de
harmonia que se pode atribuir a essas sequências também varia
seus efeitos é porque ela ainda faz delas realmente outras tan-
tas melodias diferentes, fornecendo aos mesmos intervalos po-
sições diversas na escala do modo, o que, como já disse, muda
inteiramente as relações dos sons e os sentidos das frases.

A razão pela qual os antigos não tinham música puramente
instrumental é que eles não tinham a ideia de um canto sem
medida nem de outra medida que aquela da poesia; e a razão
pela qual os versos se cantavam sempre, e jamais a prosa, é
que a prosa tinha apenas a parte do canto que dependia da
entonação, ao passo que os versos tinham ainda a outra parte
constitutiva da melodia, a saber: o ritmo.

� “Remplissage”: termo utilizado para designar as notas de um acorde situ-
adas entre o registro mais grave e o mais agudo. Quando aplicado especi�ca-
mente ao baixo contínuo, o termo se refere à prática de “completar a harmonia
entre o baixo e a(s) voz(es) mais aguda(s) que o compositor escreve [...].” Cf.
ROCHE, Martine. Remplissage. In: BENOIT, Marcelle. (Dir.). Dictionnaire de
la musique en France aux XVII e et XVIII e siècles. Paris: Arthème Fayard, ����,
p. ��� (N.T.)
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Ninguém, nemmesmo o sr. Rameau, jamais dividiu amúsica

em melodia, harmonia e ritmo, mas em harmonia e melodia;
após o que se considera uma e outra pelos sons e pelos tempos.

O sr. Rameau sustenta que todo o charme, toda a energia
da música se encontra na harmonia, que nela a melodia pos-
sui apenas um papel subordinado e somente proporciona ao
ouvido um encanto ligeiro e estéril. É preciso ouvi-lo racioci-
nar por ele mesmo. Suas provas perderiam demais ao serem
apresentadas por alguém que não fosse ele.

Todo coro demúsica, diz ele, que é lento e cuja sucessão harmô-
nica é boa, agrada sempre sem o auxílio de nenhum desenho nem
de uma melodia que possa afetar por si mesma, e este prazer é to-
talmente diferente daquele que experimentamos ordinariamente
com um canto agradável ou simplesmente vivo e alegre. (Este
paralelo entre um coro lento e uma melodia viva e alegre me
parece bastante divertido). Um toca diretamente a alma (notem
bem que é o grande coro a quatro partes), o outro não passa do
canal do ouvido (é o canto, segundo o sr. Rameau). Re�ro-me,
ainda, ao L’amour triomphe� já citado mais de uma vez (isto é
verdade). Que se compare o prazer que se sente com aquele que
produz uma melodia, quer seja vocal, quer instrumental. Con-
sinto. Queme deixem escolher a voz e a ária, sem restringir-me
ao único movimento vivo e alegre, pois isto não é justo, e que
o sr. Rameau venha, por sua parte, com seu coro L’amour tri-
omphe e todo este terrível aparato de instrumentos e de vozes:
em vão ele escolherá juízes que só se comovem à força de ba-
rulho e que se emocionam mais com um tambor do que com
um rouxinol; eles serão homens, a�nal de contas. Nada mais

� Rameau se refere, aqui, à quinta e última cena de seu Pygmalion (����),
balé em um ato com libreto de Balot de Sauvot, a partir de Antoine Houdar de
La Motte (����-����), poeta e dramaturgo francês (N.T.).
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pretendo a não ser fazê-los sentir que os sons mais capazes de
afetar a alma não são aqueles de um coro de música.

A harmonia é uma causa puramente física; a impressão que
produz permanece no mesmo âmbito. Acordes só podem im-
primir aos nervos um abalo passageiro e estéril; eles produzi-
riam vapores em vez de paixões. O prazer que experimentamos
ao ouvir um coro lento, desprovido de melodia, é puramente
de sensação; e logo se transformaria em tédio se não tivésse-
mos o cuidado de fazer com que este coro fosse muito curto,
sobretudo quando dispuséssemos todas as vozes em seu me-
dium. Mas se as vozes são remissas e graves, ele pode afetar a
alma sem o auxílio da harmonia; pois uma voz remissa e lenta
é uma expressão natural de tristeza: um coro em uníssono po-
deria produzir o mesmo efeito.

Os mais belos acordes, assim como as mais belas cores, po-
dem levar ao sentido uma impressão agradável e nada mais.
Mas os acentos da voz chegam até a alma; pois são a expres-
são natural das paixões, e, ao pintá-las, eles as excitam. É por
meio deles que a música se torna oratória, eloquente, imita-
tiva: eles formam a sua linguagem. É por meio deles que ela
pinta os objetos para a imaginação, que ela leva os sentimen-
tos ao coração. A melodia está para a música como o desenho
está para a pintura, a harmonia só produz o efeito das cores. É
pelo canto, não pelos acordes, que os sons possuem expressão,
fogo, vida; é o canto sozinho que lhes dá os efeitos morais que
produzem toda a energia da música. Numa palavra, apenas o
físico da arte se reduz a muito pouca coisa, e a harmonia não
vai além disso.

Se há alguns movimentos da alma que parecem excitados só
pela harmonia, como o ardor dos soldados pelos instrumentos
militares, isto se deve ao fato de que todo grande ruído, todo
ruído estrondoso pode servir para isso, pois se trata apenas de
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certa agitação que se transmite do ouvido ao cérebro, e que a
imaginação assim agitada faz o resto. De novo, este efeito de-
pendemenos da harmonia que do ritmo e damedida, que é uma
das partes constitutivas da melodia, como já mostrei acima.

Não seguirei o sr. Rameau nos exemplos que ele extrai de
suas obras para ilustrar seu princípio. Confesso que não lhe
custa mostrar por essa via a inferioridade da melodia; mas falei
da música, e não da sua música. Sem querer desmentir os elo-
gios que faz a si mesmo, posso não concordar com sua opinião
sobre essa ou aquela peça, e todos esses juízos particulares a
favor ou contra não têm grande proveito ao progresso da arte.

Depois de ter estabelecido o fato, como vimos, verdadeiro
quanto a nós, mas muito falso de modo geral, que a harmo-
nia engendra a melodia, o sr. Rameau conclui sua dissertação
nestes termos: Assim, pelo fato de toda música estar compre-
endida na harmonia, devemos concluir que é unicamente a essa
harmonia que devemos comparar qualquer ciência que seja (p.
��). Confesso que nada tenho a responder a esta maravilhosa
conclusão.

O segundo princípio exposto pelo sr. Rameau, do qual me
resta falar, é o de que a harmonia representa o corpo sonoro.
Ele me censura por não ter acrescentado esta ideia à de�nição
de acompanhamento. É de se crer que se eu a tivesse acres-
centado, ele teria me censurado ainda mais, ou, pelo menos,
commais razão. Não é sem repugnância que adentro no exame
desse acréscimo que ele exige: pois, ainda que o princípio que
acabo de examinar não seja em si mesmo mais verdadeiro que
este, frequentemente deve-se distingui-lo dele quanto ao fato
de que, se é um erro, pelo menos é o erro de um grande músico
que se desencaminha à força de ciência. Mas aqui só vejo pala-
vras vazias de sentido, e não posso nem mesmo supor a boa-fé
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do autor que ousa dirigi-las ao público como um princípio da
arte que ele professa.

A harmonia representa o corpo sonoro! Essa expressão corpo
sonoro tem certo lustro cientí�co, ela anuncia um físico naquele
que a usa; mas, em música, o que ela signi�ca? O músico não
considera o corpo sonoro em si mesmo, ele só o considera em
ação. Ora, o que é o corpo sonoro em ação? É o som: logo,
a harmonia representa o som. Mas a harmonia acompanha o
som. Logo, o somnão tem necessidade de que o representemos,
pois ele está aí. Se este galimatias parece risível, seguramente
não é minha culpa.

Mas talvez não seja o som melodioso que a harmonia repre-
senta: é a coleção dos sons harmônicos que a acompanham.
Mas estes sons são apenas a própria harmonia; logo, a harmo-
nia representa a harmonia, e, o acompanhamento, o acompa-
nhamento.

Se a harmonia não representa o som melodioso nem seus
harmônicos, então o que ela representa? O som fundamental
e seus harmônicos, nos quais está compreendido o som melo-
dioso. Logo, o som fundamental e seus harmônicos são o que
o sr. Rameau chama de corpo sonoro. Que seja; mas vejamos.

Se a harmonia deve representar o corpo sonoro, o baixo sem-
pre deve conter apenas sons fundamentais, pois a cada inver-
são o corpo sonoro não produz no baixo a harmonia invertida
do som fundamental, mas a harmonia direta do som invertido
que se encontra no baixo e que, no corpo sonoro, torna-se as-
sim fundamental. Que o sr. Rameau se dê ao trabalho de res-
ponder a essa única objeção, mas que responda claramente, e
lhe darei ganho de causa.

Jamais o som fundamental nem seus harmônicos tomados
como corpo sonoro produzem acorde menor; jamais produzem
dissonância; falo a partir do sistema do sr. Rameau. Harmonia
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e acompanhamento estão repletos de tudo isso, principalmente
em sua prática. Logo, harmonia e acompanhamento não po-
dem representar o corpo sonoro.

Deve haver uma diferença inconcebível entre a maneira de
raciocinar deste autor e a minha; pois eis as primeiras con-
sequências que seu princípio, admitido por suposição, me su-
gere.

Se o acompanhamento representa o corpo sonoro, ele só
deve fornecer os sons produzidos pelo corpo sonoro. Ora, estes
sons formam somente acordes perfeitos. Por que então sobre-
carregar o acompanhamento com dissonâncias?

Segundo o sr. Rameau, os sons concomitantes produzidos
pelo corpo sonoro limitam-se a dois, a saber: a terça maior e
a quinta. Se o acompanhamento representa o corpo sonoro,
então é preciso simpli�cá-lo.

O instrumento com que acompanhamos é ele mesmo um
corpo sonoro do qual cada som é sempre acompanhado de seus
harmônicos naturais. Logo, se o acompanhamento representa
o corpo sonoro, só devemos tocar uníssonos; pois os harmô-
nicos dos harmônicos não se encontram no corpo sonoro. Na
verdade, se este princípio que combato me tivesse ocorrido, e
o tivesse considerado sólido, teria me servido dele contra o sis-
tema do sr. Rameau, e acreditaria tê-lo invertido.

Mas atribuamos, se possível, precisão a essas ideias; podere-
mos perceber melhor sua justeza ou falsidade.

Para conceber seu princípio, é preciso compreender que o
corpo sonoro é representado pelo baixo e seu acompanhamento,
de maneira que o baixo fundamental represente o som gerador,
e o acompanhamento, suas produções harmônicas. Ora, como
os sons harmônicos são produzidos pelo baixo fundamental, o
baixo fundamental, por sua vez, é produzido pelo concurso dos
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sons harmônicos: isto não é um princípio de sistema, é um fato
de experiência conhecido na Itália há muito tempo.

Agora, trata-se apenas de ver quais condições são requeridas
pelo acompanhamento para representar exatamente as produ-
ções harmônicas do corpo sonoro, e fornecer, com o seu auxí-
lio, o baixo fundamental que lhes convém.

É evidente que a primeira e a mais essencial dessas con-
dições é a de produzir em cada acorde um som fundamental
único; pois, se produzirdes dois sons fundamentais, represen-
tareis dois corpos sonoros em vez de um, e tereis duplicidade
de harmonia, como já foi observado pelo sr. Serre.

Ora, o acorde perfeito de terça maior é o único que só pro-
duz um som fundamental, qualquer outro acorde o multiplica;
isto não tem necessidade de ser demonstrado por nenhum teó-
rico, e contentar-me-ei com um exemplo tão simples que, sem
�gura nem nota, possa ser compreendido pelos leitores menos
versados emmúsica, contanto que os termos lhes sejam conhe-
cidos.

Na experiência da qual acabo de falar, consideramos que a
terça maior produz como som fundamental a oitava do som
grave, e que a terça menor produz a décima maior; ou seja,
que essa terça maior dó mi produzirá a oitava do dó como som
fundamental, e que essa terça menormi sol produzirá, ainda, o
mesmo dó como som fundamental. Assim, este acorde inteiro
dó mi sol produzirá apenas um som fundamental; pois a quinta
dó sol, que produz o uníssono da sua nota grave, pode ser consi-
derada como sua oitava, ou então, ao baixar este sol em sua oi-
tava, o acorde é, rigorosamente falando, um único; pois o som
fundamental da sexta maior sol mi encontra-se na quinta do
grave, e o som fundamental da quarta sol dó encontra-se ainda
na quinta do grave. Dessamaneira, a harmonia é bemordenada
e representa exatamente o corpo sonoro. Mas, em vez de divi-
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dir harmonicamente a quinta colocando a terça maior no grave
e a menor no agudo, transponhamos essa ordem, dividindo-a
aritmeticamente; teremos este acorde perfeito de terça menor
dó mi bemol sol, e, tomando outras notas para maior comodi-
dade, este acorde semelhante lá dó mi.

Então encontramos a décima fá como som fundamental da
terça menor lá dó, e a oitava dó como som fundamental da terça
maior dó mi. Logo, não conseguiríamos tocar este acorde com-
pleto sem produzir, ao mesmo tempo, dois sons fundamentais.
Pior ainda: como nenhum destes dois sons fundamentais é o
verdadeiro fundamento do acorde e do modo, precisamos de
um terceiro baixo lá, que dá este fundamento. Então é evidente
que o acompanhamento só pode representar o corpo sonoro se
tomar as notas aos pares. Nesse caso, teremos lá como baixo
engendrado sob a quinta lá mi, fá sob a terça menor lá dó, e
dó sob a terça maior dó mi. Assim que acrescentardes um ter-
ceiro som, ou produzireis um acorde perfeitomaior, ou obtereis
dois sons fundamentais, e, por conseguinte, a representação do
corpo sonoro desaparecerá.

O que digo aqui do acorde perfeito menor deve ser compre-
endido com maior razão de todo acorde dissonante completo
em que os sons fundamentais se multiplicam pela composição
do acorde; e não podemos esquecer que tudo isto é deduzido
apenas do próprio princípio do sr. Rameau, adotado como su-
posição. Se o acompanhamento devesse representar o corpo
sonoro, logo, quão circunspectos deveríamos ser na escolha
dos sons e das dissonâncias, embora fossem regulares e bem
salvas. Eis a primeira consequência que deveríamos tirar deste
princípio suposto como verdadeiro. A razão, o ouvido, a ex-
periência, a prática de todos os povos que possuem a maior
precisão e sensibilidade na voz, tudo sugeria essa consequên-
cia ao sr. Rameau. No entanto, aquela que ele tira é totalmente
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oposta, e para estabelecê-la reclama os direitos da natureza,
palavra que, na qualidade de artista, ele jamais deveria pro-
nunciar.

Ele me recrimina violentamente por ter dito que às vezes era
preciso suprimir sons no acompanhamento, e ainda mais por
ter incluído a quinta entre os sons que era preciso excluir em
certa ocasião. A quinta, diz ele, que é o arcobotante da harmo-
nia, e que, por conseguinte, devemos eleger em toda parte onde
ela deve ser empregada. Ainda bem que a elegemos quando ela
deve ser empregada; mas isto não prova que ela sempre deva
sê-lo. Ao contrário, é justamente porque ela é demasiadamente
harmoniosa e sonora que, com frequência, é preciso suprimi-la,
sobretudo nos acordes por demais afastados das cordas princi-
pais, para evitar que a ideia do tom não se afaste nem se apague
e para evitar que o ouvido incerto divida sua atenção entre os
dois sons que formam a quinta; ou que precisamente dê aten-
ção ao som que é estranho à melodia e que se deve escutar me-
nos. A elipse não é menos usada na harmonia do que na gra-
mática; não se trata sempre de dizer tudo, mas de se fazer en-
tender su�cientemente. Aquele que, em um acompanhamento
escrito, desejasse fazer soar a quinta em cada acorde em que
ela entra, produziria uma harmonia insuportável; e o próprio
sr. Rameau evitou empregá-la dessa maneira.

Para voltar ao cravo, interpelo todo homem cujo hábito in-
veterado não corrompeu os órgãos; que ele escute, se puder,
o estranho e bárbaro acompanhamento prescrito pelo sr. Ra-
meau, que o compare com o acompanhamento simples e har-
monioso dos italianos, e, caso se recuse a julgar com a razão,
que ao menos julgue a estes e àquele com o sentimento. Como
um homem de gosto pôde jamais imaginar que fosse necessá-
rio preencher todos os acordes para representar o corpo so-
noro, e que fosse necessário utilizar todas as dissonâncias que
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podemos empregar? Como pôde recriminar Corelli� por não
ter cifrado todas aquelas que poderiam entrar em seu acompa-
nhamento? Como a pena não lhe caía das mãos a cada falta
que a este grande harmonista ele reprovava por não ter come-
tido? Como não percebeu que a confusão jamais produziu algo
agradável, que uma harmonia por demais carregada é a morte
de toda expressão, e que é por essa razão que toda a música
proveniente de sua escola é apenas ruído sem efeito? Como
não reprova a si mesmo por ter sobrecarregado os baixos fran-
ceses com essas �orestas de cifras que ferem os ouvidos só de
vê-las? Como a força dos belos cantos que às vezes encontra-
mos em sua música não desarmou sua mão paterna quando ele
os estragava ao seu cravo?

Seu sistema não me parece de modo algum mais bem fun-
dado nos princípios da teoria do que naqueles da prática. Toda
a sua geração harmônica se limita a progressões de acordes
perfeitos maiores; não compreendemos mais nada quando se
trata do modo menor e da dissonância, e as virtudes dos núme-
ros de Pitágoras não são mais tenebrosas que as propriedades
físicas que ele pretende atribuir a simples relações.

O sr. Rameau diz que a ressonância de uma corda sonora põe
em movimento uma outra corda sonora tripla ou quíntupla da
primeira e a faz fremir sensivelmente em sua totalidade, ainda
que ela não ressoe. Eis o fato sobre o qual estabelece os cálcu-

� Arcangelo Corelli (����-����), violinista e compositor italiano. Nesta
passagem, Rousseau alude às críticas que Rameau dirige a Corelli no capítulo
XXIII de sua obra intituladaNouveau système demusique théorique, de ����. Cf.
RAMEAU, Jean-Philippe. Intégrale de l’Œuvre Théorique – Traités, Méthodes,
Préfaces, Polémiques et Correspondances. Édition de Bertrand Porot et Jean
Saint-Arroman. Bressuire: Éditions Fuzeau Classique, ����, vol. I: ����-����,
pp. ��� e seg. (N.T.).
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los que lhe servem à produção da dissonância do modo menor.
Examinemos.

Que uma corda vibrante, ao dividir-se em suas alíquotas, as
faça vibrar e ressoar cada uma em particular, de modo que
as vibrações mais fortes da corda produzam outras mais fra-
cas em suas partes, este fenômeno é concebível e nada tem de
contraditório. Porém, que uma alíquota possa agitar sua to-
talidade, provocando-lhe vibrações mais lentas e, consequen-
temente, mais fortes�; que uma força qualquer produza outra
tripla e outra quíntupla dela mesma, é o que a observação des-
mente e que a razão não pode admitir. Se a experiência do
sr. Rameau é verdadeira, é preciso necessariamente que aquela
do sr. Sauveur seja falsa. Pois se uma corda ressonante faz
vibrar seu triplo e seu quíntuplo, disto se segue que os nós do
sr. Sauveur não poderiam existir; que, pela ressonância de uma
parte, a corda inteira não poderia fremir; que os papéis brancos
e vermelhos deveriam igualmente cair, e que sobre este fato é
preciso rejeitar o testemunho de toda a Academia.

Que o sr. Rameau se dê ao trabalho de nos explicar o que é
uma corda sonora que vibra e não ressoa. Eis certamente uma
nova física. Logo, não são mais as vibrações do corpo sonoro
que produzem o som, e só nos resta buscar outra causa.

De resto, não acuso aqui o sr. Rameau de má-fé; inclusive
conjecturo como ele pôde se enganar. Antes de tudo, num ex-
perimento �no e delicado, um homem de sistema muitas ve-
zes enxerga o que deseja enxergar. Além disso, dividindo-se
a grande corda em partes iguais entre si e na pequena, vimos
fremir simultaneamente todas as suas partes e tomamos isto
pelo frêmito da corda inteira: não ouvimos som algum. O que

� O que torna as vibrações mais lentas é mais matéria para mover na corda,
ou seu maior afastamento da linha de repouso (N.A.).

��



J����J����� R�������
também é muito natural. Em vez do som da corda inteira que
esperávamos, obtivemos apenas o uníssono da menor parte, e
não o distinguimos. O fato importante do qual era preciso se
assegurar e do qual dependia todo o resto era o de que não
existiam nós imóveis, e que, enquanto ouvíamos apenas o som
da uma parte, víamos a corda fremir em sua totalidade, o que
é falso.

Mesmo que este experimento fosse verdadeiro, as origens
que dele deduz o sr. Rameau não seriam por isso mais reais,
pois a harmonia não consiste em relações de vibrações, mas no
concurso dos sons que dela resulta. E se estes sons são nulos,
como todas as proporções do mundo dar-lhes-iam uma exis-
tência que eles não têm?

