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Pluralidade de “spuntos” e formatividade audiotátil: um 
olhar sobre a improvisação musical coletiva1  

Fabiano Araújo Costa 

Diante da gravação do vídeo de um concerto de seu quarteto, o saxofonista Wayne Shorter 
é convidado a comentar sobre o que vê e ouve. O músico observa então os primeiros movimentos 
do grupo. Estamos logo no início do concerto. No palco, Shorter organiza as partituras em sua 
estante. O baterista, Brian Blade, ainda organiza seus instrumentos e objetos que estão ao seu redor. 
O contrabaixista, John Pattitucci, confere a afinação do seu instrumento, enquanto o pianista, 
Danilo Perez, inicia uma ideia musical cujo contorno é uma sequência solene do semitom sol bemol-
fá que se repete ao longo de quatro oitavas descendentes, como pode ser visto na transcrição, 
Exemplo 1.  

 
Exemplo 1. Parte inicial de “Zero Gravity/Lotus”2, Wayne Shorter Quartet, Paris, Salle Pleyel, 03/11/2012. (Transc. F. 

Araújo Costa). 

 
1  Artigo publicado originalmente em 2015, em francês : Fabiano Araújo, “Pluralité de “spuntos” et formativité 
audiotactile : un regard sur l’improvisation musicale collective”, Itinera. Riviste di filosofia teoria delle arti. Nuova serie, n. 
10, Sistema e libertà. Razionalità e improvvisazione tra filosofia, arte e pratiche umane, 2015, p. 215-233, 
https://doi.org/10.13130/2039-9251/6661. 
2  Wayne Shorter Quartet – Live in Paris, Arthaus Musik, [DVD], 2014. Trecho disponível online em: 
https://youtu.be/sy17GpcZ79w?t=342. 
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O pianista repete a sequência três vezes variando gradualmente o comprimento da frase de 
quatro oitavas para seis oitavas, (c. 1-4), promovendo um efeito “depulsivo”3 no fluxo rítmico. No 
entanto, após uma curta pausa, este fluxo rítmico é estabilizado com a retomada da última variação 
de seis oitavas (c. 5). Têm-se a impressão de que ele insistirá na mesma frase, transposta de um 
terça, quando o baixista lança no tecido sonoro com uma ideia contrastante (c. 6). O pianista, por 
reação, abre espaço para o contrabaixista, cuja intervenção de um som delicado, comparado à 
magnitude da sonoridade anterior, imprime uma sutil “propulsividade” na continuidade sonora.  O 
piano retorna obstinado com sua frase, agora como cinco oitavas. Durante esta frase, o 
contrabaixista dobra a quarta célula sol bemol-fá e se permite continuar até a sexta oitava, talvez 
imaginando que o piano faria da mesma forma. De repente, uma meia pausa, durante a qual é 
possível ver no vídeo que o pianista faz um pequeno sinal tocando sua testa. Em seguida, ele repete 
a mesma frase em quatro oitavas, como no início. O contrabaixista reage com uma frase 
descendente e em semicolcheias, impondo assim um novo tactus em concheias, diferente do tactus 4 
anterior, em semínimas. O pianista parece estruturar as ideias que se seguem adotando o novo tactus 
sugerido pelo contrabaixista. 

 
Depois de ouvir este primeiro minuto de música (c. 19), Shorter declara: 

Isso é como uma reflexão sobre um estado de algo antes da sua existência concreta. Nós 
ouvimos o que vai acontecer antes que comece a existir.  E isso se situa no nível do potencial. 
E o potencial não é algo que pode ser gerado ou ensaiado. Ele deve ser encontrado. Para 
alcançar esse potencial, esses músicos devem ser corajosos e humildes. Eles não devem ficar 
exibindo suas credenciais. No palco, às vezes, apresentamos coisas que já aprendemos e que 
ensaiamos, e assim queremos captar a atenção do público, provocando neles certas 
expectativas. Mas e quando ninguém sabe o que vai acontecer no instante seguinte? Nesse 
caso, o público precisa de tanta coragem para se confrontar com o desconhecido quanto nós 
os músicos, que acreditamos que iremos encontrar o caminho para utilizar esse potencial. 5 

Neste instigante testemunho, Shorter parece sugerir um fenômeno essencial da experiência 
estética interacional em seu quarteto: a constituição6 e o reconhecimento7 mútuo de performance 

