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A partir de Re-writing composers’ lives: critical historiography and musical biography de 

Cristopher Wiley (2008) e Memory, history and meaning: Musical biography and its 

discontents de Jolanta Pekacz (2004), este estudo problematiza a biografia como documento 

musicológico distanciando-se da busca pela verossimilhança histórico-factual e procurando 

enxergar obras biográficas como representações de ideologia e cultura. Basicamente, a pesquisa 

se volta para questões como: que tipo de ensaio crítico-analítico podemos produzir partindo do 

pressuposto de que o entorno interage com as escolhas composicionais? Em que medida a 

(auto)biografia pode auxiliar a compreensão da obra musical? Como contrapor histórias de vida 

e valores de autonomia musical na apreciação crítica? Como restituir à análise o âmbito em que 

a obra foi concebida? Quais estratégias narrativas podem aproximar esse trabalho das direções 

propostas em estudos recentes? 

Em síntese, Wiley argumenta que a musicologia nem sempre considera a biografia como um 

discurso que afeta significativamente a opinião pública. Entretanto, percebidas como narrativas 

que orientam a escuta, as biografias refletem concepções do século XIX, época em que o 

gênero biográfico ganhou distinta estatura. Wiley aponta, então, a biografia como uma 

estratégia de promoção de um seleto grupo de compositores e obras, e considera que tal 

promoção contribuiu para a perpetuação de um cânone “de importância histórica e ideológica 

mais ampla”. É dizer: com a imortalização de personagens e obras, também se imortalizam 

visões de mundo. Nessa perspectiva, a biografia se mostra como um discurso entrelaçado de 

ideologia, cultura e convenções, constituindo assim “um ato de reescrever, ao invés de 

meramente escrever, estas vidas” (WILEY, 2008, p. 4). Esse reescrever, passando por processos 

de reinterpretação, favorece a criação de mitos, e tais “mitos fornecem representações 

simbólicas de prioridades culturais, crenças e preconceitos” (DOTY apud WILEY, 2008, p. 

21). Estas considerações permitem inferir que relatos e anedotas idealizadas que se conservam 

ao longo da história, mesmo quando reconhecidas como inverossímeis, “certamente continuam 

a efetuar alguma forma de trabalho cultural” (WILEY, 2008, p. 32). Assim, ponderando o papel 

de atividades acadêmicas que lidam com biografias, Wiley (2010, p. 15) propõem que, deixando 

de focar os sujeitos sobre os quais tais textos discorrem, ainda é preciso desenvolver pesquisas 

crítico-históricas em que os próprios textos biográficos sejam o objeto de estudo. 

Também repensando essa temática, Pekacz (2004, p. 47) observa um paradoxo intrínseco à 

biografia do século XIX: Por um lado, o gênero biográfico almejava um relato positivista da 

vida do sujeito, ou seja, um relato de precisão cientificista que não pactuasse com invenções 

subjetivas e fabulações vagas. Por outro lado, entretanto, na cultura hierárquica do século XIX, 

“o papel do biógrafo era perpetuar o sistema e reproduzir um padrão considerado digno de 

reprodução”, valendo-se da narrativa não como um veículo inerte de ordenação cronológica de 

eventos, mas sim como “ferramenta de construção do sujeito de acordo com agendas políticas, 

culturais, morais e pessoais”. Sendo assim, Pekacz (2004, p. 51-52) também destaca que, a 

biografia romântica atua como uma ferramenta de criação da memória coletiva e das heranças 

culturais nacionais. Além disso, sobre essa paradoxal e nacionalística produção 
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biográfica do século XIX pesam outros valores caros ao romantismo, tais como a noção de 

organicismo e a ideia de música absoluta. Valores que, por fim, efetivamente relegaram a 

biografia às margens da musicologia, uma vez que “a ideia de autonomia [...] implicava na 

abordagem e compreensão da música através da análise de estruturas internas, livres de fatores 

extramusicais” (PEKACZ, 2004. p. 47). Contudo, para Pekacz (2004, p. 78-79), “a dificuldade 

em incorporar o conhecimento biográfico na crítica musical não significa que tal conhecimento 

seja irrelevante”, pois para a autora, se abordado “como participante, e articulador, dos 

discursos de uma cultura”, tal conhecimento pode significar um elo entre texto e contexto. Sob 

esta perspectiva, o biógrafo, bem como seu trabalho, se mostra como parte integrante de um 

sistema, e sua subjetividade se torna inseparável das demais categorias sociais e culturais. 

A revisão desses dois estudos (WILEY, 2008 e PEKACZ, 2004), e também a leitura de 

textos correlacionados (tais como: BOURDIEU, 2006; MEYER, 1989; PRIORE, 2009; 

WILEY, 2010), apontam para uma abordagem do gênero biográfico como documento 

musicológico legítimo. Assim, conclui-se que, reconhecendo o caráter narrativo e subjetivo das 

obras biográficas, é possível delinear uma perspectiva que busque compreender, dentro  do 

contexto dessas obras, e de seus autores e personagens, as motivações das escolhas e ênfases 

que formam aquilo que é narrado, bem como a sua significância para os leitores de seu tempo. 

Ou seja: o texto biográfico nos convida a compreender a visão de mundo que permeia, nas 

entrelinhas, a sua escrita. Como coloca Priore (2009, p. 9), discorrendo sobre  um novo olhar 

para a biografia histórica na contemporaneidade, o sujeito de uma biografia pode ser visto 

como “testemunha, reflexo, revelador de uma época. A biografia não [...] de  um indivíduo 

isolado, mas, a história de uma época vista através de um indivíduo ou grupo  de indivíduos”.  

Assim, podemos hipotetizar que a maneira como são construídas as figuras  da história da 

música, biografica ou autobiograficamente — e o que se diz, analiticamente ou de outro modo, 

a respeito de suas obras — revela, naquilo que não está explicita ou diretamente expresso no 

texto, discursos que se somam e podem nos auxiliar na compreensão das músicas e seus 

sujeitos. 
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