É hora de me deter. Eis até onde o exame dos Erros do sr.
Rameau pode interessar à ciência harmônica. O resto não in-
teressa aos leitores nem a mim. Armado com o direito de uma
justa defesa, tinha de combater dois princípios deste autor, dos
quais um produziu toda a música detestável com a qual sua
escola inunda o público há muitos anos; a outra, o acompa-
nhamento ruim que se aprende com seu método. Tinha de
mostrar que seu sistema harmônico é insu�ciente, mal estabe-
lecido, fundado sobre uma falsa experiência. Considerei estas
pesquisas interessantes; apresentei minhas razões; o sr. Ra-
meau apresentou ou apresentará as dele; o público julgar-nos-
á. Se concluo este escrito tão cedo, não é porque me falte ma-
téria; mas já disse o su�ciente em proveito da arte e em honra
da verdade. Não penso ser necessário defender a minha contra
os ultrajes do sr. Rameau. Enquanto ele me ataca como artista,
vejo-me no dever de lhe responder e, de bom grado, com ele
discuto os pontos contestados. Assim que o homem se mostra
e me ataca pessoalmente, não tenho mais nada a lhe dizer, e
nele vejo apenas o músico.
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Rousseau e o exame dos “Erros do sr.
Rameau”

Fabio Stieltjes Yasoshima
Em ����, após a divulgação e circulação, nos meios ilustra-

dos parisienses, de uma carta pública e anônima intitulada “Er-
ros sobre a música na Enciclopédia”�, muitos leitores – entre
eles Jean-Jacques Rousseau (����-����) – decerto não tiveram
di�culdade em reconhecer a autoria deste polêmico escrito,
pela menção a um episódio ocorrido na casa de um senhor
não identi�cado��, havia “dez ou doze anos”, durante o qual,
em presença do incógnito autor da carta, “um indivíduo” teria

� RAMEAU, Jean-Pierre, Erreurs sur la musique dans l’Encyclopédie, Paris,
����. Neste mesmo ano, viera a público o quinto volume da Enciclopédia, na
qual, como sabemos, Rousseau vinha escrevendo a maior parte dos verbetes
sobre música. Diderot e d’Alembert também participaram da redação dos ver-
betes sobre a arte dos sons e, segundo sustenta Bouissou, com base na cor-
respondência entre Rousseau e d’Alembert, este último teria retocado alguns
verbetes musicais do �lósofo genebrino, suavizando, inclusive, os “excessos”
de Rousseau, i.e., suas críticas ao compositor e teórico Jean-Philippe Rameau.
Cf. BOUISSOU, Sylvie. Jean-Philippe Rameau – Musicien des Lumières. Paris:
Fayard, ����, p. ���.

�� Sabemos que o “Sr***” da carta era o sr. de La Pouplinière (����-����),
mecenas de Rameau.
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apresentado “um balé de sua autoria”��, composto de péssima
música francesa – “tanto vocal quanto instrumental” – em con-
traste com excelentes partes de “um gosto absolutamente ita-
liano” que, na certa, acusa o autor “anônimo” da carta, teriam
sido plagiadas; enquanto as partes ruins – conclui o ríspido e
deselegante autor da carta – sem dúvida seriam da autoria de
alguém “sem nenhum gênio, desprovido de ouvido, de senti-
mento, de experiência e de conhecimentos [...].”��

Assim, será sob a forma pan�etária que, no ano seguinte
ao cessar-fogo da célebre Guerra ou Querela dos Bufões, Jean-
Philippe Rameau (����-����), arquirrival de Rousseau no âm-
bito dos debates sobre a música, voltará à carga�� com dois es-

�� Trata-se, aqui, d’As Musas galantes, balé heroico composto por Rousseau
entre ���� e ����.

�� Cf. RAMEAU, Jean-Philippe, op. cit., pp. ���-���.
�� Após os dois episódios que envolveram “ataques” públicos de Rameau ao

�lósofo genebrino, quais sejam, as críticas ao novo projeto de notação musical
de Rousseau, quando da ocasião de sua apresentação à Academia de Ciências
de Paris, em ����, e, dois anos depois, a ignominiosa audição do já referido balé
(Les Muses galantes) do nosso �lósofo-músico. Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques.
Con�ssões. Tradução de Rachel de Queiroz (livros I a X) e José Benedicto Pinto
(livros XI e XII). São Paulo: Edipro, ����, p. ���: “Rameau, desde o começo
da audição, começou a dar a entender, por ultrajantes elogios, que a composi-
ção não poderia ser minha. Não deixou passar nenhum trecho sem dar sinais
de impaciência; mas a uma ária de contralto [haute-contre], cujo canto era
másculo e sonoro e o acompanhamento muito brilhante, não se pôde conter;
apostrofou-me com uma brutalidade que escandalizou todo mundo, a�rmando
que uma parte do que acabava de ouvir era de um homem consumado em arte,
e o resto de um ignorante que não sabia sequer música. É verdade que o meu
trabalho, desigual e sem regra, era às vezes sublime e às vezes muito vulgar,
como tem de ser o trabalho de toda pessoa que se eleva por alguns impul-
sos de gênio sem ter ciência que o apoie. Rameau pretendeu só ver em mim
um plagiário sem talento nem gosto [un petit pillard sans talent et sans goût].”
Ver também ROUSSEAU, Jean-Jacques. Œuvres autobiographiques. In : Œuvres
complètes. Sous la direction de Raymond Trousson et Frédéric S. Eigeldinger.
Genève/Paris: Slatkine/Champion, ����, t. �, p. ���.
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critos anônimos – os já mencionados “Erros...” e a “Sequência
dos Erros sobre a música na Enciclopédia”�� – que procuram
denunciar os equívocos da Enciclopédia em matéria musical e,
por conseguinte, os “erros” do indômito �lósofo genebrino, tra-
zendo à tona as contradições deste pretenso “legislador emmú-
sica”�� e açulando uma disputa que não chegaria a termo nem
mesmo após o trespasse do grande compositor e teórico dijo-
nês – para a sua infelicidade, ou talvez, paradoxalmente, para o
seu triunfo –, dado que Rousseau o continuaria atacando, sem
jamais deixar de se referir ao sistema harmônico ramista nos

�� Erreurs sur la musique dans l’Encyclopédie (����) e Suite des erreurs sur
la musique dans l’Encyclopédie (����), portanto, são as duas cartas publicadas
por Rameau sob a capa do anonimato que, à época, não deve ter enganado nin-
guém, como sugere Sylvie Bouissou. Cf. BOUISSOU, op. cit., p. ���. Sabemos
que a lista dos verbetes musicais da Enciclopédia criticados por Rameau com-
preende, ao todo, sete artigos. Os seis primeiros verbetes – Acompanhamento,
Acorde, Cadência, Coro, Cromático e Dissonância – são citados e submetidos a
uma análise não apenas crítica, mas mordaz, nos Erros; e o sétimo e último ar-
tigo – Enarmônico – é criticado em outra carta, menos extensa que a primeira,
intitulada Sequência dos Erros sobre a música na Enciclopédia. Como lembra
Catherine Kintzler, estas duas cartas – “Erros” e “Sequência dos erros” – tam-
bém se inscrevem em outro debate, no qual se envolve Rameau, a partir dessa
mesma época, a saber: a querela entre Rameau e d’Alembert, que “prosseguiu
até a morte do músico, em ����”. Cf. KINTZLER, Catherine. Erreurs sur la mu-
sique dans l’Encyclopédie. In: BEAUSSANT, Philippe. Rameau de A à Z. Paris:
Fayard/IMDA, ����, p. ���.

�� É por meio deste e de outros quali�cativos não menos irônicos que Ra-
meau se refere a Rousseau, ao longo desta explosiva carta. Cf. RAMEAU, J.-P.,
op. cit., vol. II, p. �� e ��.
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mais importantes verbetes doDicionário demúsica��, publicado
cerca de três anos após a morte de Rameau.

Não se trata, aqui, de proceder à reconstituição de todo o
arsenal de críticas que, nestes dois libelos, sob a capa do ano-
nimato, Rameau dispara contra os “erros” que ele identi�ca nos
verbetes musicais do �lósofo genebrino – este colaborador da
Enciclopédia que, na opinião do teórico renomado e composi-
tor que já havia seduzido o público da Ópera de Paris com suas
“Índias Galantes”, não passava de um pretenso músico.�� Se-
ria fora de propósito proceder à listagem e análise de todas as
críticas feitas pelo compositor dijonês, uma vez que muitas de-
las versam sobre questões demasiado técnicas (por exemplo:
sobre a sequência de acordes que deve ser respeitada em de-
terminada cadência etc.). Portanto, faremos referência tão so-
mente às críticas de Rameau que o próprio Rousseau replicaria
em uma brochura que acabou sendo publicada após a morte do
�lósofo e que nos interessam para compreender as razões pe-
las quais o genebrino faz pesar “uma avalanche de críticas”��
contra o sistema harmônico de seu adversário.

Vejamos o que, em um fragmento biográ�co – escrito pro-
vavelmente entre ���� e ������ –, o �lósofo genebrino nos diz

�� Redigido entre ���� e ����, o Dicionário veio a lume na virada de ����-��
e, ao que tudo indica, foi o último escrito musical de Rousseau publicado en-
quanto o �lósofo ainda vivia. Cf. YASOSHIMA, Fabio. O Dicionário de música
de Jean-Jacques Rousseau: introdução, tradução parcial e notas. Dissertação
(Mestrado em Filoso�a) – Faculdade de Filoso�a, Letras e Ciências Humanas,
Universidade de São Paulo, São Paulo, ����.

�� Cf. RAMEAU, J.-P., op. cit., vol. II, p. ��.
�� Cf. BOUISSOU, op. cit., p. ���.
�� Cf. BOCCADORO, Brenno. Note. In: ROUSSEAU, J.-J. Dictionnaire de

musique. Œuvres complètes. Sous la direction de Raymond Trousson et Frédéric
S. Eigeldinger. t. XIII. Genebra/Paris: Slatkine/Champion, ����, p. ��.
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acerca destes golpes que Rameau desferira, sob a máscara do
anonimato, contra alguns de seus verbetes:

Entre todos esses libelos, surgiram algumas bro-
churas que os inimigos de um célebre artista ou-
saram atribuir-lhe: uma, entre outras, que conti-
nha algumas verdades cujo título começava por
estas palavras Erreurs sur la musique [Erros sobre
a música]. O autor (sem dúvida, um farsista de
mau gosto) nela criticava com bastante maligni-
dade a obscuridade dos escritos desse grande mú-
sico. Censurava-me, como um crime, por eu me
fazer entender, dava-me essa clareza como prova
de minha ignorância e, como prova de grande sa-
ber do sr. Rameau, dava seus raciocínios tenebro-
sos, tanto mais úteis, segundo o autor, por serem
compreendidos por ummenor número de pessoas.
Donde se conclui que o �lósofo [d’Alembert] que
se dignou dar a conhecer o sistema tão sabiamente
escondido nos escritos do sr. Rameau não expõe
menor ignorância em seus luminosos elementos
de música do que eu em meus artigos da Encyclo-
pédie [Enciclopédia]. Seguindo essamáxima, pode-
se dizer que o autor da brochura ultrapassa em sa-
ber o próprio sr. Rameau e Rabelais em habilidade,
pela mais ininteligível algaravia já produzida por
uma cabeça mal conformada.��

�� Cf. ROUSSEAU, J.-J. Textos autobiográ�cos e outros escritos. Tradução, in-
trodução e notas de Fúlvia M. L. Moretto. Revisão técnica de Thomaz Kawau-
che. São Paulo: Unesp, ����, p. ��-��.
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Nesta passagem, parece-nos que Rousseau afeta desconhe-

cer o verdadeiro autor do libelo – “sem dúvida, um farsista de
mau gosto” –, unicamente para voltar contra Rameau as mes-
mas censuras com as quais o recriminara o “incógnito” autor
da brochura. Porém, neste mesmo fragmento biográ�co, logo
após essa apreciação teatralizada, o �lósofo aponta duas “ques-
tões interessantes” que seriam matéria para a composição de
seu Dicionário de música, e, como veremos mais adiante, para
uma resposta indireta a Rameau, uma vez que, em seus Erros
sobre a música:

[...] são apresentadas algumas questões interes-
santes como esta, por exemplo: se a melodia nasce
da harmonia, e esta outra, se o acompanhamento
deve representar o corpo sonoro. São questões que,
mais bem tratadas, pareceriam anunciar ideias a
que terei ocasião de examinar emmeuDictionnaire
de musique.��

Se ao leitor atual pode parecer estranho ou até mesmo des-
propositado perguntar-se “se a melodia deriva da harmonia”��,

�� Ibidem, p. ��-��.
�� Enciclopédia, verbete “Melodia”, assinado por Rousseau. A tese do

primado da melodia sobre a harmonia também foi referida por Rousseau
em alguns dos verbetes de seu Dicionário de música, tais como: “Com-
positor”, “Harmonia”, “Imitação”, “Melodia”, “Unidade de melodia”, en-
tre outros. Cf. DIDEROT, Denis/d’ALEMBERT, Jean Le Rond. Ency-
clopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Pa-
ris, ����-����. �� v. Edição eletrônica pela Universidade de Chicago, a
cargo de Robert Morrissey e Glenn Roe., p. http://art�srv��.uchicago.edu/cgi-
bin/philologic/getobject.pl?p.�:���.encyclopedie������:���. O leitor poderá
consultar com proveito a tradução de alguns destes verbetes de Rousseau sobre
música na edição brasileira da Enciclopédia, ou Dicionário razoado das ciências,
das artes e dos ofícios. Organização de Pedro Paulo Pimenta e Maria das Graças
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ou, pelo contrário, se é a harmonia que provém da melodia; no
século das Luzes, os debates eruditos sobre a arte dos sons não
só legitimavam, mas também açulavam discussões dessa natu-
reza. De fato, como bem observou Lester, “quase todo escritor
do século dezoito tinha algo a dizer sobre a primazia da melo-
dia vs. harmonia.”��

Ora, essa mesma tese do primado da melodia sobre a har-
monia vai de encontro à posição ramista – exposta desde o
seu Tratado de harmonia (����), passando pelas suas Observa-
ções sobre nosso instinto para a música (����) –, segundo a qual
a melodia “emana diretamente”�� da harmonia. Todavia, com
razão poderíamos nos perguntar: o que fez com que Rousseau
defendesse a melodia de modo tão aguerrido?

Pressupor que o �lósofo genebrino tenha sido um “partidá-
rio da melodia” – como Rameau gostava de chamá-lo, com tom
irônico�� – unicamente para contradizer seu adversário, não
seria apenas incensar injustamente o autor dos Erros sobre a
música na Enciclopédia; mas, pior que isso, cair na armadilha de
reduzir a polêmica entre esses dois autores a um con�ito pes-
soal e desprovido de interesse teórico. Portanto, ao abordarmos
a querela Rousseau-Rameau, devemos nos esforçar para apre-
ender “os argumentos de fundo” que, a nosso ver, certamente

de Souza; trad. Maria das Graças de Souza [et al.]. São Paulo: Editora Unesp,
����, volume �: Sociedade e artes.

�� Cf. LESTER, Joel. Compositional Theory in the Eighteenth Century. Cam-
bridge: H.U.P., ����. p. ���. Ver também CANNONE, Belinda. Philosophies
de la musique (����-����). Paris: Aux amateurs de livres/Klincksieck, ����, p.
��-��.

�� RAMEAU, J.-P., op. cit., vol. II, p. ���.
�� Idem, op. cit., vol. II, p. ���.
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permitem que enxerguemos um “verdadeiro debate”, para além
da “insigni�cância das invectivas”��.

Situemos, portanto, no contexto do pensamento musical de
Rousseau, o tema da prioridade da melodia sobre a harmonia,
para que possamos compreender sua contraposição ao sistema
harmônico de Rameau.

Inicialmente, o problema não se coloca exatamente nestes
termos – do primado da melodia sobre a harmonia –, mas sob
a forma de uma questão que desperta o interesse de Rousseau
e à qual ele pretende responder. O que parece interessar o �ló-
sofo, em um primeiro momento, é o problema tal como aparece
formulado ao �nal de um verbete da “Grande Enciclopédia” de
Diderot e d’Alembert.

Adentremos então na Enciclopédia, para que possamos acom-
panhar, a partir da de�nição “técnica” da noção de melodia, o
caminho percorrido pelo �lósofo genebrino em suas re�exões
estéticas sobre a música e seus fundamentos, que o levarão a
justi�car teoricamente a franca contraposição entre este ele-
mento primordial – compreendido em suas relações com as
línguas e as paixões – e o sistema da harmonia ramista. Eis
a de�nição do conceito de melodia apresentada por Rousseau
no verbete homônimo da Enciclopédia:

Emmúsica,melodia é a disposição sucessiva de vá-
rios sons que, juntos, constituem um canto regu-
lar. A perfeição damelodia depende das regras e do
gosto. O gosto faz que se encontrem belos cantos;
as regras ensinam a bem modular. Não é preciso
mais que isso para compor uma boa melodia.��

�� Cf. DOUS, Jean-Paul. Rameau – Un musicien philosophe au siècle des
Lumières. Paris: L’Harmattan, ����. p. ��.

�� Cf. Encyclopédie, ��:���; trad. bras., vol. �, p. ���.
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Quanto a essa de�nição, não parece haver nenhuma discre-

pância entre as concepções ramista e rousseauniana da melo-
dia. Sigamos a re�exão de Rousseau sobre o componente me-
lódico da música e os argumentos que a nortearam.

Ora, sabemos que o “privilégio concedido àmelodia”��, como
diria Bento Prado Jr., não foi algo que Rousseau estabeleceu de
maneira impensada, mas sua tese foi se constituindo de modo
gradativo, no mesmo ritmo que a investigação acerca do papel
da melodia na música moderna e antiga começou a adquirir
um lugar proeminente no coração de seu pensamento estético.
Neste mesmo verbete (“Melodia”) que escreve para a Enciclo-
pédia, Rousseau questiona-se sobre a precedência da harmo-
nia (certamente tendo em vista a tese de Rameau); mesmo que,
em um primeiro momento, apenas o tenha feito para remeter
o leitor a outro verbete, qual seja, “Fundamental”, escrito por
d’Alembert��.

Com efeito, na Enciclopédia, após de�nir a melodia como “a
disposição sucessiva de vários sons que, juntos, constituem um
canto regular”, Rousseau assim conclui seu artigo:

Os antigos restringiam mais do que nós o sentido
dessa palavra: entre eles, a melodia era apenas a
execução do canto; sua composição se chamava
melopeia. Entre nós, uma e outra se chamam me-
lodia. Mas como a constituição de nossos cantos
depende inteiramente da harmonia, amelodia não
constitui uma parte considerável da nossa música.

�� Cf. PRADO JR., Bento. A força da voz e a violência das coisas. In: MATOS,
Franklin de. (Org.). A retórica de Rousseau e outros ensaios de Bento Prado Jr.
Trad. Cristina Prado. Revisão técnica de Thomaz Kawauche. São Paulo: Cosac
Naify, ����, p. ���.

�� Cf. Encyclopédie, �:��-��.
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Ver HARMONIA, MELOPEIA etc. Ver também o
verbete FUNDAMENTAL, sobre a seguinte ques-
tão: se a melodia deriva da harmonia.��

Notemos que a noção de “ritmo” ainda não aparece de ma-
neira explícita ou nominal, embora se encontre presente na
ideia de regularidade, que Rousseau expõe no verbete “Ritmo”,
da mesma Enciclopédia.��

Antes de seguirmos os desdobramentos da questão colocada
ao �nal do verbete “Melodia”, observemos que, longe de a�r-
mar que a teoria musical da Antiguidade – neste caso, a dos
antigos gregos – era mais “pobre” que a dos modernos, como
se poderia equivocadamente deduzir da a�rmação segundo a
qual o sentido da palavra melodia era limitado unicamente à
“execução do canto”; o que Rousseau pretende assinalar é a
especi�cidade da assimilação da melodia ao canto entre os an-
tigos, e a organicidade ou o desenvolvimento natural de suas
composições.�� Assim, para Rousseau, ao contrário dos anti-

�� Cf. Encyclopédie, ��:���; trad. cit., vol. �, p. ���.
�� De fato, depois de expor a de�nição geral de ritmo (em grego: �υϑµ�ς),

qual seja, “a proporção que as partes de um tempo, de um movimento, e até
mesmo de um todo apresentam entre si”, Rousseau explica que, em música,
ritmo é “a diferença domovimento que resulta da rapidez ou da lentidão, da du-
ração ou da brevidade respectiva das notas.” Mais especi�camente, para Aris-
tides Quintiliano, prossegue Rousseau, o ritmo se divide “em três espécies, a
saber: aquele dos corpos imóveis, o qual resulta da justa proporção de suas
partes, como em uma estátua bem feita. O ritmo do movimento local, como na
dança, o passo bem composto, as atitudes das pantomimas; ou, en�m, aquele
dos movimentos da voz e da duração relativa dos sons em tal proporção que,
seja quando tocamos sempre o mesmo tom, como no caso do som do tambo-
rim, seja quando variamos os sons do agudo ao grave, como na declamação e
no canto, ele [o ritmo] possa, por sua sucessão, resultar em efeitos agradáveis
pela duração ou pela quantidade.” Cf. Encyclopédie, ��:���.

�� Em ����, Théodore Reinach (����-����), historiador, advogado, matemá-
tico, �lólogo e musicólogo, de�niu amelopeia dos antigos gregos como “a apli-
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gos, os modernos atribuem um sentido mais amplo ao conceito
de melodia, o que o torna mais “vago” – a melodia se refere in-
diferentemente à execução ou à composição de um canto e não
constitui mais “uma parte considerável” da sua música, uma
vez que a composição de seus cantos encontra-se totalmente
submetida à harmonia e a regras ou “leis” que dela derivam.��

A tese da preeminência damelodia sobre a harmonia tornou-
se mesmo radical e foi desenvolvida por Rousseau em um ma-
nuscrito intitulado Do Princípio da melodia ou resposta aos Er-
ros sobre a música��; no “Exame de dois princípios avançados

cação dos elementos melódicos fundamentais – sons, intervalos, tons, modos
[...], assim como aquela dos elementos rítmicos – duração, tempos, métricas,
membros, frases – constitui a ritmopeia, aliás, di�cilmente separável da pri-
meira.” Cf. REINACH, Théodore. A música grega. Trad. Newton Cunha. São
Paulo: Perspectiva, ����, p. ��.