 
3  Referimo-nos ao termo italiano “depulsivo”, que se opõe ao “propulsivo”. De acordo com a “Teoria dos 
Groovemas” de Vincenzo Caporaletti, esses termos indicam as microvariações da frequência de referência da pulsação. 
Os fatores “depulsivo” e “propulsivo” estão relacionados ao swing e ao groove, e se colocam como parâmetros 
audiotáteis, como veremos no decorrer do artigo. 
4 Por tactus, entende-se aqui a pulsação interna da estrutura do fraseado de cada músico. Vários tactus podem 
coexistir. 
5 Wayne Shorter, Entrevista in : G. Lukoschek, The Language of the Unknown. A Film about the Wayne Shorter Quartet, 
Arthaus Musik, [DVD], 2014. Trecho disponível online em : https://youtu.be/sy17GpcZ79w?t=342. 
6 “Na linguagem comum dizemos que o caráter ou a função constitutiva pertence a tudo aquilo que contribui para  
condicionar de uma certa maneira um certo objeto. Kant usou este termo para se referir àquilo que condiciona a 
realidade de objetos fenomenológicos. As intuições puras (espaço e tempo) e as categorias são constitutivas, nesse 
sentido, pois elas condicionam todos os objetos possíveis de experiência. Husserl usa o termo ‘constituição’ quando 
fala, por exemplo, dos ‘problemas da constituição da objetividade da consciência’. Esses problemas consistem em 
ver como ‘as modalidades fundamentais de uma consciência possível’ condicionam ou, como diz Husserl, 
predeterminam ‘todas as possibilidades (e impossibilidades) do ser que é objeto da própria consciência’.  (Ideen, I, 
§86)”.  Nicola Abbagnano, “Constitutivo”, in : Nicola Abbagnano, Dicionario de filosofia, tr. portugais Alfredo Bosi 
et Ivone Castilho Benedetti, São Paulo, Martins Fontes, 2007 [1971], pp. 197-198. 
7 Axel Honneth dedicou uma obra inteira que se concentra sobre o “reconhecimento mútuo” reformulando a ideia 
de “luta pelo reconhecimento de Hegel, usando a psicologia social de G. H. Mead. A partir dessa proposta, nos diz 
o autor, “ o resultado é um conceito da pessoa considerada em termos de intersubjetividade, em que a possibilidade 
de uma relação harmoniosa consigo mesma depende de três formas de reconhecimento recíproco”: 
reconhecimento afetivo (amor), reconhecimento jurídico (direito) e reconhecimento cultural (estima social). (Cf. 
Axel Honneth, La Lutte pour la reconnaissance, traduit de l’allemand par Pierre Rusch, Paris, Cerf, 2008 [1992]). Paul 
Ricoeur, por sua vez, percorre gradualmente através de três significados filosóficos que o léxico “reconhecimento” 
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musical improvisada coletiva como um objeto artístico. Referimo-nos a tal estado da performance 
usando nosso conceito de “lugar interaticional-formativo” [LIF] através do qual pautamos o 
problema da pluralidade de “spuntos” no sentido que esta noção é desenvolvida na Estetica8 de 
Luigi Pareyson.  

A noção de LIF se insere na perspectiva do conhecimento do fenômeno criativo musical-
improvisado-interacional como formatividade9 interpessoal10 e audiotátil11.  Neste artigo, pretendo 
mostrar que esse lugar de interação, uma vez estabelecido, é conduzido por uma atividade 
subjacente de formatividade audiotátil e interpessoal que orienta o curso da obra musical coletiva 
em direção à sua exemplaridade; e que essa orientação está inevitavelmente associada às 
“limitações” da pluralidade dos “spuntos”, o que torna tal lugar um lugar indeterminado, mas 
determinante, libertador e produtor das suas próprias determinações.  

Na parte I do artigo levantaremos um conjunto de propriedades da noção pareysoniana de 
“spunto” e, em seguida, na Parte II, evocamos o problema do processo de reconhecimento do 
“spunto” no âmbito da formatividade das músicas audiotáteis. Na Parte III vamos temaizar o 
processo de adoção mútua de “spuntos” que se situa no LIF a partir do exame do modelo de 
intersubjetividade transcendental de J. G. Fichte, e o modelo de intersubjetividade socialmente 
produzido de G. H. Mead. Por fim, na Parte IV, apresento uma proposta de categorias que 
articulam o princípio audiotátil e as fases do sujeito autoconsciente, elaboradas por Mead, para o 
exercício ulterior de uma análise da comunicação de valores audiotáteis como símbolos 
significativos no lugar interacional-formativo [LIF] de músicas audiotáteis. 

Parte I: a noção de “spunto” 
 

Segundo Gilles Tiberghien, foi através da interpretação da doutrina da mancha, de Benedetto 
Croce12 – onde este ocupa-se da interpretação dos escritos de Vittorio Imbriani13 sobre a arte 
pictorial –, que Pareyson se despertou para a ideia de formatividade e as intuições que o levaram à 

 
pode assumir, a saber: (1) um sentido objetivo, ou seja, reconhecimento como identificação e distinção das coisas, 
portanto, com um status lógico, como em Descartes, Kant e Husserl; (2) um sentido subjetivo, ou seja, auto-
reconhecimento, com status existencial, particularmente em Aristóteles e Bergson; e finalmente (3) um significado 
intersubjetivo, visando a dialética da reflexividade e da alteridade sob a figura do “reconhecimento mútuo”, 
evocando o tema hegeliano de “luta pelo reconhecimento” e estabelecendo um diálogo com Honneth, mas 
propondo uma atualização do argumento para a experiência do reconhecimento apaziguado, ou seja, “para 
completar um problema de conflito evocando experiências de paz pelas quais o reconhecimento pode de outra 
forma  completar sua jornada, pelo menos sugerir a derrota da negação do reconhecimento”. (Cf. Paul Ricoeur, 
Parcours de la reconnaissance. Trois études, Paris, Stock, 2004). Na presente discussão o movimento de “reconhecimento 
mútuo da performance musical coletiva improvisada como um objeto artístico” da perspectiva da formatividade 
artística – abrange o conjunto de significados evocados por Ricoeur. 
8 Cf. Luigi Pareyson, Estetica. Teoria della formatività, Tascabili Bompiani, Milano 1991 [1954] ; Id., Esthétique. Théorie de 
la formativité (1954), traduit par, notes et Introduction de G. A. Tiberghien, Éd. Rue d’Ulm, Paris 2007 ; Id. Estética. 
Teoria da formatividade, tr. De Ephraim Ferreira Alves, Petrópolis, Vozes, 1993. 
9 Ibidem. 
10 Cf. A. Sbordoni, “Comporre interattivo. Una valida prospettiva”, in A. Sbordoni (a cura di), Improvvisazione Oggi, 
LIM, Lucca 2014, pp. 89-96. 
11 Cf V. Caporaletti, I processi improvvisativi nella musica. Un approccio globale, LIM, Lucca 2005; Id., Swing e Groove: sui 
fondamenti estetici delle musiche audiotattili, LIM, Lucca 2014a; Id., “Il principio audiotattile come formatività”, in A. 
Sbordoni (a cura di), Improvvisazione Oggi, LIM, Lucca 2014b, p. 29-42. 
12 Benedetto Croce, “Une théorie de la ‘tache’”, in B. Croce, Essais d’esthétique, traduit par G. Tiberghien, Gallimard 
(Tel), Paris 1991, pp. 191-201. 
13 Vittorio Imbriani, La quinta Promotrice, Tipografia Napolitana, Napoli 1868 [on line]. Consultado em 25/08/2015. 
Disponível em : https://play.google.com/store/books/details?id=GTLB. 
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sua noção de “spunto”14. Tiberghien nos oferece então uma interessante pesrpectiva do “spunto” 
através da teoria da mancha :  