�� Vale lembrarmos a comparação que, no verbete “Música” da Enciclopé-
dia, Rousseau faz entre a melopeia dos gregos e a melodia dos modernos: “A
parte da nossa música que corresponde à melopeia dos gregos é o canto ou
a melodia; e não sei qual deve prevalecer nesse aspecto, pois se nós possuí-
mos mais intervalos, eles os possuíam, em virtude da diversidade dos gêneros,
mais variados que os nossos. Além disso, como a modulação é uniforme em
todos os nossos tons, faz-se necessário que o canto nisso seja semelhante; pois
a harmonia que o produz tem seus caminhos prescritos e esses caminhos são
os mesmos em todo lugar. Assim, as combinações dos cantos que essa harmo-
nia comporta só podem ser muito boas. Por isso, todos esses cantos procedem
sempre da mesma maneira. Em todos os tons, em todos os modos, sempre os
mesmos traços, os mesmos �nais; nesse ponto, não percebemos nenhuma va-
riedade de gênero nem de caráter. Então, tratais da mesmamaneira o afetuoso,
o gracioso, o alegre, o impetuoso, o grave e o moderado? Vossa melodia é a
mesma para todos esses gêneros, e gabai-vos da perfeição de vossa música? O
que deveriam dizer os gregos, que possuíam modos e regras para todos esses
caracteres, e que, com isso, os exprimiam como queriam? Dir-me-ão que nós
também os exprimimos? Para tanto nos esforçamos, pelo menos; mas, para fa-
lar francamente, eu não acho que o sucesso corresponde aos esforços de nossos
músicos.” Cf. Encyclopédie..., ��:���-���; trad. bras., vol. �, pp. ���-���.

�� Primeira versão do Exame e “embrião” do Ensaio, em cujos capítulos XVIII
e XIX certos estudiosos (como Robert Wokler e Marie-Élisabeth Duchez) reco-
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pelo sr. Rameau...”�� (que também permaneceu sob a forma de
manuscrito); no escrito póstumo, publicado cerca de três anos
após a morte do �lósofo, intitulado Ensaio sobre a origem das
línguas, em que se fala da melodia e da imitação musical��; e, �-
nalmente, em alguns dos verbetes do seu Dicionário de música.

Mais precisamente, sabemos que, do manuscrito intitulado
“Do Princípio da melodia...”, que permaneceu inédito durante
a vida de Rousseau e foi redigido em resposta à carta anônima
de Rameau intitulada Erros sobre a música na Enciclopédia, o
�lósofo genebrino irá compor dois outros importantes textos
(que também só serão publicados após a sua morte), a saber:
o Exame e uma parte de seu Ensaio. Ademais, certas passa-
gens destes mesmos textos encontram-se desenvolvidas em al-
guns verbetes (tais como: “Compositor”, “Harmonia”, “Imita-
ção”, “Melodia”, “Unidade de melodia”, entre outras entradas)
de seu Dicionário de música (����-��). Portanto, a uma parte
desses textos voltaremos nossa atenção a partir de agora, pela

nheceriam passagens inteiras do “Princípio da melodia”. O texto postuma-
mente intitulado “Origem da melodia” é uma “longa digressão” que se en-
contra no “Princípio da melodia”. Cf. BOCCADORO, Brenno. Introduction
[L’Origine de la mélodie]. In: ROUSSEAU, Œuvres complètes. Sous la direction
de Raymond Trousson et Frédéric S. Eigeldinger. t. XII. Écrits sur la musique.
Genève/Paris: Slatkine/Champion, ����, p. ���.Cf. BECKER, Evaldo. A Ori-
gem da Melodia. Cadernos de Ética e Filoso�a Política, [S. l.], v. �, n. �� (����),
pp. ���-���.

�� Examen de deux principes avancés par M. Rameau, dans sa brochure intitu-
lée « Erreurs sur la musique, dans l’Encyclopédie » (����). Doravante “Exame”.

�� Doravante “Ensaio”. Como lembra Pedro Paulo Pimenta: “O Ensaio sobre
a origem das línguas surgiu com base em uma passagem da Primeira Parte do
segundo Discurso, e, embora tenha sido composto entre ���� e ����, com adi-
ções feitas de ���� a ����, foi publicado apenas postumamente, em Genebra,
no ano de ����.” Cf. ROUSSEAU, J.-J., Escritos sobre a política e as artes. Or-
ganização de Pedro Paulo Pimenta. Tradução de Pedro Paulo Pimenta [et al.].
São Paulo: Ubu/Editora UnB, ����, p. ��.
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importância que eles tiveram na elaboração do pensamento
musical de Rousseau em contraposição ao sistema harmônico
de seu rival.

Adentremos, portanto, nessa “matriz original” que é o “Prin-
cípio da melodia” de Rousseau, e vejamos como ela se inicia��:

É sempre com prazer que vejo aparecerem novos
escritos do sr. Rameau: qualquer que seja a aco-
lhida do público, eles não são menos preciosos aos
amadores da arte; e me orgulho de estar entre os
que se esforçam para deles tirar proveito. Quando
este ilustre músico assinala meus erros, isto é ape-
nas uma razão nova para agradecê-lo; e como ao
renunciar às querelas que podem perturbar minha
tranquilidade não me abstenho daquelas de puro
divertimento, discutirei com tamanho prazer as ques-
tões resolvidas pelo sr. Rameau que isso pode re-
sultar em novos esclarecimentos de sua parte e,
por conseguinte, em novas luzes para o público e
para mim. Isto é aderir mesmo às opiniões deste
ilustre artista que diz que só podemos contestar as
proposições que ele expõe para lhe proporcionar

�� De acordo com Wokler, que transcreveu o manuscrito do “Princípio da
melodia”, o documento apresenta um parágrafo inicial rasurado, porém legí-
vel, o qual traduzimos a seguir: “Ao renunciar às querelas que podem perturbar
minha tranquilidade, não quero me abster daquelas de puro divertimento, tais
como as discussões que posso entabular com o sr. Rameau sobre a sua arte.
Enquanto se tratar somente de música e de canções, creio poder contar su�-
cientemente comigo mesmo para não me recusar a disputas nas quais eu não
seria mais orgulhoso de ter razão do que humilhado por estar errado. Devo
a honra de uma resposta pela reputação deste músico.” Cf. ROUSSEAU, J.-J.
Du principe da la mélodie... In: WOKLER, Robert. Rousseau on Society, Politics,
Music and Language: An Historical Interpretation of his Early Writings. New
York/London: Garland, ����, p. ���.
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os meios de melhor esclarecê-las, donde concluo
que elas devem ser contestadas.��

Em uma espécie de “prelúdio”, segue o texto do “Princípio
da melodia”:

Longe de mim querer defender meus verbetes da
Enciclopédia; na verdade, ninguém deveria estar
mais contente com eles do que o sr. Rameau que
os ataca, mas com isso ninguém no mundo está
mais descontente do que eu. Entretanto, quando
as pessoas souberem do tempo em que foram es-
critos, daquele que tive para escrevê-los e da im-
possibilidade em que sempre estive de retomar um
trabalho concluído; quando, além disso, souberem
que não tive a presunção de me oferecer a este,
mas que isto foi, por assim dizer, uma tarefa im-
posta pela amizade; lerão, talvez, com certa indul-
gência, verbetes quemal tive tempo de escrever no
período que me foi dado para meditá-los e que eu
não teria iniciado se tivesse atendido apenas aos
conselhos do tempo e das minhas forças. Mas isto
é uma justi�cação perante o público e para outra
ocasião. Voltemos ao sr. Rameau, que eu muito
elogiei e que me recrimina por não o ter elogi-
ado mais. Se os leitores consentirem em passar
os olhos pelos verbetes que ele ataca, tais como
Cifrar, Acorde, Acompanhamento etc.; se eles dis-

�� ROUSSEAU, J.-J. Du Principe de la mélodie, p. ���. A passagem citada
corresponde, com algumas variações, ao primeiro e segundo parágrafos do
Exame. Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Examen de deux principes avancés par
M. Rameau, ed. cit., p. ���.
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tinguirem os sóbrios elogios que a equidade resti-
tui aos verdadeiros talentos do incenso indiscreto
que uma vil adulação prodigaliza a todo mundo;
en�m, se eles forem advertidos de que as manei-
ras do sr. Rameau para com a minha pessoa acres-
centam força e integridade à justiça que gosto de
lhe fazer, espero que, ao criticar os erros que eu
possa ter cometido, ao menos estarão satisfeitos
com as homenagens que eu soube render a seus
talentos.��

As observações que Rousseau vai tecendo no início do texto
são de suma importância para compreendermos como o �ló-
sofo genebrino, na época, tentava desembaraçar-se da “vasta
operação polêmica lançada por Rameau”��, que pretendia des-
quali�car a sua contribuição teórico-musical para a Enciclopé-
dia. Todavia, ao analisarmos o texto do “Princípio da melodia”
e o do “Exame”, podemos perceber, em ambos os manuscri-
tos, que o �lósofo genebrino atribui muito menos valor aos su-
postos “erros”�� que Rameau encontrara em seus verbetes do
que à oportunidade de lançar-se numa querela de “puro diverti-
mento”, na qual poderia contestar as “proposições” de seu opo-
nente (até porque, segundo Rousseau, Rameau a�rmava que

�� Idem, pp.. ���-���. Ver também ROUSSEAU, Jean-Jacques. Examen, pp.
���-���.

�� Como bem lembra Boccadoro, na introdução ao Exame. Cf. BOCCA-
DORO, B. Brenno. Introduction.. In: ROUSSEUA, J.-J., Examen, p. ���.

�� Com efeito, estes “erros” mostram-se ainda menos signi�cativos no con-
texto da nossa análise, na medida em que se referem a detalhes técnicos. Nesse
sentido, as duas brochuras de Rameau – Erros e Sequência dos erros – parecem
justi�car-se menos pela suposta incompetência de Rousseau no âmbito da teo-
ria musical do que por uma necessidade de Rameau de se impor como um dos
mais importantes teóricos da música de seu tempo (a quem caberia, portanto,
referendar os artigos musicais da grande Enciclopédia).
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não era cabível contestá-las, como vimos no parágrafo inicial
do “Princípio da melodia”).

Voltemos agora nossa atenção para o texto do Exame, que,
como dissemos acima, reproduz em parte o texto do “Princí-
pio da melodia”. Vejamos como Rousseau volta contra o seu
adversário as mesmas armas que este utilizara em seu libelo:

Não estaria �ngindo ao confessar que o escrito in-
titulado Erros sobre a música, com efeito, parece-
me formigar de erros; e nele considero justo ape-
nas o título. Mas estes erros não residem na inteli-
gência do sr. Rameau, eles têm sua origem apenas
em seu coração, e quando a paixão deixar de cegá-
lo, ele julgará melhor do que ninguém as boas re-
gras de sua arte. Não me preocuparei em assinalar
uma multidão de pequenos erros que desaparece-
rão com sua raiva; muito menos defenderei aque-
les de que ele me acusa e dos quais vários, de fato,
não poderiam ser negados. Ele me recrimina, por
exemplo, de escrever para ser compreendido; é um
defeito que ele imputa à minha ignorância, e estou
pouco inclinado a justi�cá-la. Com prazer, con-
fesso que, à falta de coisas eruditas, vejo-me limi-
tado a dizer apenas as razoáveis, e que não invejo
a ninguém o profundo saber que só engendra es-
critos ininteligíveis.��

Porém, é preciso pôr de lado todas essas “disputas pessoais
que não contribuem absolutamente com o progresso da arte
nem com a instrução do público”; e essas “bagatelas” ou “pe-
quenas chicanas” devem ser deixadas “para os iniciantes que

�� Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Examen, p. ���.

��



F���� S�������� Y��������
querem se fazer conhecer a expensas dos nomes já conhecidos
e que, por um erro que corrigem, não temem cometer outros
cem”��, diz Rousseau. E após essa longa justi�cação na qual in-
tentava�� explicar aos seus leitores as razões pelas quais estava
decidido a responder às críticas que Rameau havia disparado
contra os seus verbetes – tais como: “Acorde”, “Acompanha-
mento” etc. –, Rousseau passa en�m ao exame propriamente
dito daquilo que ele chama de “princípios da arte”, com rela-
ção aos quais, adverte o �lósofo, “o menor erro é uma fonte de
descaminhos e sobre os quais o artista não pode em absoluto
se enganar sem que os esforços que ele faz para aperfeiçoar a
arte não o afastem da perfeição.”��

Bem entendido, trata-se de submeter a exame precisamente
dois desses princípios da arte, o que nos é indicado já no título
completo do que seria a resposta do �lósofo, a saber: “Exame
de dois princípios avançados pelo sr. Rameau em sua brochura
intitulada Erros sobre a música na Enciclopédia”. Ora, os “dois
princípios” referidos por Rousseau apontam para a ressonância

�� Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Examen, p. ���. A mesma a�rmação apa-
rece no “Princípio da melodia”, com algumas variações: “Deixemos todas essas
chicanas pessoais que não contribuem absolutamente com o progresso da arte
nem com a instrução do público. É preciso deixar essas bagatelas para os ini-
ciantes que querem se fazer conhecer a expensas dos outros e que, por um
erro que corrigem, não temem cometer outros cem.” Cf. ROUSSEAU, J.-J. Du
Principe de la mélodie, p. ���.

�� Caso o “Princípio da melodia” viesse a público, à época em que provavel-
mente foi composto, ou seja, em ����, quando da publicação dos Erros sobre
a música na Enciclopédia. O que acabou não ocorrendo, pois, como sabemos,
tanto o texto do “Princípio da melodia” quanto o do “Exame” – nos quais Rous-
seau pretendia divulgar uma resposta às críticas de Rameau – permaneceram
no escaninho do �lósofo genebrino e só foram divulgados após a sua morte.

�� Cf. ROUSSEAU, J-J., Examen, p. ���.
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do corpo sonoro�� e o baixo fundamental��, já que estes cons-
tituem a base na qual Rameau assenta o seu sistema harmô-
nico. Examinemos, portanto, com Rousseau, este primeiro e
mais importante princípio ao qual Rameau, de fato, chamava
de “único, gerador e ordenador de toda a música”, ou, ainda, de
“causa imediata de todos os seus efeitos”��:

Observo nos Erros sobre a música dois destes prin-
cípios importantes. O primeiro, que guiou o sr. Ra-
meau em todos os seus escritos e, o que é pior, em

�� Não custa lembrarmos a de�nição de corpo sonoro que Rousseau apresenta
em seu Dicionário: “Chama-se assim todo corpo que produz ou pode imedia-
tamente produzir som. Desta de�nição não decorre que todo instrumento de
música seja um corpo sonoro; deve-se dar este nome somente à parte do ins-
trumento que soa por si mesma e sem a qual não haveria som. Assim, em
um violoncelo ou em um violino, cada corda é um corpo sonoro; mas a caixa
do instrumento, que apenas repercute ou re�ete o som, não é absolutamente
o corpo sonoro e dele não faz parte de maneira alguma.” Cf. ROUSSEAU, J-J.
Dictionnaire de musique, p. ���.

�� Nesse ponto, vale lembrar a diferença entre baixo fundamental e baixo
contínuo. Enquanto este último diz respeito ao acompanhamento instrumen-
tal contínuo, geralmente cifrado (embora não exclua a improvisação), que, na
música dos séculos XVII e XVIII, era usada na voz grave e que, formando uma
espécie de base para a harmonia, permitia um movimento mais livre na voz
aguda ou principal; o baixo fundamental, pelo contrário, como bem lembra
Legrand, “não era escrito pelo compositor (a não ser para �ns de análise)”,
tampouco era tocado por um instrumento como o cravo, como era o caso do
baixo contínuo (que também podia ser executado por outros instrumentos).
Como bem explica Legrand, trata-se de um “baixo ‘virtual’ que força o músico
(notadamente aquele que realiza o baixo contínuo) a pensar a nota fundamen-
tal de cada acorde.” Cf. LEGRAND, Rameau et le pouvoir de l’harmonie..., p. ��.
Em seuDicionário de música, Rousseau redigiu um verbete muito sucinto sobre
o tema, com a seguinte de�nição inicial: “Som fundamental é aquele que serve
de fundamento ao acorde (Ver ACORDE) ou ao tom (Ver TÔNICA). Baixo fun-
damental é aquele que serve de fundamento à harmonia [...].” Cf. ROUSSEAU,
J-J. Dictionnaire de musique, p. ���.

�� RAMEAU, J.-P., op. cit., vol. II, p. ���.
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toda a sua música, consiste em que a harmonia é
o único fundamento da arte, que a melodia dela
deriva e que todos os grandes efeitos da música
nascem unicamente da harmonia.��

Com efeito, não é um exagero da parte do �lósofo genebrino
a�rmar que, para Rameau, a arte dos sons está fundada sobre a
harmonia. Joel Lester sustenta que a convicção de que “a har-
monia é a fonte da melodia”, de fato, encerra “uma das maiores
controvérsias” em torno da abordagem ramista da música.��

Disto não decorre que o teórico dijonês não considere a me-
lodia – ou “o canto de uma única parte”�� – como um impor-
tante elemento constitutivo da música.�� Entretanto, Rousseau
sabe melhor do que ninguém que, para Rameau, quando al-
guém a�rma que uma música é “melodiosa”, isto se deve ao
fato de que “o canto de cada parte responde à beleza da har-
monia.”�� A harmonia, para o teórico dijonês, é o “verdadeiro
fundamento da arte”: é ela que engendra todos os acordes e a

�� ROUSSEAU, J.-J., Examen, pp. ���-���.
�� Cf. LESTER, op. cit., p. ���.
�� Tal é a sucinta de�nição demelodia que Rameau apresenta em seu Tratado

de harmonia e em outro tratado intitulado Génération harmonique (“Geração
harmônica”), publicado em ����, ou seja, cerca de quinze anos após a publica-
ção do Traité de l’harmonie. Cf. RAMEAU, Traité de l’Harmonie..., p. ��. Ver
também RAMEAU, Génération harmonique. In: RAMEAU, J-P., op. cit., vol. II,
p. ��.

�� É o que o autor do Tratado de harmonia deixa bem claro no livro segundo
(capítulo vinte) dessa mesma obra, ao a�rmar que “a melodia não possui me-
nos força nas expressões do que a harmonia.” Contudo, as restrições a essa
a�rmação são apresentadas por Rameau na sequência do texto: “mas é quase
impossível fornecer-lhe [à melodia] regras certas”; pois, quanto às regras da
melodia, assevera o teórico dijonês, delas “o bom gosto participa mais do que
o resto.” Cf. RAMEAU, Intégrale de l’Œuvre Théorique..., vol. I, p. ��.

�� RAMEAU, J.-P., op. cit., vol. I, p. ��.Ao comentar essamesma passagemdo
Tratado de Rameau, Joel Lester acredita que, à época, o teórico dijonês “ainda
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própria melodia. Logo, no contexto musical, cabe à harmonia,
e somente a ela, provocar grandes efeitos nos ouvintes: são
estes, justamente, os traços gerais que Rameau apresenta no
prefácio de suas Observações sobre o nosso instinto para a mú-
sica e sobre o seu princípio. Ouçamos, uma vez mais, o teórico
dijonês: “É somente à harmonia que cabe mover as paixões, a
melodia só tira sua força dessa fonte, da qual ela emana dire-
tamente [...].”�� Antes, a harmonia é “a única base da música e
o princípio de seus maiores efeitos.”��

Portanto, de todo o sistema de Rameau, lembra Rousseau,
este é o “primeiro e omais importante” princípio, “cuja verdade
ou falsidade demonstrada deve servir, de alguma maneira, de
base a toda arte musical.”�� Para bem compreender este princí-
pio exposto por Rameau, adverte Rousseau, faz-se necessário
lembrar o papel desempenhado pela teoria da “ressonância do
corpo” na economia do sistema ramista.�� De fato, vimos ante-
riormente que a teoria da ressonância do corpo sonoro é inse-
parável do princípio do baixo fundamental e engendra a pró-
pria harmonia. Conforme as palavras do �lósofo, é justamente
da ressonância do corpo sonoro que Rameau “faz derivar toda
a harmonia.”�� Salientemos o fato de que o �lósofo genebrino
jamais procurou negar, em seus escritos sobre a música, a teo-
ria da ressonância do corpo sonoro – “é certo que todo som é
acompanhado de três outros sons harmônicos concomitantes
ou acessórios, que formam com ele um acorde perfeito de terça

não estava totalmente convencido de que a expressão fosse tão dependente da
harmonia.” Cf. LESTER, op. cit., p. ���.

�� RAMEAU, J.-P., op. cit., vol. II, p. ���.
�� Ibidem, loc. cit.
�� Cf. ROUSSEAU, J.-J.. Examen, p. ���.
�� Ibidem, loc. cit.
�� Ibidem, loc. cit.
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maior”��. Ainda de acordo com o �lósofo, é nesse sentido que
se poderia a�rmar que “a harmonia é natural e inseparável da
melodia e do canto”, já que, segundo esta teoria, “todo som traz
consigo o seu acorde perfeito.”��

É precisamente neste ponto que, para o teórico dijonês e au-
tor da “Geração harmônica” (Génération harmonique, de ����),
repousa o que Raphaëlle Legrand identi�ca precisamente como
a legitimação da arte pela natureza, ainda que a estudiosa de
Rameau reconheça as di�culdades por ele enfrentadas para sus-
tentar esta relação:

A despeito das críticas e apesar de todas as mo-
di�cações que Rameau produz em sua explicação
da ressonância do corpo sonoro (seguindo passo a
passo a evolução da ciência neste domínio), nosso
teórico aí obtém um fenômeno natural que fornece
ao seu sistema uma base empírica inestimável – ao
menos no que concerne ao acorde perfeito maior,
“gerado” pelo som fundamental.��

Tudo se complica a partir do momento em que, a este es-
tado de coisas, Rousseau acrescenta outro fator, que entende-
mos como uma espécie de “brecha” de que ele irá se aproveitar
para dar início ao desmonte dos principais componentes do
sistema ramista. Acompanhemos a sua análise.

Mas, além desses três sons harmônicos, cada som
principal produzmuitos outros que não são harmô-
nicos e não entram no acorde perfeito. Tais são to-
das as alíquotas não redutíveis por suas oitavas a

�� Ibidem, loc. cit.
�� Ibidem, loc. cit.
�� LEGRAND, Rameau et le pouvoir de l’harmonie, p. ��.
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qualquer uma dessas três primeiras. Ora, há uma
in�nidade dessas alíquotas que podem escapar aos
nossos sentidos, mas cuja ressonância é demons-
trada pela indução e não é impossível de con�rmar
pela experiência. A arte as rejeitou da harmonia, e
eis onde ela começou a substituir suas regras àque-
las da Natureza.��

Para Rousseau, o artifício que consiste em atribuir uma “prer-
rogativa particular” aos “três sons que constituem o acorde
perfeito”, pelo simples fato de que “eles formam entre si uma
espécie de proporção que agradou aos antigos chamar de harmô-
nica”, não passa de um expediente habilidoso, ou, precisamente,
de uma “propriedade de cálculo.”��

Digo que essa propriedade se encontra em rela-
ções de sons que não são nada harmônicas.�� Se
os três sons representados pelas cifras I �/� �/�,
que estão em proporção harmônica, formam um
acorde consonante, os três sons representados por
estas outras cifras �/� �/� �/�, estão igualmente
em proporção harmônica, e formam apenas um
acorde discordante. É possível dividir harmonica-
mente uma teça maior, uma terça menor, um tom
maior, um tom menor etc., e jamais os sons pro-
duzidos por essas divisões formarão acordes con-

�� ROUSSEAU, J.-J., Examen, p. ���.
�� Idem, ibidem.
�� Lembremos que, para Rousseau, estas explicações são, antes de tudo, fun-

dadas somente sobre o “prazer que se pretende que a alma receba do concurso
das vibrações pelo órgão do ouvido”, o que, ainda segundo o �lósofo gene-
brino, não passa de “pura suposição.” Verbete “Consonância” do Dicionário de
música. Cf. ROUSSEAU, J.-J., Dictionnaire de musique, p. ���.
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sonantes. Portanto, não é nem porque os sons que
compõem o acorde perfeito ressoam com o som
principal nem porque eles respondem às alíquotas
da corda inteira, nem porque eles estão em pro-
porção harmônica, que eles foram escolhidos ex-
clusivamente para compor o acorde perfeito, mas
somente porque na ordem dos intervalos eles ofe-
recem as relações mais simples.��

Ainda que a harmonia e a melodia sejam muitas vezes re-
gidas por essa mesma “simplicidade das relações”, prossegue
Rousseau, a melodia não se submente a essa regra em alguns
casos, podendo tornar “impraticável” toda harmonia. Dessa
maneira, Rousseau procura sustentar que a melodia não re-
cebeu a lei da harmonia, ou seja, a melodia não é “natural-
mente subordinada”�� a ela, como insiste Rameau, apoiando-se
no princípio do baixo fundamental.��

Rousseau procura subverter completamente a ordem do sis-
tema ramista, questionando inclusive o que Rameau entende
por melodia e, em última instância, o expediente por meio do
qual o teórico dijonês buscou demonstrar a sua dependência
em relação à harmonia. Poderíamos até nos perguntar, num
primeiro momento, se Rousseau admite mesmo a existência de
algumamelodia (tal como a entende, i.e., necessariamente atre-

�� ROUSSEAU, J.-J., Examen, pp. ���-���.
�� Como bem lembra Olivier Pot, nesta passagem Rousseau procura mos-

trar que “as ‘proporções’ e as ‘progressões’ não são necessárias à harmonia”,
como a�rma d’Alembert, no artigo ‘Fundamental’ da Enciclopédia, citando o
artigo ‘Consonância’, do Dicionário de música, que considera o estudo das re-
lações ‘como ilusório para explicar o prazer musical’.” Cf. POT, Olivier. Note.
In:ROUSSEAU, Jean-Jacques. Œuvres complètes, t. V, pp. ����-����, nota �.

�� ROUSSEAU, J. -J., Examen, p. ���.
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lada ao ritmo, à prosódia da língua), na música de seu rival.��
Nesse sentido, vale a pena lembrarmos o trecho conclusivo da
Carta sobre a música francesa, por mais abusivo que seja: “[...]
não há nem ritmo nem melodia na música francesa, porque a
língua não os admite [...].”��

Ao operar a substituição das “regras da natureza” por um
sistema convencional que só obedece ao ditames do cálculo,
poderíamos dizer que a arte da harmonia de Rameau, segundo
o entendimento do �lósofo genebrino, estaria mais próxima
de uma espécie de “gramática” (para emprestarmos livremente
a analogia de Bento Prado Jr.��); precisamente uma gramática
normativa que pretende determinar os sons que devem e os
que não devem entrar em seus acordes, bem como a ordem
que estes devem respeitar em dado encadeamento etc. Será
essa concepção de harmonia que irá de encontro ao modelo
comparatista apregoado pelo �lósofo genebrino, no sentido de
buscar a relativização da harmonia e, em última instância, da
própria música europeia de seu tempo, a qual teria se afastado
dos ditames ou das prescrições da natureza à medida que se
aperfeiçoava como arte.

Mas voltemos ao Exame de Rousseau. Até agora, diz Rous-
seau, “falei apenas do acorde perfeitomaior”, i.e., daqueles “três
sons representados pelas cifras I �/� �/�, que estão em propor-

�� Com efeito, esta sentença adquire outras nuances quando acompanhada
da apreciação que, em suaCarta a Grimm (����), Rousseau faz damúsica de seu
oponente: deve-se reconhecer emRameau “[...] um gênio sufocado por excesso
de erudição”; mas, também, prossegue o �lósofo, é preciso nele reconhecer
“uma força e uma elegância sempre presentes e, muito frequentemente, um
belo canto.” Cf. ROUSSEAU, J.-J., Écrits sur la musique, p. ���.

�� ROUSSEAU, J.-J., Carta sobre a música francesa. Tradução e notas José
Oscar de Almeida Marques e Daniela de Fátima Garcia. Campinas: IFCH-
Unicamp, ����, p. ��.

�� Cf. PRADO JR., Bento, op. cit., pp. ���-���.
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ção harmônica [e] formam um acorde consonante”. Contudo,
prossegue o �lósofo, “que dirá quando for preciso mostrar a
geração do modo menor, da dissonância e das regras da modu-
lação��?”

Nesse momento, perco a natureza de vista, o arbi-
trário aparece por toda parte, o próprio prazer do
ouvido é obra do hábito; e com que direito a har-
monia, que não pode atribuir a si mesma um fun-
damento natural, pretende ser o da melodia, que
fez prodígios dois mil anos antes que se tratasse
de harmonia e de acorde?��

Rameau tinha plena ciência dessa objeção contra a geração
do modo menor que, a bem da verdade, não saíra da pluma de
Jean-Jacques (ainda que, muito sagazmente, o �lósofo tenha

�� A modulação é, de acordo com o próprio �lósofo, “a maneira de estabe-
lecer e tratar o modo”; sendo que modo é a “disposição regular do canto e do
acompanhamento relativamente a certos sons principais”, que à época eram
chamados de “cordas essenciais do modo”, “sobre os quais uma peça de música
é constituída.” No entanto, mais comumente, diz Rousseau, a modulação era
entendida como “a arte de conduzir a harmonia e o canto sucessivamente em
vários modos de uma maneira agradável ao ouvido e conforme às regras”. Tais
são as de�nições apresentadas em seu Dicionário de música, nos verbetes “Mo-
dulação” e “Modo”. Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Œuvres complètes. t. V, pp.
��� e ���. De uso corrente na época, tais acepções não diferem daquelas que
Rameau apresentara, em ����, em seu Nouveau système de musique théorique,
où l’on découvre le principe de toutes les règles nécessaires à la pratique, pour
servir d’introduction au Traité de l’Harmonie. Com efeito, no “Novo sistema
de música teórica...”, Rameau a�rma que a ordem da melodia, a qual nasce da
progressão do som fundamental, é determinada “por aquela que os sons obser-
vam entre si” nessa progressão; ora, “a essa ordem dá-se o nome de modo, e a
maneira de observá-la chama-se modular ou modulação.” Cf. RAMEAU, J.-P.,
op. cit., v. I, p. ���.

�� Cf. ROUSSEAU, J.-J., Examen, p. ���.

��



R������� � � �����. . .
se apropriado desse argumento, estendendo-o a toda harmo-
nia, com vistas a questionar o seu pretenso fundamento natu-
ral). De fato, como bem lembram alguns comentadores de sua
obra, para aprofundar essa brecha, Rousseau teria se inspirado
nos Ensaios sobre os princípios da harmonia, de seu concidadão
Jean-Adam Serre (����-����).�� Vejamos o que Serre a�rma
sobre a geração dos modos maior e menor:

Digamos de preferência que a ressonância é ver-
dadeiramente uma expressão física de Harmonia

�� Cf. POT, Olivier. Note, p. ����, nota �. Ver também BOCCADORO,
Brenno. Note, p. ���, nota �. Foi em ����, na cidade de Paris (onde se �xou
em ����), que este físico, teórico da música, químico e pintor genebrino pu-
blicou os seus Essais sur les principes de l’harmonie où l’on traite de la théorie
de l’harmonie en général, des droits respectifs de l’harmonie et de la mélodie, de
la basse fondamentale, et de l’origine du mode mineur. De acordo com Albert
Cohen, algumas das principais contribuições de Jean-Adam Serre concernem
às bases da teoria harmônica, ao princípio do baixo fundamental de Rameau,
à derivação do modo menor, entre outros tópicos. Ainda conforme Cohen, o
pensamento de Serre, amplamente divulgado nas publicações de sua época,
teria in�uenciado Jean-Jacques Rousseau, entre outros autores. Cf. COHEN,
Albert. “Serre, Jean-Adam.” Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford
University Press, ����. Porém, Serre não criticou apenas as teorias de Rameau.
Em sua Lettre sur la nature d’un Mode en E-si-mi naturel (����), Serre combateu
o terceiro modo, intermediário entre o maior e o menor – que era, no fundo,
o modo de lá –, inventado pelo teórico e compositor francês Charles Henri de
Blainville (����-����); e criticou as teorias do matemático e físico de origem
suíça, Leonhard Euler (����-����). Além de Serre, bastante citado no Dici-
onário de música de Rousseau, sobretudo nos verbetes “Baixo fundamental”
e “Sistema”, os dois outros teóricos também são referidos pelo �lósofo gene-
brino em verbetes como “Modo”, “Som” etc. Segundo Philippe Vendrix, Serre
não possuía prática musical, e sua crítica a Rameau partia do princípio de que
o compositor dijonês teria “sacri�cado a re�exão teórica para responder às ne-
cessidades diretas da aplicação.” Cf. VENDRIX, Philippe. Serre. In: BENOIT,
Marcelle. (Dir.). Dictionnaire de la musique en France aux XVII e et XVIII e siè-
cles. Paris: Fayard, ����, p. ���. Ainda sobre as críticas que Serre endereçou a
Rameau, ver CHRISTENSEN, Thomas, op. cit., p. ���, nota ���.
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que a Natureza nos oferece; mas cabe ao princí-
pio das relações fazer a sua análise, dela extrair
o que ela contém de mais perfeito, este pequeno
número de sons preciosos que sozinhos merecem
ser empregados em uma composição musical. Mas
qual será a origem ou o fundamento do modo me-
nor, se a Natureza nos reconduz sempre ao único
modo maior? Não haveria então originariamente
apenas um modo em música? Este gênero agradá-
vel de modulação que chamamos de modo menor
não seria apenas uma combinação desse modo pri-
mitivo, desse único modo natural?��

Sabemos que Rameau jamais conseguiu se desembaraçar com-
pletamente dessa objeção incômoda à geração do modo menor
que o impedia de demonstrar a contento a “origem natural”
do baixo fundamental ou do princípio da harmonia, pretensa-
mente “tirado da própria natureza”��. As objeções de Serre, na
quais Rousseau teria se inspirado, sobrepunham-se, como um
ruído, a qualquer referência à natureza que, ao longo de toda a
sua vida e na quase totalidade de sua obra teórica, reivindicava
veementemente ao seu sistema.

Retomemos a argumentação de Rousseau. Ao examinar o
princípio da harmonia, este mesmo princípio que, segundo Ra-
meau, apresenta-se como o “verdadeiro fundamento” da arte
dos sons, o �lósofo genebrino concede que “um movimento
consonante e regular de baixo fundamental engendre harmô-

�� SERRE, Jean-Adam. Essais sur les principes de l’harmonie, ����, Troisième
Essai, p. ���.

�� RAMEAU, J.-B, op. cit., vol. II, p. ���.
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nicos que procedem diatonicamente�� e formam entre si uma
espécie de canto.” Se invertêssemos essa geração, continua o

�� Isto é, conforme a sucessão natural dos tons e semitons. Diatônico, se-
gundo o próprio �lósofo, foi o gênero musical que, dentre os três existentes,
procedia por “tons e semitons maiores, segundo a divisão natural da escala
[...].” O termo remonta à teoria musical dos antigos gregos, sendo que a pró-
pria palavra, como lembra Rousseau, “vem do grego �◆↵, por e de ⌧o⌫o⇣ , tom;
isto é, passando de um tom a outro.” Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Diction-
naire de musique, p. ���. Os outros dois gêneros de progressão melódica foram
o cromático, que procedia por “vários semitons consecutivos”; e o enarmônico,
“o mais doce dos três”, escreve Rousseau, citando Aristides Quintiliano, que
envolvia intervalos – de quarto de tom – que exigiam uma acuidade auditiva
que logo se perdeu; e com ela se perdeu também “omais belo dos três gêneros”,
diz Rousseau, citando Plutarco (?), pois se ousou a�rmar que seus intervalos
não eram perceptíveis. Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Dictionnaire de musique,
p. ���. Sobre o gênero enarmônico, o musicólogo francês Théodore Reinach
sustentava que, “na época de Aristóxeno, certos amadores ‘vomitavam a bile’
quando ouviam uma ária enarmônica”, e que “alguns bons espíritos contesta-
vam mesmo seu direito à existência, já que seus pequenos intervalos, não po-
dendo ser obtidos por encadeamentos de consonâncias, não eram suscetíveis
de uma entonação segura [...].” Sendo “banida desde então da prática musical”,
a�rmou Reinach, “nem por isso a enarmônica deixou de arrastar durante sécu-
los, no ensino e na teoria, uma existência factícia, dando aos modernos a ilusão
de uma importância real.” Cf. REINACH, op. cit., p. ��. A respeito do gênero
enarmônico reivindicado pelos modernos – Rameau o utiliza tanto em suas pe-
ças para cravo quanto em complexas passagens de suas óperas, como o “trio
das parcas”, de Hippolyte et Aricie –, é curioso notar que Rousseau, além de
diferenciá-lo acertadamente daquele empregado pelos gregos – “ele [o tipo de
gênero enarmônico usado pelos modernos] consiste, como os dois outros, em
uma progressão particular da harmonia, que engendra, na marcha das partes
dos intervalos enarmônicos, ao empregar, ao mesmo tempo ou sucessivamente,
entre duas notas que estão a um tom uma da outra, o bemol da inferior e o
sustenido da superior” –; parece desaprovar a sua utilização enquanto gênero,
“para uma peça inteira”, como bem observaramCernuschi e Didier (citada pelo
primeiro), ainda que nosso �lósofo-músico soubesse apreciá-lo em “passagens
curtas”, como a que ele próprio apontou no Orfeu de Gluck. Cf. CERNUSCHI,
A. Introduction [Extrait d’une réponse du petit faiseur à son prête-nom, sur un
morceau de l’Orphée de Gluck]. In: ROUSSEAU, J.-J., Écrits sur la musique, t.
XII, p. ���.
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�lósofo, faríamos com que o simples canto engendrasse “uma
espécie de baixo”, da mesma maneira que “o baixo engendra
uma espécie de canto”, dado que, segundo Rameau, “cada som
não tem somente o poder de fazer vibrar suas alíquotas supe-
riores, mas seus múltiplos inferiores”; e essa geração, avança
Rousseau, “seria tão natural quanto aquela do modo menor.”��

Nesse sentido, primeiramente, caberia perguntar ao teórico
e compositor dijonês se os sons engendrados dessa maneira

�� ROUSSEAU, J.-J., Examen, p. ���.Em uma nota do próprio Rousseau ao
Ensaio, vemos o �lósofo genebrino passar em revista o que ele chama de “pre-
tenso experimento” de Rameau, criticando-o pelo fato de que, ao realizá-lo, o
teórico dijonês teria pretendido separar as vibrações, de um lado, e a resso-
nância, de outro; o que, naturalmente, conclui o �lósofo, seria absurdo: “Re-
metendo a harmonia como um todo ao princípio, na verdade muito simples, da
ressonância das cordas em suas alíquotas, o sr. Rameau fundamenta o modo
menor e a dissonância no pretenso experimento em que uma corda sonora
em movimento faz vibrar outras cordas mais longas na décima segunda e na
décima sétima maior, ou grave. De acordo com ele, essas cordas vibram e
reverberam ao longo de toda a sua extensão, mas não ressoam. [Génération
harmonique (����), XII.] Parece-me algo singular em matéria de física, é como
se se dissesse que o sol ilumina, mas nada se vê. Essas cordas mais longas, ao
produzirem os sons das mais agudas, pois delas se dividem, vibram, ressoam
em uníssono, confundem seu som com o dela e parecem não emitir nenhum.
O erro é acreditar tê-las visto vibrar ao longo de toda a sua extensão, sem ob-
servar adequadamente os nodos. Duas cordas sonoras formam um intervalo
harmônico, e, por isso, podem tornar audível ao grave seu som fundamental,
mesmo sem uma terceira corda, como mostra, de resto, a experiência con-
�rmada de Tartini. [Trattato di musica secondo la vera scienza dell’armonia
(����).] Mas uma corda não tem por si mesma outro fundamental, além do seu
próprio, não faz ressoar nem vibrar os seus múltiplos, unicamente o uníssono
e as alíquotas. Ora, como o som não tem outra causa a não ser as vibrações do
corpo sonoro, e como, onde a causa atua livremente, o efeito sempre se segue,
é simplesmente absurdo querer dissociar vibrações e ressonância.” Cf. ROUS-
SEAU, J.-J., Escritos sobre a política e as artes, pp. ���-���, nota ��.As indicações
entre colchetes são do tradutor do Ensaio.

��
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são o que ele entende por melodia, al�neta Rousseau.�� Em
segundo lugar, satiriza o �lósofo genebrino, seria cabível inda-
gar a Rameau se, de fato, “é assim que ele encontra a sua, ou
se ele pensa mesmo que jamais alguém tenha encontrado uma
melodia dessa maneira.”��

Ao deparar essas questões, o leitor que estivesse familiari-
zado com a obra de Rameau decerto as julgaria impertinentes,
e de pronto citaria o autor do Tratado, em cujo décimo nono
capítulo do segundo livro lê-se a seguinte observação:

De início, acaso a primeira divisão da corda nos
oferece dois sons dos quais podemos formar uma
melodia? Não, sem dúvida; pois um homem que
cantasse de oitava emoitava não formaria um canto
muito bonito. A segunda e a terceira divisão dessa

�� Em seu Dicionário de música, precisamente no verbete consagrado ao seu
caro princípio da “unidade de melodia”, Rousseau escreverá estas linhas so-
bre a equivocada de�nição de canto de seu rival e sua suposta dependência
em relação à harmonia: “O sr. Rameau, para provar que a energia da música
provém inteiramente da harmonia, dá o exemplo de um intervalo que ele tam-
bém chama de canto, o qual assume características totalmente diferentes, de
acordo com as diversas maneiras de acompanhá-lo. O sr. Rameau não perce-
beu que ele provava exatamente o contrário do que pretendia provar; pois em
todos os exemplos que apresenta, o acompanhamento do baixo só serve para
determinar o canto. Um simples intervalo não é de maneira alguma um canto:
somente se torna canto quando tem seu lugar determinado nomodo. E o baixo,
ao determinar o modo e o lugar do modo que esse intervalo ocupa, nesse caso,
determina esse intervalo para que seja este ou aquele canto; de maneira que,
pelo que precede o intervalo na mesma parte, se determinamos bem o lugar
que ele ocupa em sua modulação, sustento que produzirá seu efeito sem ne-
nhum baixo: assim, a harmonia, nessa situação, age apenas ao determinar a
melodia como esta ou aquela; e é unicamente como melodia que o intervalo
possui diferentes expressões, conforme o lugar do modo em que é empregado.”
Cf. ROUSSEAU, J.-J., Dictionnaire de musique, pp. ���-���.