Se você vê uma marca em uma parede, qualquer marca, deixado por alguma coisa, para que se 
torne uma mancha (como uma mancha de tinta feita pelo pincel), deve-se estar disposto a vê-la 
como tal. Ou seja, esta marca só se tornará uma mancha se houver a dispoção de se ver nela o 
ponto de partida de algo. Nesse sentido, a “marca” tomaria uma forma quase conceitual, como 
a da “forma formante”. Com efeito, quando vemos um traço, algo muito pessoal se move em 
cada um de nós. E o que faz esse traço se tornar uma mancha é precisamente esse ponto de 
partida, essa coisa que ativa, se desdobra, se constrói, se desenvolve em forma formante que 
se projeta em relação à forma formada: o “spunto”.15 

O que retemos dessa interpretação é a função atribuída ao “spunto”, de ativação da “forma 
formante”. 

Deve-se entender que o “spunto” não é a marca na parede, uma vez que cabe ao sujeito 
conceder-lhe o escopo de uma “mancha”. Então, a partir dessa disposição do sujeito direcionada 
a alguma coisa para que este eventualmente se torne um “spunto”, concluímos que o “spunto” é 
um valor que o artista atribui à coisa. No entanto, esse movimento parece ter uma dupla direção, 
pois tal valor também proveniente da fecundidade do material, uma vez que a matéria, para 
Pareyson, oferece uma resistência que tem o potencial de sugerir direções e evocar experiências, e 
não necessariamente o potencial de impedir ou dificultar tais direcionamentos ou experiências. O 
artista é, portanto, aquele que é capaz de transformar em um “spunto” um certo incidente ou 
obstáculo que provavelmente ocorrerá em um dado momento, durante o processo formativo.  

Refletindo sobre a criatividade artística na improvisação, Alessandro Bertinetto propõe uma 
leitura do “spunto” que se inclina para o horizonte semântico da noção de “affordance”, tal como 
elaborada do J. Gibson16, compreendida como o ato que exibe seu próprio potencial. Assim, na 
dinâmica da formatividade da improvisação, a “persona” do artista responde às “affordances” do 
médium adotado. Para Bertinetto, “a improvisação é um símbolo da criatividade artística in acto, que 
coloca em cena as características típicas do comportamento criativo. Ela mostra a criatividade, 
como a invenção das maneiras de se fazer algo, enquanto faz este algo em situações concretas e 
enquanto responde às affordances de um médium”17 

Em outro ensaio, Bertinetto estende esse raciocínio à performance de improvisação coletiva:  

Cada evento da performance é também o resultado deste trabalho imaginativo e o desencadeia 
diferentes (às vezes novas) possibilidades para a imaginação. Ações, movimentos, sons e 
imagem que os co-performers e o ambiente performático produzem durante a performance 
são proporcionais aos quais cada artista (deve) reagir. Assim, toda ideia imaginativa que cada 
performer possa ter sobre como desenvolver a performance é continuamente questionada. 
Pode ser portanto, confirmada, mas também criticada, modificada ou rejeitada, pelo que outros 
performers venham a fazer, pela reação do público e por fatores do ambiente.18  

 
14 Luigi Pareyson, “Signification d’une théorie fameuse”, in Conversations sur l’esthétique, traduit par G. Tiberghien, 
Gallimard, Paris 1992, pp. 109-117. 
15 Gilles Tiberghien, “Luigi Pareyson et sa Théorie de la Formativité”, Conferência ministrada no evento Citéphilo 2011 
– L’art du faire, gravado em 12/11/2011, Auditorium du Palais des Beaux Arts de Lille, France [on line]. Consultado 
em 25/08/2015. Disponível em : http://old.cite- philo.org/assets/recordings/Luigi_Pareyson-.mp3?1323682581. 
16 Ver James. J. Gibson, “The Theory of Affordances”, in : The Ecological Approach to Visual Perception, Hove, Psychology 
Press, 1986 [1979], p. 127-144; e Flávio Ismael da Silva Oliveira e Sergio Tosi Rodrigues, Affordances: a relação entre agente 
e ambiente, São Paulo, Editora Unesp, 2014. 
17  Alessandro Bertinetto, “Performing the unexpected. Improvisation and Artistic Creativity”, Daímon. Revista 
Internacional de Filosofía, LVII, 2012, p. 135. 
18 A. Bertinetto, “Performing imagination”, Klesis. Revue philosophique, XXVIII, 2013, p. 92. 
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Portanto, na continuidade do performance, os “spuntos” são proenientes também das 
affordances produzidas na interação, desde que estes últimos sejam eventualmente reconhecidos 
como “spuntos”. Esta é uma imagem interessante da pluralidade dos “spuntos”, pois vemos que 
os “spuntos” podem ser mutuamente confirmados, mas também criticados, modificados ou 
recusados.  

Por outro lado, devemos lembrar que o “spunto” é um encontro com alguma coisa que não 
esperamos, mas com a qual já estamos, de certa forma, dispostos. De fato, a ideia de “encontro” 
nos traz de volta ao imprevisível, sempre relacionado à improvisação, como um evento imprevisto. 
Por outro lado, dado que a improvisação possui certas regras, materiais historicizados, mas também 
intersubjetividade, é interessante notar que a improvisação é muito mais uma atitude de “marcar 
um compromisso” com o inesperado, ou com o imprevisto, de tal modo que se esteja pronto para 
lidar com ele, posto que se um encontro está previsto, trata-se de fato de um compromisso, e não 
uma de um encontro19.  