�� ROUSSEAU, J.-J., Examen, p. ���.
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corda, de onde provém toda a harmonia, não nos
fornecem sonsmais convenientes àmelodia, já que
um canto composto somente de terças, quartas,
quintas, sextas e oitavas, ainda não seria perfeito:
logo, a harmonia engendrou a primeira. Assim, é
dela que é preciso absolutamente tirar as regras da
melodia, como também procedemos ao tomar em
separado esses intervalos harmônicos dos quais aca-
bamos de falar, para formar uma progressão fun-
damental que ainda não é melodia. Mas esses in-
tervalos dispostos conjuntamente acima de umdos
sons que os compõem, seguindo naturalmente uma
marcha diatônica que lhes é determinada pela sua
própria progressão, quando eles se servem mutu-
amente de fundamento, nesse caso extraímos des-
sas progressões consonantes e diatônicas toda a
melodia necessária; de sorte que foi preciso conhe-
cer os intervalos harmônicos antes dos melodio-
sos. E todo canto que podemos ensinar a um prin-
cipiante consiste nesses intervalos consonantes, se
é que isto pode ser chamado de canto.��

Tão insolentes quanto ambíguas, as questões levantadas por
Rousseau podem ser relevadas namedida em que ele próprio as
esclarece, apontando para um problema que se encontra para
além de uma mera de�nição de melodia.

Bom seria se pudéssemos preservar nossos ouvi-
dos de toda música cujo autor começasse por es-
tabelecer um belo baixo fundamental, e para nos

�� RAMEAU, J.-P., op. cit., vol. I, p. ��.

��



R������� � � �����. . .
conduzir sabiamente de dissonância em dissonân-
cia, mudasse de tomou demodo a cada nota, amon-
toasse sem parar acordes sobre acordes sem pen-
sar nos acentos de uma melodia simples, natural e
apaixonada, que não retira sua expressão das pro-
gressões do baixo, mas das in�exões que o senti-
mento dá à voz.��

Já podemos perceber que, para Rousseau, uma melodia as-
sim engendrada e irregularmente conduzida, de forma que se
afastasse do ideal de uma simplicidade natural e, principal-
mente, que não procurasse extrair sua força do próprio sen-
timento que origina as in�exões da voz humana, jamais seria
verdadeiramente expressiva. Ora, não se trata, aqui, de um
problema de pouca monta: tal questão se encontra na base da
estética de Rousseau e apresenta-se como uma das chaves para
a compreensão de seu pensamento musical.

Mas o procedimento indicado no exemplo acima é justa-
mente o que, segundo Rousseau, o teórico e compositor dijonês
não faz nem recomenda que se faça. Rameau só admite, sus-
tenta o �lósofo genebrino, que “a harmonia guia o artista sem
que ele pense na invenção de sua melodia, e que, sempre que
ele compõe um belo canto, ele segue uma harmonia regular.”��

Ora, se a harmonia guia o compositor a tal ponto que,
ao compor um belo canto, ele segue este princípio sem pen-
sar na invenção de sua melodia, isto se deve ao fato de que a
harmonia, “mãe dessa melodia”��, para Rameau, resulta justa-
mente da ressonância do corpo sonoro; e este mesmo fenô-

�� ROUSSEAU, J.-J. Examen, pp. ���-���.
�� Idem, p. ���.
�� RAMEAU, J.-P., Erreurs sur la musique dans l’Encyclopédie. In: RAMEAU,

J. B., op. cit., vol. II, p. ���.
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meno, do qual recebemos o “sentimento natural da harmo-
nia”��, encontra-se intimamente relacionado com um “dom” da
natureza que podemos chamar de “instinto”�� – para usarmos
um termo caro a Rameau e que ele invoca frequentemente em
suas críticas a Rousseau –, este “sentimento que nos move em
todas as operações musicais.”��

Mas isto só pode ser verdadeiro, assevera Rousseau:

[...] pela ligação que a arte colocou entre essas
duas partes [harmonia e melodia], em todos os
países onde a harmonia dirigiu a marcha dos sons,
as regras do canto e o acento musical: pois o que
se chama de canto, adquire então uma beleza de
convenção, a qual não é absoluta, mas relativa ao
sistema harmônico e àquilo que, neste sistema, se
estima mais do que o canto.��

Aqui observamos a refutação, por parte de Rousseau, de certo
arti�cialismo (ao qual já aludimos anteriormente), ou dos arti-
fícios da harmonia ramista, que, ao pretender engendrar “todos
os cantos possíveis”�� e conter em si mesma toda melodia – e,
a bem da verdade, “toda a música”�� –, submetendo-a a seus
princípios, admite como algo “verdadeiro” e dado pela própria
natureza aquilo que, para Rousseau, só foi possível “pela liga-

�� RAMEAU, J.-P., Observations sur notre instinct pour la musique. In: RA-
MEAU, J.- B., op. cit., vol. II, p. ���.

�� Idem, p. ���.
�� Idem, ibidem.
�� ROUSSEAU, J.-J., Examen, p. ���.
�� RAMEAU, J.B., Erreurs sur la musique dans l’Encyclopédie., op. cit., p. ���.
�� Idem, p. ���: “Como toda a música está compreendida na harmonia, disto

devemos concluir que é somente a essa única harmonia que devemos comparar
qualquer ciência que seja.”

��



R������� � � �����. . .
ção que a arte colocou entre essas duas partes”, ou com o auxí-
lio do que o próprio Rameau reconheceria como “operações do
espírito.”�� Assim, Rameau parece admitir que, sem essas ope-
rações que envolvem certa elaboração racional, os nossos sen-
tidos – que são “enganadores”�� –, ou, mais especi�camente,
nosso ouvido, sozinho, mesmo sendo “árbitro” indispensável
em matéria de música, pouco ou nada saberia fazer pelo pro-
gresso da arte.�� Contudo, para Rousseau, na situação em que
se encontrava amúsica de seu tempo, em todos os países onde a
harmonia reinava sobre “a marcha dos sons, as regras do canto
e o acento musical”, a beleza do canto ou da melodia há muito
estava atrelada às malhas do sistema harmônico. Logo, o canto
perdera sua beleza soberana, e o gosto da melodia natural já se
encontrava corrompido�� por aquilo que o �lósofo genebrino
chamaria de “preconceitos do hábito ou da educação”, os quais,
por “meio de convenções arbitrárias, frequentemente mudam
a ordem das belezas naturais.”�� Vemos que o resultado de um
longo processo de degenerescência da música já se esboça nes-

�� Idem, p. ���.
�� Idem, p. ���. Eis aqui mais uma evidência do cartesianismo de Rameau, o

qual, sem dúvida alguma, deve ser nuançado (se considerarmos, por exemplo, o
que Thomas Christensen identi�cou como a “conversão sensualista” de teórico
dijonês). Para uma discussão mais aprofundada sobre o “cartesianismo” de
Rameau, ver CHARRAK, André. Musique et philosophie à l’âge classique. Paris:
PUF, ����, p. ��.

�� Tal é a conclusão a que chega Rameau, justamente ao �nal de seus “Erros
sobre a música...”. Cf. RAMEAU, J. B, op. cit., p.���.

�� Aqui temos presente o golpe com o qual, em seu Discurso sobre as ciências
e as artes (publicado em ����), como bem lembra Franklin de Mattos, Rousseau
“atacara a mitologia das Luzes no seumais caro pressuposto: negara que o pro-
gresso das ciências e das artes levasse ao aperfeiçoamento moral do homem.”
MATOS, Franklin de. O �lósofo e o comediante, p. ���.

�� Verbete “Gosto” do Dicionário de música de Rousseau. Cf. ROUSSEAU,
J.-J., Dictionnaire de musique, pp. ���-���.
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tas re�exões�� que Rousseau põe no papel por volta de ����.
Portanto, Rousseau questionará sem trégua a insistente rei-
vindicação, por parte de Rameau, de um suposto fundamento
natural de seu sistema harmônico, denunciando-o como arbi-
trário e, além disso, indigno do título de “demonstração”.

Ao verbete “Harmonia” que escrevera para a Enciclopédia
(entre ���� e ����), Rousseau acrescentaria a seguinte passa-
gem, no verbete homônimo de seu Dicionário de música (com-
posto entre ���� e ����), a propósito do caráter abusivo do sis-
tema harmônico de seu oponente:

[...] devo declarar que este sistema, por mais enge-
nhoso que seja, não é de maneira alguma fundado
sobre a natureza, como ele [Rameau] o repete sem
cessar; que este é estabelecido apenas sobre ana-
logias e conveniências que um homem inventivo
pode derrubar amanhã por meio de outras mais
naturais; que, en�m, das experiências a partir das
quais ele o deduz, uma é reconhecida como falsa,
e a outra não fornece de maneira alguma as con-
sequências que delas tira. De fato, quando este

�� Presentes no “Princípio da melodia”, do qual o �lósofo irá extrair as re-
�exões do “Exame”, que ora analisamos, assim como as que se encontram em
muitos verbetes de seu Dicionário de música (����), em alguns capítulos de
seu Ensaio e em outros de seus escritos musicais. É esse, portanto, o quadro
geral do processo de decadência da música, a partir do qual Rousseau com-
preende a história da arte dos sons, contrapondo-se à ideia de uma progressão
harmoniosa pela qual passaria a “evolução” da música. No entanto, longe de
�gurar sob uma forma acabada em um único texto, a totalidade dos elementos
que concorrem nesse processo, tal como a imagem de um mosaico, encontra-
se dispersa em seus escritos sobre a música, donde decorre a di�culdade de
abarcá-la sistematicamente.
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autor quis ornar com o título de Demonstração��
os raciocínios sobre os quais estabeleceu sua teo-
ria, todo mundo zombou dele.�� A Academia cla-
ramente desaprovou essa quali�cação ob-reptícia,
e o sr. Estève, da Sociedade Real de Montpellier,
fez-lhe enxergar que, a começar pela proposição
segundo a qual na lei da natureza as oitavas dos
sons os representam e podem ser tomadas por eles,
não havia de maneira alguma nada que fosse de-
monstrado nem mesmo solidamente estabelecido
em sua pretensa demonstração.��

A essa crítica radical, no sentido de que procura atingir a
própria raiz, para em seguida derrubar o tronco, os ramos e

�� Rousseau se refere, aqui, ao tratado de Rameau intitulado Démonstration
du Principe de l’Harmonie servant de base à tout l’Art Musical théorique et prati-
que [Demonstração do Princípio da Harmonia, servindo de base a toda a Arte
Musical, teórica e prática], publicado em ����.

�� Ainda que não tenha sido motivo de escárnio, como quer Rousseau, o
título de “demonstração” que Rameau atribuíra à “Mémoire” apresentada, em
����, à Académie des sciences, na qual pretendia demonstrar seu princípio da
harmonia, foi, de fato, como aponta Boccadoro, recusado pelos relatores da
Academia (entre os quais se encontrava d’Alembert), sob alegação de que o
único quali�cativo que lhe convinha era o de “sistema”. Não obstante, ainda
segundo Boccadoro, os relatores aprovaram seu imprimatur e, como sabemos,
a obra foi publicada em ����, sob o título de Demonstração do Princípio da
Harmonia, servindo de base a toda a Arte Musical, teórica e prática (à revelia,
portanto, dos membros da Academia). Tal afronta e, segundo Catherine Kintz-
ler, a “verdadeira campanha de ‘relações públicas’ na qual se lançou” Rameau,
ao enviar este tratado a “todos os matemáticos célebres da Europa”, teria sido
o estopim da querela entre o teórico dijonês e d’Alembert. Cf. KINTZLER, C.
Démonstration du principe de l’harmonie. In: BEAUSSANT, op. cit., p. ���-
���. Ver também BOCCADORO, Brenno. Note, e Frédéric S. Eigeldinger, in :
ROUSSEAU, J.-J., Dictionnaire de musique, p. ���, nota �.

�� ROUSSEAU, J.-J., Œuvres complètes, t. V, p. ���-���.
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frutos�� do sistema harmônico de seu rival – sistema enten-
dido aqui como “o conjunto das regras da harmonia, obtidas
a partir de alguns princípios comuns que as reúnem, que for-
mam sua ligação, dos quais elas decorrem, e pelos quais são
explicadas”��� –, Rousseau encadeia outro ataque, não menos
poderoso que o primeiro: trata-se da contraposição de certo
“relativismo” ou da orientação que, partindo da comparação
entre a experiência individual de homens cultivados ou ver-
sados em música e daquela dos que não o são, e também da
comparação entre a música de diferentes povos, contrapõe-se
frontalmente ao que Jean-Jacques Robrieux chamou de teoria
universalista, ou, como quer Yoshihiro Naito, certo “universa-
lismo” de Rameau.���

Nas Observações sobre nosso instinto para a música, de ����,
apresenta-se em todo seu esplendor essa pretensão generali-
zante do princípio da harmonia ramista, que acredita enxer-
gar sua “imperceptível” orientação em todas as épocas e lu-

�� A analogia entre o corpo sonoro e a raiz que produz tronco, ramos e
frutos, foi por nós extraída do próprio Rameau. Cf. RAMEAU, Erreurs sur la
musique dans l’Encyclopédie, op. cit., p. ���.
��� Tal é precisamente a acepção com a qual Rousseau identi�ca, no verbete

“Sistema” de seu Dicionário de música, o sistema de harmonia �xado por Ra-
meau; e a de�nição que, por conseguinte, consideramos na presente análise.
Cf. ROUSSEAU, J.-J., Œuvres complètes, t. V, p. ����.
��� Como bem lembra Naito, quem nos mostrou primeiramente a contro-

vérsia entre Rameau e Rousseau à luz da oposição entre “universalismo”
e “relativismo” foi Jean-Jacques Robrieux, em seu artigo intitulado “Jean-
Philippe Rameau et l’opinion philosophique en France au dix-huitième siè-
cle”, do qual Naito resume precisamente a tese central: “Ele [Robrieux] sus-
tenta que os argumentos estéticos de Rousseau são fundados sobre sua tese
‘culturalista’ e ‘relativista’, ao passo que os erros e mal-entendidos de Ra-
meau são causados por sua teoria universalista.” Cf. NAITO, Yoshihiro. Ra-
meau et Rousseau – universalisme et relativisme, pp. ��-��. Disponível em:
http://www.nexyzbb.ne.jp/˜nityshr/fronbun/rameaurousseau.pdf.
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gares – mesmo que não tenham se apercebido, os gregos an-
tigos��� e, séculos mais tarde, o próprio Lully���, teriam se-
guido seus princípios –, já que “o ouvido, em Música, só obe-
dece à Natureza”, e é “unicamente o Instinto que o conduz.”���
Com efeito, assevera o teórico dijonês, “a harmonia de um pri-
meiro corpo sonoro” se apresenta como o único “guia do ou-
vido”���, e encontra-se de tal modo vinculada ao nosso instinto
que, mesmo que não nos apercebamos, seguimos este princípio
universal. Assim, vemos a�rmar-se também a preexcelência
da harmonia, que Rameau “faz soar” antes mesmo da melodia
que dela decorre, para que a primeira “inspire ao cantor o sen-
timento com o qual ele deve ser afetado independentemente
das palavras; sentimento que comoverá todo homem sem pre-
venção que quiser se entregar aos puros efeitos da natureza.
Donde seremos forçados a concluir que a harmonia é o princi-
pal motor desse sentimento, e que, se a melodia sozinha pode
inspirá-lo, isto se deve ao fato de que ela subentende [elle fait
sous-entendre���], sem que pensemos nisso, o fundo de harmo-
nia do qual ela depende.”���

A bem da verdade, já em ����, escrevera Rameau: “Há efe-
tivamente em nós um germe de harmonia, do qual aparente-
mente não nos apercebemos ainda. Entretanto, é fácil percebê-
lo em uma corda, em um tubo etc., cuja ressonância faz com

��� Cf. RAMEAU, J.- B., Observations sur notre instinct pour la musique, op.
cit., II, p. ���.
��� Idem, p. ���.
��� Idem, p. ���.
��� Idem, p. ���.
��� Isto é, a melodia, sendo um produto da harmonia que, por sua vez, é

gerada pela ressonância do corpo sonoro, faz ouvir o que se encontra sob [sous]
ela, que só poderia ser essa base ou esse fundamento harmônico.
��� RAMEAU, J.-P., Observations sur notre instinct pour la musique. In: RA-

MEAU, J.-P., op. cit., II, p. ���.
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que se ouçam três sons diferentes ao mesmo tempo; pois que,
supondo este mesmo efeito em todos os corpos sonoros, de-
vemos, por conseguinte, supô-lo em um som de nossa voz,
mesmo que ele não seja perceptível [...].”���

Na realidade, retorque o �lósofo genebrino, tal princípio só
possui validade entre pessoas versadas emmúsica ou composi-
tores, cuja prática já os acostumou su�cientemente a orientar-
se por sucessões harmônicas. Quanto aos “ignorantes”, ou seja,
os homens não versados em música que jamais escutaram har-
monia – tal seria também o caso demuitos povos não-europeus
e o dos gregos antigos que, para Rousseau, não teriam possuído
harmonia, no sentido que os modernos a entendiam��� –, qual

��� Idem., Nouveau système de musique théorique. In: RAMEAU, J.-P., op. cit.,
I, p. ���.
��� Verbete “Música” da Enciclopédia: “[...] parece comprovado que eles não

conheciam a música com várias partes, o contraponto, em uma palavra, a har-
monia no sentido que nós lhe atribuímos. Se empregavam essa palavra, era
apenas para exprimir uma agradável sucessão de sons.” Cf. Encyclopédie...,
��:���; trad. bras., vol. �, p. ���. Ainda na Enciclopédia, com base nos estudos
musicográ�cos de Burette (����-����) e Malcolm (����-����), Rousseau assim
de�nira a harmonia dos antigos gregos, comparando-a em seguida àquela dos
modernos: “Harmonia é, segundo o sentido que lhe deram os antigos, a parte
que tem por objeto a sucessão agradável dos sons, na medida em que são gra-
ves ou agudos, por oposição às outras partes da música chamadas de rítmica
e métrica, cadência, tempo e compasso. Segundo alguns, a palavra harmo-
nia vem do nome de uma musicista do rei da Fenícia, a qual foi à Grécia com
Cadmo e para lá levou os primeiros conhecimentos da arte a que empresta o
seu nome. Os gregos não nos deixaram nenhuma explicação satisfatória de to-
das as partes de sua música: a da harmonia, que é a menos imperfeita, também
foi apresentada apenas em termos gerais e teóricos. O senhor Burette e o se-
nhor Malcolm �zeram pesquisas eruditas e engenhosas sobre os princípios da
harmonia dos gregos. Esses dois autores, a exemplo dos antigos, distribuíram
em sete partes toda a sua doutrina sobre a música, a saber: os sons, os inter-
valos, os sistemas, os gêneros, os tons ou modos, as nuances ou mudanças, e a
melopeia ou modulação. [...] Segundo os modernos, harmonia é precisamente
o efeito de vários tons ouvidos ao mesmo tempo, quando disso resulta um todo
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teria sido o seu guia, “nesses cantos que a natureza ditou muito
tempo antes da invenção da arte”���? O que está em jogo é sa-
ber se mesmo que eles tivessem um “sentimento de harmonia
anterior à experiência” e “se alguém tivesse feito com que ou-
vissem o baixo fundamental damelodia que tinham composto”,
poderíamos julgar que teriam reconhecido seu guia nesse prin-
cípio ou teriam encontrado alguma relação entre esse baixo
fundamental e essamelodia.��� Ao que Rousseau, naturalmente,
está propenso a responder pela negativa. E diz mais: quando
se considera a melodia dos gregos antigos, a partir dos raros
exemplos conhecidos à época em que escreve o �lósofo, uma
vez que, praticamente, “é impossível ajustar sob essas árias um
bom baixo fundamental”, é igualmente impossível, prossegue
Rousseau, “que o sentimento desse baixo, tanto mais regular
quanto mais natural, tenha lhes sugerido essas mesmas árias.”
E, no entanto, “essa melodia que os transportava era excelente
aos seus ouvidos, e não podemos duvidar que a nossa parecer-
lhes-ia de uma barbárie insuportável. Logo, julgavam-na com
base em um princípio diferente do nosso.”��� Ora, essa conclu-
são não é de modo algum sem importância, se pensarmos no
peso que o modelo musical dos gregos terá – levando em conta
também os acentos de sua língua��� – na comparação entre a

agradável; de sorte que, nesse sentido, harmonia e acorde signi�cam a mesma
coisa. Porém, emprega-se mais comumente essa palavra no sentido de uma
sucessão regular de vários acordes. Falamos da escolha dos sons que devem
fazer parte de um acorde para torná-lo harmonioso”. Encyclopédie, �:��;trad.
bras., vol. �, p. ���.
��� ROUSSEAU, J.-J., Examen, p. ���.
��� Idem, ibidem.
��� Idem, ibidem.
��� Lembremos, por exemplo, o elogio que o �lósofo tecera à prosódia da lín-

gua grega, no verbete “Música” da Enciclopédia: “Como a prosódia da língua
francesa não é tão sensível quanto o era aquela da língua grega, e os nossos
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música imitativa, expressiva e poderosa dos antigos, e aquela
dos modernos, decaída, “barroca” – “carregada de modulações
e dissonâncias”, cujo canto é “pouco natural” e que, portanto,
não podendo mais imitar as paixões, só sabe atordoar os ouvi-
dos –, que, para Rousseau, é a música da tradição francesa e,
particularmente, a de Rameau.