Por fim, percebemos que o “spunto”, que se produz por esse movimento duplo, é um fenômeno 
que surge e libera uma energia formante que não sabemos bem o que é, mas que nos vemos de 
certo modo obcecados em capta-lo porque temos a sensação de identificá-lo de algum maneira 
como uma “forma formada”. 

Em suma, retemos quatro aspectos do “spunto”: sua função de ativação da “forma formante”; 
a ideia de que o “spunto” é um valor atribuído pelo artista a algo externo a ele; mas que o “spunto” 
age também como affordance do material; e, portanto, que o “spunto” é um duplo movimento, onde 
a “persona” do artista que o reconhece, e da matéria que lhe oferece; e, finalmente, que se a oferta 
de affordances é inesgotável, seu reconhecimento como “spunto” é de certa forma condicionado pela 
natureza historicizada da experiência estética da “persona”. 

Na próxima parte, levantaremos as razões que nos fazem considerar que o reconhecimento 
do “spunto” no LIF das músicas improvisadas está, em grande parte, sujeito à mediação das 
propriedades particulares da “forma formante” e da “forma formada” audotátil. 

Parte II: Reconhecimento do “spunto” no âmbito da formatividade 
audiotátil  

A formatividade audiotátil, de Caporaletti, é uma especificação do modelo estético pareysoniano 
através da mediologia e das ciências cognitivas, e concebe um modelo de formatividade da música 
como jazz, rock, world music, cujo sistema operativo-cognitivo prevalente é regido não pelo médium 
da notação musical e da teoria da música ocidental moderna,  mas pelo princípio audiotátil [PAT] 
como médium cognitivo-corporal, e pela codificação neoaurática  [CNA] como possibilidade de 
reificação do PAT como texto musical através da gravação fonográfica. Este modelo fornece uma 
nova estrutura epistemológica para a compreensão do fenômeno da improvisação musical. 

Para fazer uma transição da leitura do “spunto” para o âmbito audiotátil, devemos lembrar 
da reação de Umberto Eco ao princípio pareysoniano da metafísica da figuração20. Com esse princípio, 
Pareyson explica que a figuração artística só é possível pela existência dos “spuntos” provindos do 
cosmos e da natureza que são, por sua vez, produzidos por um Figurador metafísico.  

Assim, aquele que se volta para esta estética para nela encontrar a descrição dos processos de 
formação e a interpretação das formas no âmbito da intersubjetividade humana, encontra-se 
(por assim dizer), livre do compromisso metafísico, que o autor [Pareyson] assume 
pessoalmente a um nível ulterior da sua investigação; e este facto explica a   influência exercida 

 
19 Essa ideia também é desenvolvida em G. Tiberghien, “Luigi Pareyson et sa Théorie de la Formativité…” In : L. 
Pareyson, Estetica…, p. 86; e Alessandro Bertinetto, “Improvvisazione e formatività”, Annuario filosofico, 25, 2009, 
Mursia, 2010, p. 145-174. 
20 Cf. L. Pareyson, Teoria dell’Arte, Saggi di Estetica (1950), Marzorati, Milano 1965, p. 59; Id., Estetica…, p. 277-278; Id., 
Esthétique…, p. 287-288. 
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pela estética de Pareyson, inclusivamente naqueles que apenas estavam interessados numa 
teoria das formas vistas como produtos da cultura. Quer dizer: esta estética que, nos seus 
limites, põe por conta própria o problema da fundamentação “natural” de uma experiência 
“cultural” funciona também como guia para quem quiser mover-se simplesmente ao nível das 
relações culturais.21  

Eco propõe, assim, uma leitura alternativa do fundamento metafísica do sistema 
pareysoniano de formatividade, propondo que se coloque em evidência o seu aspecto 
fenomenológico como uma “teoria das formas de cultura”. Eco rejeita assim a ideia de “spunto” e 
“persona”, e adotando aportes do estruturalismo e da semiótica, toma emprestado a noção de 
“idioletto estetico” contendo em si mesma a norma e a transgressão da norma estética. Este breve 
desvio nos ajuda a entender o contexto em que a teoria da formatividade audiotátil foi concebida22. 

De fato, se na formatividade audiotátil de Caporaletti existem categorias herdadas das 
concepções estruturalistas de Eco, como “swing-idioleto” e “swing-estrutura”, uma de suas 
principais contribuições teóricas provêm precisamente da analogia estabelecida entre o par 
conceitual pareysoniano “forma formante/forma formada” e os mediuns “princípio audiotátil 
[PAT]/codificação neoaurática [CNA]”, como pode ser visto em seu ensaio Il principio audiotattile 
vêm  formatività23 de 2014. Isso se explica pelo fato de que o PAT tem como fundamento o conceito 
de “persona” de Pareyson, atualizado pelas ciências cognitivas e pela mediologia. Nessa nova 
perspectiva, o artista torna-se então, através do médium cognitivo do PAT, o conteúdo e a “forma 
formante” da obra. Em seu livro Swing e Groove24 , Caporaletti se reconhece como “pós-pós-
estruturalista”, afirmando sua autonomia em relação às ideias estruturalistas de seu primeiro livro 
La Definizione dello Swing 25 , o que é perceptível no equilíbrio adquirido entre os aspectos 
existencialistas da “persona” e o plano formal da estrutura do swing. É nessa linha que propomos 
tematizar a noção de “spunto” no âmbito audiotátil. 

Vamos voltar ao que Pareyson diz: no “spunto”, a forma já está ativa como uma “forma 
formante”; e o artista, que é o conteúdo da obra, reconhece o “spunto” com base em sua 
“artisticidade”. Tal noção de “artisticidade” é fundamental, pois é exatamente a norma que se forma 
particularmente no ato poético, e ao mesmo tempo o conduz, entre todas as operações do ato de 
formar, na direção da exemplaridade da obra de arte formada. Vimos que na formatividade 
audiotátil, o PAT é a “persona” do artista, ou seja, a “forma formante” como médium cognitivo da 
obra audiotátil. Nesta base, podemos, portanto, conceber que, se por um lado, a ativação do PAT 
depende do reconhecimento do “spunto”, por outro lado, este último está condicionado pela 
“artisticidade” inerente à “persona”do artista mediado pelo PAT. 

De fato, quando Pareyson nos diz que o artista reconhece o “spunto”, ele o identifica como 
uma coisa única e singular, que é a origem. O que se segue é uma cadeia de tentativas. Portanto, 
não poderíamos dizer que há uma pluralidade de “spuntos”. Por outro lado, através do olhar 
mediológico da distinção “visual/audiotátil” da teoria audiotátil, o “spunto”, segundo Pareyson, 
seria entendido como o “spunto” originário do esquema conceitual diádico, cujo caso típico na música 
é o compositor que, a partir do “spunto”, faz dele uma derivação orgânica:  

 
21 Umberto Eco, “L’Estetica della Formatività e il Concetto di Interpretazione” (1955-1958) in U. Eco, La Definizione 
dell’Arte, Mursia, Milano 1985, p. 9-31. 
22 Para aprofundamento sobre este tema ver F. Araújo Costa. “O problema da ‘formatividade’ nos trabalhos teóricos 
de Umberto Eco: origens, posicionamentos, e uma leitura recente no campo da musicologia”, In: Marcia Jardim et all 
(Org.) Obras abertas: leituras de Umberto Eco, Ufes-Proex, 2017. Disponível online em: 
https://www.academia.edu/43717677/ARA%C3%9AJO_COSTA_F_2017_O_problema_da_formatividade_nos_tr
abalhos_te%C3%B3ricos_de_Umberto_Eco_origens_posicionamentos_e_uma_leitura_recente_no_campo_da_mus
icologia. 
23 V. Caporaletti, “Il principio audiotattile come formatività”, in A. Sbordoni, (a cura di), Improvvisazione Oggi, cit., p. 29-
42. 
24 V. Caporaletti, Swing e Groove..., p. ix. 
25 V. Caporaletti, La Definizione dello Swing, I fondamenti estetici del jazz e delle musiche audiotattili, Ideasuoni, 
Teramo 2000. 
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Um paradigma central através do qual os fenômenos musicais são interpretados é o que eu 
chamo de esquema conceitual diádico. Este nos permite ver a obra musical como uma 
polaridade, um díade entre composição e interpretação, entre o texto imutável da partitura e a 
performance: a imagem estética da obra está precisamente dentro dessa tensão magnética.26  

O problema é que no âmbito da música de formatividade audiotátil, a “forma formante” 
(entendida como a “persona” do artista mediada pelo PAT em prevalência) não funciona de acordo 
com este último esquema conceitual. Isto porque o PAT é um modo de cognição incorporada; é a 
“persona” com o corpo; o corpo que ouve o tactus.  É um modo de cognição intuitiva – que não é 
mental, mas baseado na “racionalidade corporal” – que engendra uma intencionalidade formativa 
psicocorpórea. Além disso, na música audiotátil, não há distância entre a produção do texto musical 
e a performance. Finalmente, há a dimensão intersubjetiva da improvisação na performance 
coletiva. Estas são em suma as especificidades no âmbito audiotátil, que requerem uma 
reconsideração da noção de “spunto” através do médium cognitivo do PAT.  

Mas, é possível especificar um tipo de “spunto”? Até que ponto o “spunto” pode estar 
relacionado com as propriedades do PAT?  

As propriedades psicocognitivas e psicocorpóreas do PAT (a partir das quais derivam-se o 
swing e o groove) estão relacionadas a um esquema conceitual audiotátil, que difere do esquema 
conceitual diádico em relação ao modo como as intuições são organizadas na sucessão temporal: 

Os esquemas de ordem [shèmes d’ordre] formam o conjunto de intuições de séries temporais que 
um sujeito pode ter sem estar ciente dos elementos que compõem essas séries. Estas são, 
portanto, intuições de natureza sensório-motoras ou representacionais, cujos conteúdos não 
podem ser separados das próprias sequências ordenadas. [...] os  esquemas de relação de ordem 
[shèmes de relation d’ordre] organizam a lógica da série dentro de um período de tempo 
independente dos eventos que ela contém. Cada evento, cada nota ou acorde, por exemplo, 
tem sua posição definida em relação a outros eventos, ou seja, através de uma sintaxe.27 

Nesse sentido, a realidade musical (e aqui evocamos novamente o testemunho de Wayne 
Shorter citado no início do artigo) é gerada e condicionada pelo PAT:  

O esquema conceitual a que aderimos quando percebemos que esses esquemas de ordem são 
gerados pela construção particular da realidade criada pelas faculdades sensoriais através do 
meio psicocorporal, que reformula e reconfigura a “carga teórica” [theory-ladenness]  da teoria da 
música ocidental. Chamei esse médium cognitivo psicocorpóreo, na esteira de uma perspectiva 
cognitivo-antropológica, de princípio audiotátil.28 

Voltemos à ideia mencionada acima de que o “spunto” é um valor atribuído a algo. Vejamos 
como Pareyson vê esse processo em sua fenomenologia da iniciativa29, postulando que: “a iniciativa 
contém em si uma exigência; que é a busca de um valor, uma decisão, que faz ser um valor, e um 
juízo que reconhece o valor e o faz reconhecido como tal”30. À luz desta última consideração 
entendemos que Pareyson distingue duas fases do reconhecimento do “spunto”: uma onde se 
reconhece o valor de algo como “spunto”; e outra, que corresponde a tentaivas de reconhecimento 