Para o �lósofo genebrino, portanto, aqueles que por muito
tempo não se habituaram a escutar sucessões harmônicas e,
por conseguinte, não possuem o ouvido treinado o bastante
para percebê-las ou identi�cá-las, jamais teriam se orientado
pelos pretensos princípios naturais da harmonia, como quer
Rameau. Para Rousseau, seu rival teria mesmo levado ao pa-
roxismo esse esdrúxulo eruditismo que tem seu ponto culmi-
nante na seguinte a�rmação:

“Ainda que o autor de um canto”, a�rma o sr. Ra-
meau, “não conheça os sons fundamentais dos quais
este canto deriva, ele não se serve menos dessa
fonte única de todas as nossas produções em mú-
sica.” Essa doutrina é, sem dúvida, muito erudita,
pois me é impossível compreendê-la. Tentem, se
possível, explicar-me isso. A maior parte dos ho-
mens que não sabe música e que não aprendeu
quão belo é fazer muito barulho produz todos os
seus cantos no medium de sua voz, e seu diapa-
são não se estende comumente até poder entoar
o baixo fundamental, mesmo que o conhecesse.
Assim, não somente esse ignorante que compõe

músicos, com a cabeça cheia de sons exclusivamente, não se preocupam com
outra coisa, há tão pouca relação de sua música com as palavras no que diz res-
peito ao número e à métrica quanto há relativamente ao sentido e à expressão”.
Encyclopédie, ��:���; trad. bras., vol. �, pp. ���-���.
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uma melodia não tem nenhuma noção do baixo
fundamental dessa melodia: ele nem sequer está
em condições de executar esse baixo fundamen-
tal e de reconhecê-lo quando alguém o executa.
Mas esse baixo fundamental que lhe sugeriu o seu
canto, e que não se encontra em seu entendimento
nem em sua voz nem em suamemória, onde estará
então?���

A a�rmação categórica de Rameau e a refutação não menos
segura de Rousseau, como bemobserva Boccadoro, transportam-
nos para o “coração do debate” que opôs os enciclopedistas e o
teórico dijonês. “Aos olhos deste último”, sustenta Boccadoro,
“o sentido da harmonia é inato à natureza humana. Tal como
um denominador comum, a ressonância religa o objeto e o su-
jeito, a melodia que age e o ouvinte que a escuta. Universal, a
harmonia exerce de antemão uma ação mecânica direta e pre-
visível sobre os órgãos da percepção.” Por outro lado, continua
Boccadoro, para o �lósofo genebrino, a harmonia nada mais é
que “um signo memorativo, um atributo de um substrato neu-
tro, vazio de sentido, que adquire uma signi�cação emocional
após uma acidental associação de ideias a uma experiência vi-
vida, como este cão de Descartes que, ‘chicoteado cinco ou seis
vezes ao som de um violino, fugirá assim que ouvir o instru-
mento.’ A tarantela que se prescreve aos camponeses picados
pelas tarântulas age em virtude de um re�exo condicionado de-
vido ao hábito e ao reconhecimento da língua que acompanha
os cantos.”��� Nesse sentido, Olivier Pot irá ainda mais longe,
ao a�rmar que, “ao ‘instinto’ ou ao sentimento ‘natural’ e in-
��� ROUSSEAU, J.-J., Examen, p. ���.
��� BOCCADORO, Brenno. Introduction. In: ROUSSEAU, Œuvres complètes.

Genève/Paris: Slatkine/Champion, ����, t. XII, p. ���-���, nota �.
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consciente da harmonia segundo [a concepção de] Rameau,
Rousseau opõe a explicação sociocultural da memória (o ‘re-
�exo condicionado’ da psicologia moderna).”��� Trata-se, aqui,
portanto, daquilo que Rousseau reconhecerá como “signos me-
morativos”��� (o contrapeso dos simples objetos dos sentidos),

��� Cf. POT, Olivier. Note, p.���� nota �. Evidentemente, como aponta Olivier
Pot, o �lósofo genebrino teria se inspirado em fontes largamente citadas no
século XVIII, como Aristóteles, Problemas musicais, ���a �: “Por que, para os
que ouvem cantar é sobretudo mais agradável, se ocasionalmente, conhecem
as melodias do que quando não se as conhecem? Será porque é mais evidente
que o compositor atinja assim o objetivo, quando reconhecem o que está sendo
cantado? É grati�cante observar isto. Ou será que aprender é mais agradável?
E, então, qual a razão disto numa sinfonia? A razão disto é que, de um lado está
a aquisição do conhecimento, de outro, o fato de usá-la e reconhecê-la. Além
disso, o que nos é familiar é mais agradável do que aquilo que não nos é fami-
liar.” Ou Problemas musicais, ���a ��: “Por que se ouve sobretudo com maior
prazer cantar as melodias que já se conhecem do que as que não se conhecem?
Será porque é mais óbvio que o cantor assim atinja o objetivo, quando se re-
conhece o que está sendo cantado? E quando se conhece é agradável assistir.
Ou será porque o ouvinte partilha dos mesmos sentimentos com o que canta
uma melodia conhecida? Pois canta com ele. E todo aquele que não faz isto
por alguma obrigação, canta satisfeito.” Cf. ARISTÓTELES. Problemas musi-
cais: secção XIX dos Problemas. Tradução, notas e índices Maria Luiza Roque.
Brasília: Thesaurus, ����, p. �� e ��. Ainda sobre a relação entre os efeitos da
música e a memória, outra fonte de Rousseau, ainda segundo Olivier Pot, seria
Descartes, Carta a Mersenne, de �� de março de ���� (éd. F. Alquié, Garnier,
����, t. I, p. ���): “[O efeito da música] vem do fato de que as ideias que se
encontram em nossa memória são excitadas [...]”; citada por Olivier Pot, Note,
pp. ����-����, nota �.
��� No verbete música de seu Dicionário, o �lósofo genebrino mencionará

esses sinais ou signos memorativos justamente ao rememorar a “célebre Ranz-
des-Vaches”, “essa ária tão estimada pelos suíços que, sob pena de morte, foi
proibida de ser executada nas suas tropas, pois fazia prorromper em lágrimas,
desertar ou morrer aqueles que a escutavam, de tanto que neles excitava o
ardente desejo de rever o seu país. Nessa melodia, em vão procurar-se-iam
os acentos enérgicos capazes de produzir efeitos tão surpreendentes. Esses
efeitos, que não sucedem aos estrangeiros, originam-se apenas do hábito, das
lembranças, de mil circunstâncias que, evocadas com o auxílio dessa melodia
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estes “signos de nossas afecções, de nossos sentimentos”, que
atuam por meio das “impressões morais” (o contrapeso das im-
pressões dos sentidos).���

Por seu turno, Rameau irá insistir na tese universalista do
princípio da harmonia, ao sustentar, como aponta o �lósofo
genebrino, que alguém não versado em música “entoará natu-
ralmente os sons fundamentais mais sensíveis.”��� Entretanto,
questiona Rousseau, quais teriam sido os sujeitos usados por
Rameau, para fazer essa mesma prova? Decerto, pondera o �-
lósofo, “pessoas que, sem saber música, tinham escutado cem

por aqueles que a escutam, recordando-lhes seu país, seus antigos prazeres,
sua juventude, e todos os seus modos de viver, excitam-lhes uma dor amarga
por ter perdido tudo isto. Amúsica, nesse caso, de maneira alguma opera pre-
cisamente comomúsica, mas sim como signomemorativo. Essa ária, ainda que
seja sempre a mesma, hoje em dia não produz mais as mesmas impressões que
antes produzia nos suíços; pois, tendo perdido o gosto de sua simplicidade ori-
ginal, não a ressentem mais quando se lhes recorda. Tanto é verdade que não
é na sua ação física que se deve buscar os maiores efeitos dos sons sobre o co-
ração humano.” Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Dictionnaire de musique, p. ���.
Lembremos também o que indica a esse respeito o Dictionnaire de l’Académie
Française (edição de ����): “MEMORATIVO, VA [Mémoratif, ive] adj. Que se
lembra, que tem memória de alguma coisa.” Vale lembrarmos, ainda, o célebre
comentário de Jean Starobinski, sobretudo a passagem em que este último res-
salta a capacidade inerente à música – leia-se determinada espécie de música,
tal como a antiga “romança” – de fazer “sobrevir a dimensão do passado”, ou
a de despertar “a nostalgia daquilo que não pode ser revivido.” Cf. STARO-
BINSKI, Jean. Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo; seguido de
Sete ensaios sobre Rousseau. Trad. Maria Lúcia Machado. São Paulo: Compa-
nhia das Letras, ����, p. ���.
��� Essas alternâncias (“objetos dos sentidos / representações e signos”; “im-

pressões sensuais / impressões morais”) foram precisamente apontadas por
Catherine Kintzler, em nota ao capítulo XV (“Que nossas mais vivas sensa-
ções agem frequentemente por impressões morais”) do Ensaio de Rousseau.
Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Essai sur l’origine des langues. Introduction, no-
tes, bibliographie et chronologie par Catherine Kintzler. Paris: Flammarion,
����, p. ���, nota ��.
��� ROUSSEAU, J. -J., Examen, p. ���.
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vezes harmonia e acordes, de modo que a impressão dos inter-
valos��� harmônicos e do progresso correspondente das partes
nas passagens mais frequentes tinha permanecido em seus ou-
vidos, e se transmitia à sua voz sem que disso elas suspeitas-
sem.”��� E arremata:

Ainda que o princípio da harmonia seja natural,
como ele só se apresenta ao sentido sob a aparên-
cia do uníssono, o sentimento que o desenvolve é
adquirido e factício, como a maior parte daqueles
que se atribuem à natureza, e é sobretudo nessa
parte da música que há, como muito bem a�rma
o sr. d’Alembert, uma arte de ouvir e uma arte de
executar. Confesso que essas observações, embora
sejam justas, em Paris, tornam as experiências di-
fíceis, pois aí os ouvidos não se previnem menos
depressa que os espíritos; mas é um inconveniente
inseparável das grandes cidades o fato de que ne-
las é preciso sempre buscar a natureza alhures.���

��� De maneira precisa, Rameau assim de�ne a noção de intervalo, em mú-
sica: “Chamamos de intervalo a distância que há entre um som grave e um som
agudo; e, das diferentes distâncias que podem se encontrar entre um som e ou-
tro, formam-se diferentes intervalos, cujos graus emprestam sua denominação
dos números da aritmética. Assim, o primeiro grau só pode ser denominado
de unidade, de onde chamamos uníssono dois sons no mesmo grau; por conse-
guinte, o segundo grau se chama segunda; o terceiro, terça; o quarto, quarta; o
quinto, quinta; o sexto, sexta; o sétimo, sétima; o oitavo, oitava etc.; supondo
que o primeiro grau é sempre o mais grave e que os outros se formam ao se
elevar a voz sucessivamente segundo os seus graus naturais.” RAMEAU, J.-P.,
Traité de l’Harmonie. In: RAMEAU, J.-P., op. cit., vol. I, p. ��.
��� ROUSSEAU, J.-J., Examen, pp. ���-���.
��� Idem, p. ���.
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Seria interessante lembrarmos, nesse ponto, a astúcia com a

qual, antes mesmo de disparar explosivas frases na Carta sobre
amúsica francesa, Rousseau apontara, em suaCarta a Grimm, o
princípio ramista do baixo fundamental como o único aspecto
“novo” e “útil” dos escritos de seu oponente, reconhecendo –
com uma boa dose de ironia –, no plano do “estudo da compo-
sição”, o valor de tal contribuição a uma arte que parecia des-
provida de um “princípio”; mesmo que esse princípio que Ra-
meau atribui à música, continua Rousseau, seja “arbitrário”���.
Pode-se calcular o valor dessa crítica disfarçada sob a forma de
concessão quando se tem em mente que essas linhas aparen-
temente anódinas preludiavam os ataques mais contundentes
aos fundamentos do sistema ramista (tais como os expostos no
“Princípio da melodia” e no Exame, que consideramos com es-
pecial atenção). Pois é justamente esse o caráter “arbitrário”
do princípio da harmonia: ele não se apresenta como algo ne-
cessário, mas depende do desenvolvimento de um expediente
que, no limite, apresenta-se aos olhos de Rousseau como algo
que está longe de ser fruto de um sentimento natural, ou de
um “instinto” – para empregar a terminologia ramista. Pelo
contrário, o princípio da harmonia, tal como foi exposto e de-
senvolvido por Rameau, é convencional, dado que, como bem
aponta Kintzler, depende de um “modelo de inteligibilidade ar-
ti�cial”��� – como o da matemática –, “factício”, como Rous-
seau precisamente o caracteriza, em suas considerações sobre
o “Princípio da melodia” e neste seu Exame.

Continuemos seguindo a linha argumentativa que conduz
o �lósofo genebrino ao que poderíamos classi�car como uma
tentativa de desmascaramento da suposta fundamentação na-
��� Cf. ROUSSEAU, J.-J., Lettre à Grimm... In: ROUSSEAU, J.-J. Œuvres com-

plètes, t. ��, p. ���.
��� KINTZLER, C. Note, p. ���, nota ��.

��



F���� S�������� Y��������
tural da harmonia defendida por Rameau, no sentido de tornar
patente aquilo que o seu rival procurava “dissimular” por trás
de uma pretensa roupagem cientí�ca, a saber: seus arti�ciosos
princípios forjados com base em simples “conveniências”. É o
que Rousseau sustenta no verbete da Enciclopédia criticado por
Rameau que veremos a seguir.

Após de�nir a consonância, no verbete homônimo da Enci-
clopédia, como “o efeito de dois ou vários sons escutados ao
mesmo tempo”, de acordo com o sentido originário da palavra,
a qual, no entanto, comumente se aplica “aos intervalos for-
mados por dois sons, cuja conformidade agrada ao ouvido”���,
Rousseau assim explica o sentido do termo dissonância:

Em música, dissonância é todo acorde desagradá-
vel ao ouvido, todo intervalo que não é consonante;
e como não há outras consonâncias além daque-
las que formam entre si os sons do acorde perfeito
(Ver CONSONÂNCIA), segue-se que qualquer ou-
tro intervalo é uma verdadeira dissonância.���

No tocante a essa primeira de�nição, Rousseau não parece
se afastar de seu rival, que de�nira a dissonância nos seguin-
tes termos: “Dissonância é o nome dos intervalos que chocam,
de alguma maneira, o ouvido” (Tratado de Harmonia, “Quadro

��� Encyclopédie, �:��. Após o que Rousseau acrescenta: “Dessa in�nidade
de intervalos dos quais os sons são suscetíveis, há apenas um número muito
pequeno que produz consonâncias; todos os outros chocam o ouvido e por isso
são chamados de dissonâncias. Isto não quer dizer que várias dessas não sejam
empregadas na harmonia; mas é sempre com precauções, das quais as conso-
nâncias, sempre agradáveis por si mesmas, não têm necessidade.” (Ibidem, loc.
cit.)
��� Encyclopédie, �:����.
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contendo uma explicação dos termos cujo entendimento é ne-
cessário”���); ou, em uma obra posterior, da seguinte forma:
“Chamamos de dissonância todo intervalo que não é conso-
nante”��� (“Novo sistema...”).

Contudo, na sequência do parágrafo inicial do verbete “Dis-
sonância”, da Enciclopédia, Rousseau acrescentaria, em seu Di-
cionário de música, a seguinte passagem:

O termo dissonância provémde duas palavras, uma
grega, outra latina, que signi�cam soar em dobro.
Com efeito, o que torna a dissonância desagradável
é que os sons que a formam, longe de se unirem no
ouvido, se repelem, por assim dizer, e por ele são
percebidos como dois sons distintos, embora toca-
dos ao mesmo tempo. Denominamos dissonância
ora o intervalo, ora cada um dos dois sons que o
formam. Mas, ainda que dois sons dissonem entre
si, dá-se o nome de dissonância mais particular-
mente àquele que é estranho ao acorde.���

Sigamos a explicação sobre a dissonância que Rousseau de-
senvolve no verbete do Dicionário, no qual não só aperfeiçoa
suas próprias de�nições, mas também a�na suas críticas a Ra-
meau.��� Rousseau nos lembra que existe uma “in�nidade de

��� Que se encontra entre o índice e o primeiro capítulo do Tratado. Cf. RA-
MEAU, J. B., Traité de l’Harmonie. In: RAMEAU, J.-P., op. cit., vol. I, p. ��.
��� RAMEAU, J.-P., Nouveau système de musique théorique. In: RAMEAU,

J.-P., op. cit., vol. I, p. ���.
��� ROUSSEAU, J.-J., Dictionnaire de musique, p. ���.
��� E desse modo também nos apresenta a “evolução” de seu pensamento,

como bem lembram os editores e colaboradores das Œuvres complètes de J.-J.
Rousseau (t.V, p. ����): “Longe de serem puramente estilísticas, as variantes
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dissonâncias possíveis”, ainda que, em música, excluamos “to-
dos os intervalos que o sistema admitido não apresenta”, redu-
zindo-as, assim, a um número pouco expressivo.��� Ademais,
continua Rousseau, na prática musical, entre as consonâncias
é preciso escolher aquelas que “convêm ao gênero e ao modo;
e, en�m, excluir até mesmo destas últimas aquelas que não po-
dem ser empregadas segundo as regras prescritas.”��� Mas a�-
nal, pergunta-se o �lósofo, “quais são essas regras? Elas pos-
suem algum fundamento natural, ou são puramente arbitrá-
rias?”��� Ao responder a essa última questão, já na Enciclopédia

do Dicionário, relativamente aos verbetes da Enciclopédia, materializam a evo-
lução do pensamento de Rousseau entre ���� e ����”,
��� ROUSSEAU, J.-J., Dictionnaire de musique, p. ���. D’Alembert, na pri-

meira edição – datada de ���� – de seus “Elementos de música teórica e prá-
tica segundo os princípios do sr. Rameau” (Élémens de musique théorique et
pratique suivant les principes de M. Rameau), de�ne de maneira bastante clara
o que são a consonância e a dissonância (capítulo V), inclusive fornecendo ao
leitor alguns exemplos: “Um acorde composto de sons cuja união agrada ao
ouvido, chama-se acorde consonante; e os sons que formam esse acorde se cha-
mam consonâncias, uns em relação aos outros. A razão dessa denominação é
que um acorde é tanto mais perfeito quanto mais os sons que o formam se
confundem juntos. A oitava de um som é a mais perfeita das consonâncias
que esse som possa ter; em seguida, a quinta; depois, a terça etc. É um fato de
experiência. Um acorde composto de sons cuja união desagrada ao ouvido se
chama acorde dissonante, e os sons que o formam são chamados dissonantes,
uns em relação aos outros. A segunda, o trítono e a sétima de um som são
dissonâncias em relação a ele. Assim, um acorde composto dos sons dó ré, ou
dó si, ou fá si etc., é um acorde dissonante. O termo dissonância vem de duas
palavras, uma grega, outra latina, que signi�cam soar duas vezes; com efeito,
a razão que torna a dissonância desagradável é que os sons que a formam não
se confundem de maneira alguma ao ouvido, e são escutados por ele como
dois sons distintos, embora tocados ao mesmo tempo.” Cf. ALEMBERT, Jean
Le Rond. Élémens de musique théorique et pratique suivant les principes de M.
Rameau. Paris: David/Le Breton/Durand, ����, pp. ��-��.
��� Idem, p. ���.
��� Idem, ibidem.
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(verbete “Dissonância”), Rousseau buscara no próprio vocabu-
lário de seu oponente as armas para apontar outro nó górdio
de seu sistema:

O princípio físico da harmonia se encontra na pro-
dução do acorde perfeito por um som qualquer.
Todas as consonâncias nascem dele, e é a própria
natureza que os fornece. Omesmo não ocorre com
a dissonância. Encontramos, se quisermos, sua ge-
ração nas diferenças das consonâncias, mas não
discernimos uma razão física que nos autorize a
introduzi-las no próprio corpo da harmonia. O pa-
dre Mersenne se contenta em mostrar a geração e
as diversas razões das dissonâncias, tanto daquelas
que são rejeitadas quanto daquelas que admitimos,
mas ele não diz nada sobre o direito de empregá-
las. O sr. Rameau diz, em termos formais, que a
dissonância não é natural à harmonia, e que ela
só pode ser empregada com o auxílio da arte. No
entanto, em outra obra, ele procura encontrar seu
princípio nas razões dos números e nas propor-
ções harmônica e aritmética. Mas depois de ter
esgotado as analogias, depois de muitas metamor-
foses dessas diversas proporções, depois de muitas
operações, muitos cálculos, ele termina por esta-
belecer sobre levianas conveniências as dissonân-
cias que ele tanto se cansou em buscar. Assim,
dado que na ordem dos sons harmônicos a pro-
porção aritmética lhe fornece, ao que ele pretende,
uma terçamenor no grave; ele acrescenta no grave
da subdominante uma nova terça menor: a pro-
porção harmônica lhe fornece a terça menor no
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agudo e ele acrescenta ao agudo uma nova terça
menor. É verdade que essas terças acrescentadas
não são proporcionais às razões precedentes; as
próprias razões que elas deveriam ter encontram-
se alteradas. Mas o sr. Rameau crê poder conciliar
tudo: a proporção lhe serve para introduzir a dis-
sonância, e o defeito de proporção lhe serve para
fazer com que ela seja percebida.���

À semelhança da objeção da qual se munira contra a gera-
ção do modo menor, no intuito de demolir o edifício do sistema
harmônico, Rousseau agora lança suspeitas sobre a origem pre-
tensamente natural��� da dissonância e sobre a sua justi�cação
e introdução, enquanto tal, no corpo da harmonia. É verdade
que, desta feita, o próprio teórico dijonês abrira o �anco, ao
reconhecer, em seu “Novo sistema de música teórica...” (dé-
cimo primeiro capítulo, Da dissonância harmônica), de ���� –
ou seja, cerca de quatro anos após a publicação de seu Tratado
de Harmonia –, que, “se não ouvimos dissonâncias na ressonân-
cia de um corpo sonoro, isto prova que elas não são naturais à
harmonia e, por conseguinte, nela só podem ser introduzidas
com o auxílio da arte.”��� Entrementes, como sustenta Rous-
seau, o teórico dijonês procurou inseri-las na harmonia à força

��� Encyclopédie, �:����.
��� Sustentada por Rameau, por exemplo, em sua “Geração harmônica...” (Gé-

nération harmonique ou Traité de musique théorique et pratique, ����), capítulo
IX, “Origem da dissonância harmônica...”: “A necessidade da dissonância se re-
conhece na uniformidade da harmonia que produz os três sons fundamentais
do modo; de sorte que, por essa uniformidade, cada um deles pode assumir a
mesma ascendência sobre o ouvido” etc. In: RAMEAU, J.-P., op. cit., vol. II, p.
��.
��� RAMEAU, J.-P., Nouveau système de musique théorique. In: RAMEAU,

J.-P., op. cit., vol. I, p. ���.
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de tortuosos cálculos, e isto desde o Tratado (livro primeiro,
cap. �), onde Rameau a�rma que a “verdadeira origem [das
dissonâncias] deve ser tirada [...] dos quadrados de uma con-
sonância primeira, ou da adição de duas consonâncias primei-
ras [...].”��� Como bem lembra Pierre Saby, o termo “conveni-
ências”, empregado por Rousseau para desquali�car as bases
supostamente naturais nas quais Rameau gostaria de estabe-
lecer as dissonâncias, veio da pluma deste último, que, já em
����, �zera questão de declarar em seguida que não podería-
mos nos contentar com semelhantes argumentos��� (fundados
em razões de “conveniência”). Com efeito, é o que a�rma Ra-
meau, em seu já citado “Novo sistema”:

Parece que, até o momento presente, não tivemos
melhores razões para introduzir as dissonâncias na
harmonia do que uma certa variedade que agrada
em todos os objetos que impressionam nossos sen-
tidos. Mas essa razão, que é apenas uma razão de
conveniência, só pode satisfazer pessoas que que-
rem apenas tangenciar a matéria; assim, não se
deve permanecer nela.���

Evidentemente, a última frase da passagem supracitada in-
dica que é preciso continuar buscando uma justi�cação teórica
para a introdução da dissonância na harmonia. A bem da ver-
dade, é o que o teórico dijonês fará sem descanso. Mas o que
aqui nos importa reter é o fato de que, a �mde justi�car a disso-
nância, bem como o acorde menor, que a ressonância do corpo
��� Idem, Traité de l’Harmonie, op. cit., vol. I, p. ��.
��� Cf. SABY, Pierre. Note, pp. ���-���, nota “d”.
��� RAMEAU, J.-P., Nouveau système de musique théorique, ed. cit.,. I, p. ���.