 
26 V. Caporaletti, “Neo Auratic Encoding: Phenomenological Framework and Operational Patterns”, in G. Borio (ed. 
by), Musical Listening in the Age of Technological Reproduction, Ashgate Publishing, Farnham 2015, p. 233-234  
27 Michel Imberty, “Langage, musique et cognition: quelques remarques sur l’évolution nécessaire des problématiques 
psychologiques des vingt dernières années”, in Circuit: musiques contemporaines, XIII/2, 2003, p. 103, apud V. Caporaletti, 
“Neo Auratic Encoding…”, p. 236  
28 V. Caporaletti, “Neo Auratic Encoding…”, p. 237  
29 L. Pareyson, “Fenomenologia dell’iniziativa” (1969), in L. Pareyson, Iniziativa e Libertà, Mursia, Milano 2005, p. 221-
262. 
30 “l'iniziativa contiene in sé un'esigenza; ch'è la richiesta d'un valore, una decisione, che pone in essere un valore, e un 
giudizio che riconesce il valore e lo fa riconoscere como tale”. Ibid., p. 221. 
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do que é de fato esse “spunto”. No campo audiotátil, esta primeira fase diz respeito ao 
reconhecimento dos valores autográficos do PAT nas dimensões micro e macroestruturais 
implementadas pelo esquema conceitual audiotátil31 (Figura 2) que são projetados no LIF com uma 
pluralidade de “spuntos”  

 

 

Figura 2 - Representação, segundo Vincenzo Caporaletti, da projeção da formatividade audiotátil na escala macro 
temporal. (Imagem gentilmente atribuída e autorizada pelo autor) 

Nessa perspectiva, o LIF se configura como uma dimensão contextual que faz parte da 
improvisação coletiva, onde recebemos estímulos de outros músicos em interação. Os “spuntos" 
apareceram em uma série temporal influenciada pela intersubjetividade, que nos convida a 
reconstruir a “forma formante” do LIF audiotátil.  

Procuramos nesta segunda parte delimitar um campo de compreensão da ideia de pluralidade 
de “spuntos” como um limite inerente à constituição do LIF. Na próxima parte do artigo, 
trataremos do problema da adoção mútua de “spuntos” com base nos modelos de 
intersubjetividade de J. G. Fichte e G. H. Mead.  

Parte III : adoção mútua dos “spuntos” : os modelos de intersubjetividade 
de J. G. Fichte e G. H. Mead  

 
Sensível ao problema da formatividade musical interpessoal, Alessandro Sbordoni se 

interroga a formatividade coletiva: é um conjunto de intenções formativas singulares ou melhor, 
uma formatividade plural mais complexa do que a intencionalidade singular32? O autor atribui um 
valor de dimensão vertical (relativo ao tempo imanente) à “intenção formativa” posto que esta 
pertence à poïèsis do indivíduo como “persona”; em seguida, o autor sugere que essa dimensão se 
torne horizontal (relativo ao tempo compartilhado) durante uma situação de poïèsis em grupo. Ou 
seja, o estabelecimento da formatividade interpessoal, segundo a análise de Sbordoni, se explicada 
se a verticalidade da intenção formativa, ou seja, o estilo de “persona”, atende à horizontalidade da 
comunicabilidade de grupo.  

 
31 Cf. V. Caporaletti, “Neo Auratic Encoding… ”, p. 235 et seq. 
32 A. Sbordoni, “Comporre interattivo…”, p. 92. 
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Em suma, utilizando o modelo de intersubjetividade transcendental de Fichte, Sbordoni vê 
a intersubjetividade transcendental como o “luogo” de origem da formatividade de grupo como 
um sujeito intersubjetivo, de onde nasce o “feedback”. O “feedback” remonta à ideia de 
“reciprocidade”, senão co-sentir, cuja evidência seria o “definir-se metas, resultados e metodologias 
compartilhadas”30. Essas intuições de Sbordoni nos oferecem referências importantes para 
considerar a nossa ideia de lugar interacional-formativo [LIF]. No entanto, atentamos à 
preocupação de Sbordoni em enfatizar que o “feedback” é tomado como uma noção alternativa ao 
procedimento de “estímulo e resposta”, que a nosso ver é limitado.  

Para analisar essa questão, parece apropriado evocar as considerações colocadas por 
Vincenzo Costa em seu livro Fenomenologia dell'intersoggettività em torno da concepção de “empatia”. 
Segundo o autor, a “empatia” pode levar à ideia de intersubjetividade como “relação mente a 
mente”, ou “sentir o que sente o outro”, ou “entrar na consciencia do outro”, ou “ter experiências 
semelhantes ou semelhantes à do outro”33. Notamos que o que Costa sugere é precisamente o uso 
do termo “empatia” como a “capacidade de compreender a posição do outro no mundo”34 e por 
isso o autor vê como preferível “o termo ‘interação’ que indica justamente a capacidade de interagir 
com o outro, interpretando conhecendo seu comportamento, e sabendo fazê-lo a partir da posição 
que o outro ocupa no mundo e a partir do papel que desempenha”35. Precisando sua concepção, 
Sbordoni descarta essa ideia de “empatia” em suas observações: “Quando falo de ‘co-sentire’ estou 
me referindo a um sentimento que, de certa forma, emerge do profundo transcendental no sentido 
fichteano. Uma espécie de “tradição oral del sonnare”, que é construída antes, depois e durante vários 
concertos para finalmente chegar a fazer uma peça que não se torne minha ou sua, mas uma obra 
intersubjetiva de um grupo como sujeito intersubjetivo”36. Seguindo a orientação de Costa e os 
esclarecimentos de Sbordoni, entendemos que o encontro da intenção formativa vertical com 
horizontalidade do grupo, levantado por Sbordoni, é dado em uma relação “eu-mundo-outro” e 
não em uma relação “mente a mente”. No entanto, se essa conclusão for válida, talvez ainda não 
devamos descartar o procedimento de “estímulo e resposta” em favor das noções de “feedback” e 
“reciprocidade”.  

De fato, dado que Sbordoni formaliza suas intuições tendo em mente improvisação 
contemporânea, como a do seu grupo Nuova Consonanza, parece-nos que o autor evita o paradigma 
“estímulo e resposta” ou “pergunta e resposta” em função da associação desse modelo com a interação 
jazzistica tal como encontramos em algumas referências como a de musicólogos como Gridley37,   
Kernfeld38, Berliner39 e Monson40. Além disso, o “call-and-response” é frequentemente associado à 
chamada Estética Afro-Americana para explicar os modos de interação das seções rítmicas, 
notadamente no âmbito do bebop e hard bop pelo uso da noção de Signigying41 de Louis Gates Jr42.   

 
33 Vincenzo Costa, Fenomenologia dell’intersoggettività, Carocci, Roma 2010, p. 35. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
36 A. Sbordoni, intervenção no Convegno internazionale di studi Sistema e libertà.�Razionalità e improvvisazione tra filosofia, 
arte e pratiche umane, 30 de janeiro de 2015. (nossa traduação). 
37 Mark C. Gridley, Jazz Styles. History and Analysis, (1978), 3rd ed, Prentice Hall, New Jersey 1988. 
38 Barry Kernfeld, “Improvisation”, in B. Kernfeld, (ed. by) The New Groove Dictionary of Jazz, Vol. I, Macmillan Press, 
London & New York 1988, p. 554-563. 
39 Paul F. Berliner, Thinking in Jazz. The Infinite Art of Improvisation, University of Chicago Press, Chicago 1994. 
40 Ingrid Monson, Saying Something. Jazz Improvisation and Interaction, The University of Chicago Press, Chicago 1996. 
41 “Signifying, for Gates, is about the valorisation of figurative modes of expression that mark the “two discursive 
universes” of black and white. It is not so much a matter of what is said as of how it is said: “One does not signify 
something; rather, one signifies in some way”. The transformation of the langage uses of the “white” discursive 
universe into the expressive modes of the “black” discursive universe underlie Gate’s notion of repetition with a signal 
difference. At the most general level, Gates uses the term signifying to mean any transfor- mation that employs African 
American modes of figurative expression”. I. Monson, Saying Something…, p. 104. 
42 “The response of musicians is cleary crucial to whether a musical idea is picked up on, developed, or ignored. Samuel 
Floyd has recognized the critical importance of this principle in African American music and suggested that be named 
call-response, the equivalent of Gate’s signifying as a “master musical trope” for black music. I am interested here in 
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Apesar disso, encontramos nos estudos musicológicos de Paul Rinzler 43  e Peter 
Reinholdsson 44  uma abordagem de “call-and-response” que nos permite avançar em nosso 
questionamento. Rinzler elaborou uma tipologia de cinco eventos ou momentos interacionais, com 
base em uma redução fenomenológica em termos de interatividade e responsividade: “(1) 
passagens de pergunta e resposta; (2) fills; (3) aceitar o fim de unidades formais; (4) motivos em 
comum; (5) resposta a “picos” do solista”45. Reinholdsson, por sua vez, retoma a tipologia de 
Rinzler para fazer uma interessante aplicação do modelo triadico de G. H. Mead de “adoção do 
papel do outro” (role-taking) onde em um contexto de grupo dois atores estão mutuamente 
conscientes de si mesmos e do outro, porque um assume a atitude do outro como um “símbolo 
significativo”. Reinholdsson, por sua vez, reinterpreta o modelo “pergunta e resposta” a partir do 
modelo “Self and the other”46, e tais propostas nos levam a tentar estudar com mais profundidade o 
modelo meadeano que é articulado em termos de “estímulo/resposta”.  

Na verdade, entendemos que no cerne da problemática da formatividade intersubjetiva no 
processo improvvisativo da free music ou das poéticas jazzísticas pós-1969, há a necessidade de uma 
análise sobre a adoção mútua de “spuntos” no LIF e que para isso o modelo de formatividade 
audiotátil de Caporaletti e o modelo de intersubjetividade de Mead pode nos oferecer um 
horizonte. 

Em relação a esta última questão, um interessante argumento é fornecido pelo estudo de C. 
E. Arroyave47, que propõe possíveis ligações teóricas entre os modelos de Mead e Fichte, apesar 
de suas diferenças conceituais e metodológicas.  

Arroyave considera Fichte como o precursor original da teoria de Mead da “adoção do papel 
do outro”, e sobretudo ele vê Mead como um renovador da concepção fichteana da 
intersubjetividade, particularmente a do “Mim” [“Me”] como a fase do indivíduo socializado 
propriamente entendido48. De fato, Mead amplifica a concepção fichteana da identidade do sujeito 
autoconsciente quando concebe a estrutura do “Self” constituída por duas fases: o “Eu” [“I”] e o 
“Mim” [“Me”], cada um dos quais corresponde aos modos fundamentais de comportamento que 
o indivíduo adota, na forma de ações e reações, diante do meio (natural ou social) do qual esses 
estímulos provêm49.  

Em suma, aquilo que Fichte reivindica como “reciprocidade”, Mead entende como as fases 
de adaptação (“Mim”) e da de luta (“Eu”) na interação. Por outro lado, ambos têm em comum a 
concepção de que uma relação intersubjetiva bem sucedida permite a autorealização do indivíduo 
no sentido fundamental do “Self” nos (ou através dos) do Outro; e que essa relação se expressa em 
nossa experiência precisamente no reconhecimento do Outro e no reconhecimento de nós mesmos 
nos outros50. 