Cf. BOCCADORO, Brenno. Une histoire a�ective de la théorie. In: ROUSSEAU,
J.-J., Œuvres complètes, t. XIII, p. ��.
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sonoro não dera conta de explicar, Rameau terá de proceder,
como precisamente apontou Boccadoro, a “tortuosas genealo-
gias” que o levarão, en�m, a imaginar “outros princípios auxili-
ares.”��� Importante também é observarmos que Rousseau, em
seu verbete “Dissonância”, como bem aponta André Charrak,
“denuncia em Rameau, a um só tempo, uma contradição (entre
os diferentes textos do músico) e uma confusão (entre os dados
naturais e sua expressão aritmética).”���

Ainda mais importante é percebermos que, a partir da crí-
tica à ambição de Rameau de descobrir um fundamento natu-
ral para as dissonâncias, ou da denúncia pela qual Rousseau
buscava apontar a di�culdade que seu contendor encontrara
para justi�car a invenção do modo menor (críticas essas que,
à primeira vista, poderiam parecer inócuas, pois se referem a
questões “técnicas” muito pontuais), Rousseau intensi�cará e
ampliará suas investidas contra essas reiteradas tentativas de
“naturalizar” certas ideias preconcebidas que nos impedem, se-
gundo o �lósofo genebrino, de perceber tudo o que há de arbi-
trário na harmonia.��� Vale lembrarmos, neste ponto, a arguta

��� Cf. BOCCADORO, Brenno. Une histoire a�ective de la théorie, p. ��.
��� Cf. CHARRAK, André. Raison et perception – fonder l’harmonie au XVIII e

siècle. Paris: Vrin, ����, p. ���. Embora André Charrak re�ra precisamente
o verbete “Dissonância” da Enciclopédia, e não o do Dicionário de música, que
citamos acima, a passagem em questão – que vai de “O sr. Rameau diz, em
termos formais, que a dissonância não é natural à harmonia...”, até “nas pro-
porções harmônica e aritmética” –, na qual Charrak identi�ca essa dupla de-
núncia de Rousseau, foi reproduzida, ipsis litteris, no verbete homônimo do
Dicionário.
��� É o que sugere este trecho do texto que �cou conhecido como “A origem

da melodia”: “O leitor mais incansável não pode suportar, em Jean de Muris
[Johannes Muris, c.����-c.����, matemático e astrônomo francês], o palavró-
rio de oito ou dez extensos capítulos, para saber se, no intervalo da oitava
dividida em duas consonâncias, se é a quinta ou a quarta que deve ser [leia-se
estar no] grave. E quatrocentos anos depois encontramos ainda em Bontempi
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frase que Rousseau dispara ao �nal do Exame dos princípios
de Rameau: “num experimento �no e delicado, um homem de
sistema muitas vezes enxerga o que deseja enxergar.”��� Eis a
prova de que, se não consegue derrubar o sistema de seu con-
tendor, o �lósofo genebrino não deixará escapar nenhum de
seus expedientes arti�ciosos.

Todavia, ainda em seu Exame, o �lósofo genebrino deixa
bem claro o escopo de suas críticas: ele não tem a pretensão
de suprimir a harmonia, e tampouco quer provar a inutilidade
de todo e qualquer acompanhamento em música, mas sim su-
bordinar este à melodia.��� Isto posto, podemos seguramente
a�rmar que, ao contrário do que equivocadamente um leitor
apressado poderia concluir, o �lósofo genebrino não era con-
tra a harmonia – ainda que a considere como uma “invenção
gótica”��� –, e sim contra a harmonia derivada do sistema ra-

[Giovanni Andrea Angelini, vulgo Bontempi c.����-����, compositor e mu-
sicógrafo italiano] enumerações não menos tediosas, de todos os baixos que
devem comportar a sexta ao invés da quinta. Entretanto a harmonia tomava
insensivelmente os caminhos que a natureza lhe havia prescrito, até que �nal-
mente a invenção [leia-se até chegar à invenção] do modo menor e das disso-
nâncias, ou dizendo de outra forma, introduziu toda a arbitrariedade da qual
ela está cheia e que somente o preconceito nos impede de perceber.” Cf. BEC-
KER, Evaldo, art. cit., pp. ���-���. Bontempi e Adriano Banchieri (����-����),
compositor e teórico bolonhês, são mencionados nas Con�ssões do �lósofo ge-
nebrino como os autores cujas obras lhe suscitaram o “gosto pela história da
música e pelas pesquisas teóricas dessa bela arte.” Cf. ROUSSEAU, Con�ssões,
p. ���.
��� ROUSSEAU, J.-J., Examen, p. ���.
��� É o que podemos ler no “Exame”: “[...] jamais sustentei que o acompanha-

mento fosse inútil à melodia, mas somente que a ela devia ser subordinado.”
ROUSSEAU, J.-J., Examen, p. ���.
��� ROUSSEAU, J.-J., Escritos sobre a política e as artes, p. ���. Lembremos

que, segundo o Dictionnaire de l’Académie Française (edição de ����), diz-se
que é “gótico” (gothique), “por uma espécie de desdém, daquilo que parece
muito antigo e fora de moda.”
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mista. Harmonia que seu rival deriva de princípios que, como
vimos, subordinam a melodia, e acabam transformando esta
última em um mero acessório daquela.

Além de subordinar a melodia à imperiosa harmonia, pro-
testa Rousseau, seu oponente teria des�gurado o próprio con-
ceito de melodia, ao apresentar a “medida, a diferença entre o
agudo e o grave, o doce��� e o forte, o rápido e o lento” como
simples “acessórios da melodia” e sua expressividade, ao passo
que “todas essas coisas são a própria melodia, e que se dela as
separássemos, ela não existiria mais.”��� E completa:

A melodia é uma linguagem como a palavra: todo
canto que nada diz não é nada, e apenas este pode
depender da harmonia. Os sons agudos ou graves
representam os acentos semelhantes no discurso;
as breves e as longas, as quantidades semelhantes
na prosódia; a medida igual e constante, o ritmo
e os pés dos versos; os doces e os fortes, a voz re-
missa ou veemente do orador. Acaso há no mundo

��� Doux, no original. “DOCE. adj. usado como advérbio. Na música, essa
palavra é oposta à palavra forte. Na música francesa, escrevemos essa palavra
acima das pautas, e, na música italiana, abaixo delas, nos lugares onde que-
remos diminuir o ruído, moderar e suavizar o brilho e a veemência do som,
como nos ecos, e nas partes do acompanhamento. Os italianos escrevem dolce,
e, mais comumente, piano, no mesmo sentido; mas seus puristas em música
sustentam que esses dois termos não são sinônimos, e que é por abuso que vá-
rios autores os empregam como tais. Dizem que piano signi�ca simplesmente
uma moderação de som, uma diminuição de ruído; mas que dolce indica, além
disso, uma maneira de tocar più soave, mais doce, mais ligada, correspondendo
mais ou menos à palavra louré dos Franceses. O doce possui três matizes que
é preciso distinguir bem, a saber: a meia voz, doce, e muito doce. Por mais
próximos que pareçam estes três matizes, uma orquestra experiente os repro-
duz muito perceptíveis e muito distintos”. ROUSSEAU, J.-J., Dictionnaire de
musique, pp. ���-���.
��� ROUSSEAU, J.-J., Examen, p. ���.
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um homem tão frio, tão desprovido de sentimento
para dizer ou ler coisas apaixonadas sem jamais
suavizar nem intensi�car a voz? Para comparar
a melodia à harmonia, o sr. Rameau começa por
despojar a primeira de tudo o que lhe é próprio e
não pode convir à outra.���

Nesse ponto do Exame, em um primeiro momento, perce-
bemos claramente quais são as críticas ao conceito de melodia
de seu rival: segundo o �lósofo genebrino, Rameau pretendera
apresentar��� como acessórios do valor e da expressividade da
melodia: o ritmo, amedida, o caráter, en�m, todos os elementos
sem os quais ela sequer existiria. Porém, Rousseau vai muito
além dessa crítica, que termina por servir de pretexto para ex-
por o argumento que dará maior força ao seu próprio conceito
de música e, o que é mais importante, irá fundamentar teo-
ricamente sua tese da preeminência da melodia sobre a har-
monia: assim como a palavra, a melodia é uma linguagem.���

��� Idem, pp. ���-���.
��� RAMEAU, J.-P., Erreurs sur la musique dans l’Encyclopédie, p.

���:“Lembremo-nos do efeito que produziu sobre todas as almas sensíveis
l’Amour triomphe, num coro de Pigmalion, em que o ator retoma sozinho, com
o coro, essas mesmas palavras sobre a ��ª, dupla oitava da terça, enquanto
o som fundamental é extremamente multiplicado por uníssonos e oitavas, e
enquanto a ��ª, oitava da quinta deste mesmo som fundamental, é também
multiplicada, mas menos: é aí que a harmonia triunfa, sem o auxílio de uma
melodia que afeta por si mesma nem de qualquer um dos acessórios dos quais
essa melodia precisa para se tornar agradável, a saber: a medida, a diferença
do agudo e do grave, do doce e do forte, o som da voz ou do instrumento, a
situação do ator, do que se obtém frequentemente aquilo que se atribui uni-
camente à melodia; deixando à parte a harmonia, que ordena a modulação e
os intervalos próprios ao efeito, e cujo império absoluto reina por toda parte,
como uma mãe sobre seus �lhos.”
��� Sobre a relação entre música e linguagem no pensamento de Rousseau,

remeto o leitor ao trabalho de Mauro Dela Bandera Arco Jr.: “Origem e Alte-
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Ora, sabemos o quão decisivas serão as consequências desse
argumento para o desenvolvimento da concepção de imitação
musical que o �lósofo genebrino apresentaria em seu Ensaio e
em alguns dos verbetes de seu Dicionário de música.���

Todavia, já adentramos no cerne, oumelhor, no coraçãomes-
mo dos princípios nos quais Jean-Jacques fundamenta sua esté-
tica musical. Nessas linhas que Rousseau traçara no intento de
se defender dos “erros” – mesmo sem se dar ao trabalho de re-
futar umpor um��� – dos quais Rameau, dedo em riste, acusara-
lhe impetuosamente, o �lósofo genebrino acaba lançando so-
bre o papel, de modo claro e conciso, o projeto estético que
ele iria aperfeiçoar incansavelmente até o �nal de sua vida. A
melodia ou o canto apaixonadamente acentuado, em seu pen-
samento musical, ou melhor, no “diapasão re�exivo”��� de seus
escritos sobre a música, ocupará um lugar privilegiado: em re-
lação à “voz da natureza”���, embora não seja a sua primeira ex-

ração no Pensamento Linguístico-Musical de Rousseau”, in Cadernos de Ética
e Filoso�a Política, [S. l.], v. �, n. �� (����), pp. ���-���.
��� Nos capítulos XIII (“Da melodia”), XIV (“Da harmonia”) e XIX (“De como

se deu a degeneração da música”), do Ensaio, cujo subtítulo já indica que nele
se tratará da imitação musical; e no próprio verbete “Imitação”, do Dicionário,
mas também em outros artigos, tais como “Canto”, “Expressão”, “Harmonia” e
“Melodia”.
��� Dado que o �lósofo deixa bem claro, logo no início do Exame, que não irá

se preocupar em apontar uma “multidão de pequenos erros” que seriam fruto
dos humores de seu oponente. Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Examen, p. ���.
��� Para empregar a bela expressão de Emilia Maria M. de Morais. Cf. MO-

RAIS, Emilia Maria M. de. “Vitam impedere vero: elo entre Rousseau e Simone
Weil”. In: BINGEMER, Maria Clara Lucchetti; PUENTE, Fernando Rey. Simone
Weil e a �loso�a. Rio de Janeiro: ed. PUC-Rio/Loyola, ����, p. ��.
��� Sabemos que esta expressão possui acepções diferentes nas obras de Rous-

seau, e que talvez não possua uma de�nição tão �xa quanto gostaríamos de
lhe atribuir. Mas o sentido que aqui nos interessa reter é aquele fornecido pelo
próprio �lósofo, em seu manuscrito intitulado “Do Princípio da melodia”, pre-
cisamente na passagem em que apresenta a consumação de um longo processo
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pressão, essa mesmamelodia certamente é, no contexto da arte
dos sons, a sua expressão mais bem acabada. Se a própria arte
é “como a língua particular na qual o músico pretende se fazer
entender”���, a “melodia, a harmonia, o movimento, a escolha
dos instrumentos e das vozes são os elementos da linguagem
musical; e a melodia, por sua relação imediata com o acento
gramatical e oratório, é aquele que atribui o caráter a todos os
outros.”��� É por isso que, para Rousseau, é sempre do canto –
e não da harmonia – que “se deve tirar a principal expressão���,
tanto na música instrumental quanto na vocal.”���

que redundou no império da harmonia, cuja principal marca é a separação en-
tre o canto e a língua, na qual este mesmo canto se originara: “Eis como o canto
tornou-se gradativamente uma arte inteiramente separada da língua, da qual
ela se origina; como o sentimento do som e de seus harmônicos fê-lo perder
aquele do acento oral, da quantidade numérica e, por conseguinte, da medida
e do ritmo; e como, en�m, limitada ao efeito puramente físico do concurso
das vibrações, a música se encontrou totalmente desprovida dos efeitos mo-
rais que ela havia produzido quando era duplamente a voz da natureza.” Cf.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Du Principe de la mélodie ou réponse aux Erreurs sur
la musique. In: WOKLER, Robert. Rousseau on Society, Politics, Music and Lan-
guage: An Historical Interpretation of his Early Writings. New York/London:
Garland Publishing, ����, p. ���.
��� ROUSSEAU, J.-J., Dictionnaire de musique, p. ���: “[...] l’art, qui est

comme la langue particulière dans laquelle le musicien veut se faire enten-
dre.” Frase cuja conclusão, em francês, ao empregar o verbo “entendre” (i.e.,
perceber pelo sentido da audição, ouvir, ou apreender pela inteligência, enten-
der, compreender), expressa, talvez demodomais claro do que em nosso idioma
(embora em português o verbo “entender” também possua as duas acepções),
o sentido de que a arte pode ser comparada com a língua particular na qual o
músico pretende se fazer entender ou se fazer ouvir.
��� Idem, pp. ���-���.
��� Por expressão, Rousseau entende a “qualidade pela qual o músico sente

vivamente e apresenta com energia todas as ideias que ele deve apresentar, e
todos os sentimentos que ele deve exprimir.” ROUSSEAU, J.-J.. Dictionnaire de
musique, p. ���.
��� Idem, Dictionnaire de musique, pp. ���-���.
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Bem entendido, é o modelo melódico e, sobretudo, o modelo

vocal que o �lósofo genebrino privilegia. Para que possamos
compreender o que Rousseau entende por voz, parece-nos pro-
veitoso consultar o seu Dicionário de música, no qual o �lósofo
a de�ne como “a soma de todos os sons que, ao falar, ao cantar,
ao gritar, um homem pode extrair de seu órgão.”��� Entretanto,
para de�nir as qualidades desta voz, adverte Rousseau, é pre-
ciso recorrer ao que ele havia a�rmado em outro artigo, pois
elas dependem igualmente das propriedades dos sons que for-
mam a voz. Logo, devemos apontar as propriedades que Rous-
seau atribui ao som, este elemento que, como bem lembrara
Rameau, “é o principal objeto da música”; dado que a música
pode ser de�nida, segundo o teórico dijonês, como “a ciência
dos sons”.��� Assim, se formos ao verbete “Som”, encontrare-
mos a seguinte explanação:

Quando a agitação comunicada ao ar pela colisão
de um corpo golpeado por outro chega ao órgão
auditivo, nele produz uma sensação que chama-
mos de ruído [...]. Mas há um ruído ressonante
e apreciável que chamamos de som. As pesqui-
sas sobre o som absoluto concernem ao físico. O
músico examina apenas o som relativo; ele o exa-
mina somente por suasmodi�cações sensíveis [...].
Há três objetos principais a serem considerados no

��� Idem„ p. ���.
��� Cf. RAMEAU, J.-P., Traité de l’Harmonie., op. cit., vol. I, p. ��. Embora

Rameau tenha deixado a de�nição do som propriamente dito aos homens de
ciência, ou, mais precisamente, aos físicos: “Deixaremos à física a responsa-
bilidade de de�nir o som. Na harmonia, distinguimo-lo somente em grave e
agudo, sem nos determos na sua força nem na sua duração; e é na relação entre
os sons agudos e graves que todos os conhecimentos da harmonia devem estar
fundamentados” (Ibidem, p. ��).
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som: o tom, a força e o timbre. Sob cada uma des-
sas relações o som se concebe como modi�cável:
�º) do grave ao agudo; �º) do forte ao fraco; �º) do
áspero ao doce, ou do surdo ao brilhante, e recipro-
camente. Em primeiro lugar, suponho que, qual-
quer que seja a natureza do som, seu veículo nada
mais é que o próprio ar; primeiramente, pois, entre
o corpo sonoro e o órgão auditivo, o ar é o único
corpo intermediário do qual se está perfeitamente
assegurado da existência; que não se devem mul-
tiplicar os seres sem necessidade; que o ar basta
para explicar a formação do som; e, além disso,
porque a experiência nos ensina que um corpo so-
noro não produz som em um lugar totalmente pri-
vado de ar. [...] A ressonância do som, ou melhor,
sua permanência e seu prolongamento, somente
podem nascer da duração da agitação do ar. En-
quanto essa agitação dura, o ar abalado vem inces-
santemente golpear o órgão auditivo, e prolonga,
assim, a percepção do som. [...] Além disso, essa
agitação do ar, qualquer que seja a sua espécie, só
pode ser produzida por uma agitação semelhante
nas partes do corpo sonoro; ora, é um fato certo
que as partes do corpo sonoro experimentam tais
vibrações. Se tocarmos o corpo de um violoncelo
enquanto dele tiramos som, o sentimos vibrar sob
a mão, e, de maneira muito perceptível, vemos as
vibrações da corda durarem até que o som se ex-
tinga. Assim sucede com um sino que fazemos
soar ao golpeá-lo com o badalo; sentimo-lo, vemo-
lo vibrar mesmo, e vemos saltitar os grãos de areia
que jogamos sobre sua superfície. Se a corda se
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distende, ou o sino se fende, não há mais vibração,
não há mais som. Se este sino e esta corda só po-
dem comunicar ao ar osmovimentos que elesmes-
mos possuem, portanto, não se pode duvidar que
o som produzido pelas vibrações do corpo sonoro
não se propague por meio de vibrações semelhan-
tes que este corpo comunica ao ar.���

Contudo, ao tratarmos das propriedades do som, não deve-
mos nos esquecer do homem de ciência que propriamente de�-
nira “a ciência cujo objeto era o som”, antes mesmo que o pró-
prio Rameau empregasse esses termos para de�nir a música,
como precisamente aponta Bromberg: “a ciência cujo objeto
era o som havia sido de�nida pelo matemático e médico Jo-
seph Sauveur (����-����), que cunhou a nova área da Acústica,
com publicações durante a primeira década do século XVIII.”���
Entretanto, observa Bromberg, “Sauveur fazia questão de dis-
tinguir a Acústica da Música, ao explicar que havia fundado
uma ciência superior à Música. A Acústica era superior, dado
que tinha por objeto o som de forma geral, enquanto a Música
tinha por objeto somente os sons agradáveis ao ouvido [...].”���
Salientemos que tal de�nição de música se coaduna perfeita-
mente com aquela apresentada por Rousseau, tanto no verbete
que escrevera para a Enciclopédia��� – “Amúsica é a ciência dos
��� ROUSSEAU, J.-J.. Dictionnaire de musique, pp. ���-���.
��� BROMBERG, Carla. “A classi�cação da música na obra de J.-J. Rousseau”.