 

 
its particular realization in the context of jazz improvisation, where it is a crucial component in the large-scale 
momentum of improvised performances. It is a fundamentally social, conver- sational, and dialogic way to organize 
musical performance”. Ibid., p. 88-89. 
43 Paul Rinzler, “Preliminary Thoughts on Analysing Musical Interaction Among Jazz Perform- ers”, in Annual Review 
of Jazz Studies, IV, Scarecrow Press, Maryland 1988, pp. 153-160. 
44 P. Reinholdsson, Making Music Together in Small Groups. An Interactionist Perspective on Small-Group Performance in Jazz, 
Dissertation in English, Acta Universitatis, Studia Musi- cologica Upsaliensia, Nova series 14, Upsalla, 1998. 
45 P. Rinzler, “Preliminary Thoughts on Analysing Musical Interaction …”, p. 156-157. 
46 P. Reinholdsson, Making Music Together in Small Group..., p. 213-221. 
47 C. E. R. Arroyave, “Fichte-G. H. Mead: el orden de la intersubjetividad práctica”, Estudos di Filosofia, XLVI, 2012, p. 
89-112. 
48 Cf. Ibid., p. 90. 
49 Cf. Ibid., p. 94-95. 
50 Cf. G. H. Mead, Mind, Self and Society. From de Standpoint of a Social Behaviorist, Edited, with Introductions, by Charles 
W. Morris, Chicago, The University of Chicago Press, 1934, p. 174-175. 
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Parte IV: as fases do “Self” meadeano e o princípio audiotátil como 
formatividade  

 
As duas fases do “Self” meadeano, o “Eu” e o “Mim”, devem ser entendidas no sistema 

triádico que estabelece uma relação entre o “gesto”, a “resposta de ajuste”, e o resultado do ato 
social adicionado ao gesto inicial51. Isso significa que, para Mead, o significado do gesto de um 
indivíduo “A” é dado pela resposta do gesto dado pelo indivíduo “B”. 

A partir das indicações seguintes de Mead, produzimos a tabela na Figura 3 que apresenta as 
características atribuídas ao “Eu” e ao “Mim”: “O ‘Eu’ reage ao Self, que emerge através da adoção 
das atitudes dos outros. Ao adotar essas atitudes, introduzimos o ‘Mim’ e reajimos a ele como um 
‘Eu’”52; e “O ‘Eu’ é a resposta do corpo às atitudes dos outros; o ‘Mim’ é um conjunto organizado 
das atitudes dos outros que assumimos nós mesmos. As atitudes dos outros constituem o ‘Mim’ 
organizado, ao qual se reage como ‘Eu’”53.  

 
“Eu” “Mim” 

passado presente 
incerto/indetermidado organização definida da comunidade 

resposta (atitude) demanda uma resposta 
necessidade moral/não mecânica  

luta adoção, aceitação 
afirmação  

Figura 3: Os significados que podem ser atribuídos ao “Eu” e ao “Mim”. 

Propomos que essa distinção das duas fases (subjetivas e objetivas) do “Self” meadiano,  
“Eu”e “Mim”, sejam ainda associadas com o dinamismo do par pareysoniano “forma 
formante/forma formada” de tal modo que se obtenha o par conceitual “Eu-forma formante”/ 
“Mim-forma formada”. Associamos deste modo o aspecto crítico-propositivo, reativo do ‘Eu’ 
meadiano à natureza processual, pessoal, de tentativa da “forma formante”; e o aspecto social-
normativo, organizado do “Mim” à natureza indicativa, visada e realizada da “forma formada”.  

Nesse modelo, em um momento tn do LIF, onde há dois músicos, [A] e [B], sempre haveria 
um “Eu-forma formante de [B]” que se leva em conta (aspecto crítico-propositivo) um “Mim-
forma formada de [A]”. Se avançarmos isso, no âmbito audiotátil, teríamos dois momentos de 
ativação do PAT : “PAT- Eu” e “PAT-Mim”, correspondente aos momentos subjetivos e objetivos 
do PAT, que seriam, em nosso modelo, orientados pelo “spunto”. Podemos então imaginar a 
constituição e o reconhecimento mútuo do LIF como um objeto artístico, através da adoção mútua de 
“spuntos” entendido como um “encontro” entre o “PAT-Eu [B]” e o “PAT-Mim [A]” – ou seja, 
se [B] interpreta a proposição-norma de [A] como norma social, a proposição de [B] – que resulta 
de um exitoso caso de “congenialidade” formativa.  

Finalmente, além dessas duas fases do Self, Mead apresenta também a noção de “Outro 
generalizado”, que nos parece ser uma espécie de “consciência de grupo”, mas que também pode se 
aproximar, em certa medida, daquilo que Sbordoni significa como “sujeito intersubjetivo”:  

A atitude do Outro generalizado é a atitude da comunidade como uma totalidade. Assim, no caso 
de um grupo social como uma equipe de base-ball, a equipe age como um Outro generalizado, 

 
51 Cf. Ibid., p. 75-81; e S. M. Strong, “A Note on George H. Mead’s The Philosophy of the Act”, American Journal of 
Sociology, XLV/1, 1939, p. 71-76. 
52 G. H. Mead, Mind, Self and Society…, p. 174. 
53 Ibidem. 
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desde que entre – como processo organizado ou como atividade social – na experiência de 
todos os seus membros.54 

Conclusão  

A ideia de uma oposição entre “PAT-Eu” e “PAT-Mim” pode se aproximar no nível 
formal/epistemológico para a distinção que Caporaletti delineia entre “swing-idioleto” e “swing-
estrutura”, onde o “idioleto” é a dimensão pessoal/criativa, e a “estrutura” é a dimensão mais 
geral/normativa do fenômeno. Essa relação é relevante porque fornece um horizonte sobre o 
processo de reconhecimento mútuo de valores audiotáteis como o swing e o groove, como valores 
simbolicamente significativos, ou ainda “affordances significativas para a experiência estética”55 no LIF. 

Finalmente, levantamos duas questões: no âmbito da linguagem musical audiotátil não seria 
possível dizer que os valores audiotáteis são de algum modo símbolos significativos audiotáteis, transmitidos 
através do PAT?  E, por outro lado: qual a relação entre tais significados, a “artisticidade” e o 
“spunto” no processo?. 
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