In: Opus, v. �� (����), p. ��. Ainda segundo Bromberg, Joseph Sauveur escre-
veu o seu primeiro tratado sobre música especulativa e o apresentou à Acadé-
mie Royale des Sciences, em ����, publicando-o em ����. (Ibidem, p. ��, nota
�).
��� Idem, p. ��.
��� Ver-se-á que a de�nição demúsica apresentada pelo �lósofo genebrino na

Enciclopédia, não por acaso, também se harmoniza com a expressão mediante
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sons, enquanto são capazes de afetar agradavelmente o ouvido,
ou a arte de dispor e de conduzir os sons de tal maneira que, de
sua consonância, de sua sucessão e de suas durações relativas
resultem sensações agradáveis”��� –, como no verbete homô-
nimo que, com algumas variações, ele apresentaria no Dicio-
nário de música:

Arte de combinar os sons de uma maneira agra-
dável ao ouvido. Essa arte torna-se uma ciência,
muito profunda mesmo, quando se quer encontrar
os princípios dessas combinações e as razões dos
afetos que elas nos provocam. Aristides Quinti-
liano assim de�niu a música: a arte do belo e da
decência nas vozes e nos movimentos. Não sur-
preende que, com de�nições tão vagas e tão gerais,
os antigos tenham dado uma extensão prodigiosa
à arte que assim de�niam.���

Conforme a precisa observação de Bromberg, o �lósofo ge-
nebrino classi�ca a música como uma ciência que, enquanto
tal, não poderia prescindir de “fundamentação físico-matemática”���,
e, ao mesmo tempo, admite-a entre as belas-artes���. Ademais,

a qual, como vimos, Rameau a de�nira no Tratado de Harmonia, já que, como
sabemos, foi a partir de sua leitura que Rousseau iniciou seu estudo informal
da teoria da música. Como lembra Bromberg, ainda era muito comum, à época
em que escrevem Rameau e Rousseau, classi�car a música como “uma ciência
matemática”, sob “forte in�uência [...] de teóricos dos séculos XVI e XVII.” Cf.
BROMBERG, art. cit., p. ��. Sobre esse tema, ver também CHARRAK, André.
Musique et philosophie à l’âge classique.
��� Encyclopédie..., ��:���; trad. bras., vol. �, p. ���.
��� ROUSSEAU, J.-J.. Dictionnaire de musique, p. ���.
��� BROMBERG, art. cit., p. ��.
��� Como Rousseau a classi�ca no prefácio de seu Dicionário de música: “A

música é, de todas as belas-artes, a que tem o vocabulário mais extenso e para
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parece-nos curioso notar que Rousseau, embora conceda em
classi�car a música da maneira como assinala Bromberg, pa-
rece não enxergar nenhuma contradição no fato de se opor
precisamente a esse “modelo de uma arte fortemente mate-
matizada” – herança que, ainda no século XVIII, impõe-se no
campo da “investigação estética.���

Para voltarmos à análise das propriedades do som, segundo
a Acústica de Sauveur – no seu entender, uma “ciência supe-
rior à música” –, é preciso lembrarmos que este mesmo autor,
segundo Bromberg, “também defendia que, para tratar dessa
ciência, seria necessário explicar qual era a natureza do som,
o funcionamento do órgão auditivo e, em detalhes, as proprie-
dades do som, para que se pudessem inferir as causas da con-
cordância ou discordância dos sons.”��� No que se refere a essa
questão da distinção entre música e acústica e de sua hierar-
quização no contexto das pesquisas de Sauveur, Bromberg ob-
servou o curioso fato de que Rousseau, apesar de citar o pai
da acústica em seu Dicionário de música, não parece se preocu-

a qual um dicionário é, consequentemente, o que há de mais útil.” ROUSSEAU,
J.-J.. Dictionnaire de musique, p. ��. Como bem demonstrou Bromberg, isto se
explica pelo fato de que “o lugar da música nas áreas de conhecimento ainda
não era bem de�nido. Apesar de as belas artes tornarem-se o lugar central
da Música a partir do século XIX, na época de Rousseau a �loso�a natural,
ou a física, possuía um lugar bastante privilegiado e a sua relação com a mú-
sica havia sido apenas estabelecida. Sem a dicotômica de�nição ‘ser’ arte ou
ciência, a música, assim como outras áreas fortemente constituídas de conhe-
cimentos teóricos e empíricos, aparecia multiplamente de�nida. [...] Assim,
as tradições historiográ�cas que consideram incoerente a simultaneidade das
de�nições musicais ignoram o caráter misto da arte-ciência, imputando aos
escritos da época uma interpretação anacrônica, normalmente exagerando a
leitura estética da música, em detrimento do entendimento do conhecimento
musical como um processo”. BROMBERG, art. cit., p. ��-��.
��� CHARRAK, Musique et philosophie à l’âge classique..., p. ��.
��� BROMBERG, art. cit., p. ��.
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par com “a distinção feita entre acústica e música como áreas
diferentes do conhecimento”, e, no verbete “Acústica”, não faz
questão de retomar nenhum dos conceitos de Sauveur, “descri-
tos em várias mémoires apresentadas à Académie des Sciences,
entre ���� e ����.”���

Como bem observa Bromberg, no verbete “Som”, o �lósofo
genebrino mobiliza “a teoria ondulatória, que, segundo ele, era
defendida pelomédico italiano PietroMengoli (����-����), mas
também a teoria corpuscular, da qual era partidário o �lósofo
e matemático Jean-Jacques Dortous de Mairan (����-����), se-
cretário permanente da Académie Royale des Sciences”���. Já
no Ensaio, prossegue Bromberg, ao referir-se às teorias sobre
o “som”, Rousseau teria aparentemente se apropriado da “te-
oria corpuscular” de Mairan, já que o �lósofo, neste mesmo
texto, enfatiza uma concepção segundo a qual “o som resul-
tava do concurso de diversas partículas do ar postas em mo-
vimento pelo corpo sonoro e por todas as suas partes alíquo-
tas.”��� Ora, “estas últimas, ou os sons harmônicos”, ainda se-
gundo Bromberg, “eram conhecidos por Mersenne e haviam
sido amplamente discutidos por Sauveur e por Rameau”, e “a
sua teorização era difundida por autores relevantes para Rous-

��� BROMBERG, art. cit., p. ��. Ainda de acordo com Bromberg: “Sauveur
havia provido, em seu estudo, cálculos de diferentes sistemas de a�nação, a
teorização dos tons harmônicos, demonstrações do uso de instrumentos, como
o cronômetro e o pêndulo, os quais, dentre outras atribuições, eram dedicados
à determinação de um tom �xo. Pela primeira vez na história, a noção de altura
de um som passava a ser �xa e possuir um parâmetro para a sua medição.”
(Ibidem, pp. ��-��).
��� Idem, pp. ��-��.
��� Idem, p. ��.
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seau, como era o caso do violinista e teórico italiano Giuseppe
Tartini (����-����)”.���

A propósito do sistema deste último, cumpre-nos apontar
para o uso, atualmente discutido, que o �lósofo genebrino faz
da obra do teórico italiano, mais especi�camente de seu Trat-
tato di musica secondo la vera scienza dell’armonia (����), a �m
de atacar a tese ramista da primazia da harmonia. Com efeito,
no verbete “Harmonia” do seu Dicionário de música, Rousseau
sustenta que Tartini (autor do Trattato, de ����) “tira a har-
monia da melodia”, sendo que, como sabemos, Rameau “faz
absolutamente o contrário”:

O sr. Tartini, partindo de outra experiência mais
nova, mais delicada e não menos certa, chegou a
conclusões bastante semelhantes por um caminho
totalmente oposto. O sr. Rameau faz com que
os sopranos sejam gerados a partir do baixo; o sr.
Tartini faz com que o baixo seja gerado a partir dos
sopranos; este tira a harmonia da melodia e o pri-
meiro faz absolutamente o contrário. Para decidir
de qual das duas escolas devem sair as melhores
obras, deve-se apenas saber, [a respeito] do canto
ou do acompanhamento, qual deve ser feito para
o outro.���

��� Idem, p. ��. Natural de Pirano (hoje pertencente ao território esloveno),
Giuseppe Tartini (����-����), violinista, autor de um Trattato di musica (����),
é mencionado nos verbetes “Acompanhamento”, “Adagio”, “Cânone”, “Disso-
nância”, “Harmonia”, “Modo”, “Música”, “Quinta”, “Recitativo”, “Som”, “Sons
harmônicos” e “Sistema”. Cf. DAUPHIN, Claude. Le Dictionnaire de musique
de Jean-Jacques Rousseau, pp. ���-���.
��� ROUSSEAU, J.-J., Dictionnaire de musique, p. ���.
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Destes dois sistemas, segundo Rousseau, resultariam dois

posicionamentos que oporiam frontalmente Tartini – que su-
postamente privilegiaria a melodia – a Rameau, o qual, para o
músico e �lósofo genebrino, representa o paladino da harmo-
nia e do primado desta em relação à melodia. Nessa mesma
passagem, Claude Dauphin vê a conjugação dos “três parâme-
tros da musicologia rousseauísta”, quais sejam, o da ética, dado
que, para Dauphin, “a questão da hierarquia da melodia e da
harmonia [...] se coloca em termos de natureza (voz) sobre a
cultura (instrumento)”; o da estética, que seria decorrente da
“aceitação dessa hierarquia inicial”; e o da teoria, uma vez que,
ainda de acordo com Dauphin, para dar conta da “dimensão
erudita” em que se inscreve a música francesa, é preciso expor
os seus fundamentos teóricos ou as bases do sistema harmô-
nico, que tão radicalmente se opõe à melodia natural, na qual
se fundamenta a música dos mestres italianos. Neste parágrafo
do verbete “Harmonia”, conclui Dauphin, estaria compreen-
dido “todo o projeto musicológico de Rousseau e de seu Dicio-
nário de música.”��� Desta contundente a�rmação de Dauphin,
que sem dúvida se fundamenta na contraposição que o próprio
�lósofo genebrino estabelecera entre o teórico italiano Tartini
(ao qual ele se �lia) e o sistema harmônico de Rameau, enten-
demos que, em certa medida, é preciso se acautelar. É verdade
que Tartini fora “incensado por Rousseau e d’Alembert em ra-
zão de sua experiência do terzo suono (‘terceiro som’)”���, como

��� Cf. DAUPHIN, C., Le Dictionnaire de musique de Jean-Jacques Rousseau,
p. ��.
��� Segundo Boccadoro, “com dois sons agudos, Tartini realiza o que a res-

sonância de um baixo fundamental não produz jamais: um terceiro som mais
grave que os dois sons geradores. Enquanto Rameau compõe os acordes do
grave ao agudo, partindo do baixo fundamental, Tartini gera o baixo funda-
mental partindo dos acordes, segundo uma geração inversa, do múltiplo ao
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atesta Boccadoro. No entanto, lembra Bromberg, Tartini – que
chegara ao conceito de terzo suono a partir do experimento no
qual entendera que, “se dois tons fossem soados simultanea-
mente e intensamente, o ouvinte ouviria soar um terceiro som,
mais grave que os dois precedentes”��� –, no fundo, “não ti-
nha nada a dizer sobre regras práticas de acordes, ou sobre o
uso expressivo da música.”��� Para este teórico italiano, explica
Bromberg:

[...] os princípios básicos da harmonia encontrar-
se-iam na matemática e seriam derivados da ciên-
cia natural, mas com uma natureza rigidamente
regrada pelas proporções e relações matemáticas,
no sentido cartesiano. Defendia não ter interesse
na harmonia como prática, mas como umelemento
da procura por universais. E buscava a todo custo
o embasamento matemático de sua teoria.���

Ainda assim, em seu Exame, o �lósofo genebrino lançará
mão do Trattato de Tartini para tentar desquali�car ou minar
as bases do sistema harmônico de Rameau, como Boccadoro
observa nesta passagem:

Para conceber seu princípio, é preciso compreen-
der que o corpo sonoro é representado pelo baixo

um, como a árvore que, por um milagre, voltasse de sua folhagem a sua se-
mente. Essa experiência devia satisfazer Rousseau na medida em que, aos seus
olhos, o desmembramento da unidade namultiplicidade das partes harmônicas
constituía um atentado contra a liberdade da melodia, sufocada pelo barulho
da multiplicação das partes polifônicas.” BOCCADORO, Brenno. Une histoire
a�ective de la théorie, p. ���.
��� BROMBERG, art. cit., p. ��, nota �.
��� Idem, ibidem.
��� Idem, ibidem.
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e seu acompanhamento, de maneira que o baixo
fundamental represente o som gerador, e o acom-
panhamento, suas produções harmônicas. Ora, como
os sons harmônicos são produzidos pelo baixo fun-
damental, o baixo fundamental, por sua vez, é pro-
duzido pelo concurso dos sons harmônicos: isto
não é um princípio de sistema, é um fato de expe-
riência conhecido na Itália há muito tempo.���

No Ensaio, precisamente no capítulo XIV, em que Rousseau
trata da harmonia, Bromberg observou que o �lósofo gene-
brino se apoia em uma concepção segundo a qual “a união do
som com os sons harmônicos estava numa proporção natural
e criava a perfeita harmonia.”��� Como bem explica Bromberg,
“qualquer acréscimo de um som extra ao acorde o modi�caria,
considerando que apenas a adição de um som consonante já al-
teraria a noção de força, o que seria su�ciente para desfazer a
proporção, rompendo, assim, com a natureza. Ele [Rousseau]
acreditava que as regras de formação de acordes destruiriam
a harmonia natural, mesmo que fossem fundamentadas, como
provava [ou procurava provar] Rameau, em um fenômeno na-
tural.”��� Também em seu Dicionário de música, essa mesma
ideia do uníssono como “harmonia” perfeita será sustentada
por Rousseau:

��� ROUSSEAU, J.-J., Examen, p. ���. Segundo Boccadoro, a última frase
da passagem do “Princípio da melodia” acima citada traz o nome de Tartini,
que Rousseau teria riscado no texto do “Exame” e substituído pela frase – “um
fato de experiência, conhecido na Itália há muito tempo”. Cf. BOCCADORO,
Brenno. Une histoire a�ective de la théorie, p. ���.
��� BROMBERG, art. cit., p. ��.
��� Idem, p. ��-��.
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Todo som produz um acorde realmente perfeito,
já que é formado por todos os seus harmônicos,
e por causa deles ele é um som. Entretanto, es-
ses harmônicos não são escutados, e distingue-se
somente um som simples, a menos que seja extre-
mamente forte; disto decorre que a única boa har-
monia é o uníssono, e tão logo distinguem-se as
consonâncias, ao se alterar a proporção natural, a
harmonia perdeu a sua pureza.���

Assim, para o �lósofo genebrino, o desenvolvimento da har-
moniamoderna encontra-se em situaçãomais desfavorável que
a dos “mais belos cantos” com relação a um ouvido que a eles
não estivesse habituado.���

Por só ter belezas de convenção, [a harmonia] não
é agradável, sob nenhum aspecto, a ouvidos que
não tenham sido preparados para ela, e é preciso
um longo hábito para senti-la e apreciá-la. Ouvi-
dos rústicos só escutam ruído em nossas conso-
nâncias. Quando as proporções naturais são al-
teradas, não admira que o prazer natural deixe de
existir. Um som traz consigo todos os sons harmô-
nicos que lhe são concomitantes, nas relações de
força e de intervalo que devem ter entre si para lhe
dar a mais perfeita harmonia de que é suscetível.
Acrescentai a terça ou a quinta ou outra conso-
nância qualquer, não as estareis de fato acrescen-
tando, e sim redobrando-a, mantereis a relação de
intervalo, mas alterareis a de força. Ao reforçar

��� ROUSSEAU, J.-J., Dictionnaire de musique, p. ���.
��� Cf. ROUSSEAU, J.-J., Escritos sobre a política e as artes, p. ���.
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uma consonância, mas não as demais, rompereis
a proporção. Por quereres fazer melhor que a na-
tureza, fareis mal; vossos ouvidos e vosso gosto
foram corrompidos por uma arte equivocada.���

Ora, sabemos que Rousseau jamais aceitará integralmente���
essa fundamentação natural da harmonia e, muito menos, sua
anterioridade e prevalência sobre a melodia ou o elemento me-
lodioso da música, com o qual, como bem reforça Bromberg,
o �lósofo genebrino “identi�cava o natural.”��� E o fazia a tal
ponto que, como vimos, se em dadomomento o �lósofo admite
que o “princípio da harmonia seja natural”, é apenas para re-
conhecer que ele “se apresenta ao sentido sob a aparência do
uníssono”, mas o sentimento que o desenvolve é “adquirido e
factício.”��� O que o levará a a�rmar que “não há outra har-

��� Idem, ibidem..
��� Isto não quer dizer que o �lósofo genebrino não reconheça a própria exis-

tência do fenômeno da ressonância do corpo sonoro, a série de sons harmô-
nicos etc., como �ca claro ao abrirmos o verbete “Acorde” na Enciclopédia e,
sobretudo, no Dicionário, onde Rousseau concede que a ressonância do corpo
sonoro engendre naturalmente a acorde perfeito maior: “A harmonia natu-
ral produzida pela ressonância de um corpo sonoro é composta de três sons
diferentes, sem contar suas oitavas, as quais formam entre si o acorde mais
agradável e mais perfeito que se pode escutar, donde o chamamos de acorde
perfeito por excelência.” Cf. ROUSSEAU, J.-J.. Dictionnaire de musique, p. ��. O
problema parece residir especi�camente nos cálculos (logo, para o �lósofo ge-
nebrino, nos “artifícios”) necessários para se justi�car teoricamente a pretensa
geração natural de diferentes tipos de acordes dissonantes. Cf. JAFFRÈS, Yves.
In: Le Dictionnaire de musique de Jean-Jacques Rousseau, p. ���, nota “b”. Ver
também YASOSHIMA, Fabio. Entre o canto das paixões e os artifícios da harmo-
nia: o pensamento musical de Rousseau contra o sistema harmônico de Rameau.
����. Tese, Faculdade de Filoso�a, Letras e Ciências Humanas, Universidade
de São Paulo, São Paulo, ����, pp. ���-���.
��� BROMBERG, art. cit., p. ��.
��� ROUSSEAU, J.-J.. Examen, p. ���.
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monia natural além do uníssono.”��� E a crítica que o �lósofo
endereçará ao compositor dijonês, com base nessa argumenta-
ção, será a mesma, tanto no Ensaio (Capítulo XIV: Da harmo-
nia) quanto no Dicionário (precisamente no verbete “Harmo-
nia”, que citaremos a seguir):

O sr. Rameau sustenta que as partes agudas, quan-
do possuem certa simplicidade, naturalmente su-
gerem seu baixo, e que um homem, tendo o ouvido
a�nado e não treinado, naturalmente entoará esse
baixo. Eis aí um preconceito de músico desmen-
tido por toda experiência. Aquele que jamais te-
nha ouvido baixo ou harmonia, não só não encon-
trará por si mesmo essa harmonia ou esse baixo,
mas esses lhe desagradarão se �zermos com que
os ouça, e ele gostará muito mais do simples unís-
sono.���

Ao longo de seu Exame, portanto, Rousseau procura inver-
ter as críticas de seu contendor, atacando os princípios que
este avançara ou se atrevera mesmo a expor. Assim, o �ló-
sofo genebrino volta contra o seu rival as mesmas armas que
este havia utilizado em sua carta anônima: “Não estaria �n-
gindo ao confessar que o escrito intitulado Erros sobre amúsica,
com efeito, parece-me formigar de erros; e nele considero justo
apenas o título.” Jogando com o título do libelo de Rameau, o
�lósofo genebrino procederá de forma hábil, de modo que, aos
olhos de seus leitores, os “Erros sobre a música na Enciclopé-
dia” convertem-se então nos “Erros do sr. Rameau”:

��� ROUSSEAU, J.-J., Escritos sobre a política e as artes, p. ���.
��� ROUSSEAU, J.-J., Dictionnaire de musique, p. ���.
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Eis até onde o exame dos Erros do sr. Rameau pode
interessar à ciência harmônica. O resto não inte-
ressa aos leitores nem a mim. Armado com o di-
reito de uma justa defesa, tinha de combater dois
princípios deste autor, dos quais um produziu toda
a música detestável com a qual sua escola inunda
o público há muitos anos; a outra, o acompanha-
mento ruim que se aprende com seu método. Ti-
nha de mostrar que seu sistema harmônico é in-
su�ciente, mal estabelecido, fundado sobre uma
falsa experiência. Considerei estas pesquisas in-
teressantes; apresentei minhas razões; o sr. Ra-
meau apresentou ou apresentará as dele; o público
julgar-nos-á. Se concluo este escrito tão cedo, não
é porque me falte matéria; mas já disse o su�ci-
ente em proveito da arte e em honra da verdade.
Não penso ser necessário defender a minha contra
os ultrajes do sr. Rameau. Enquanto ele me ataca
como artista, vejo-me no dever de lhe responder e,
de bom grado, com ele discuto os pontos contes-
tados. Assim que o homem se mostra e me ataca
pessoalmente, não tenho mais nada a lhe dizer, e
nele vejo apenas o músico.���

��� ROUSSEAU, J.-J.. Examen, p. ���.
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