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Técnica e criatividade: qual a relação na música? 
Patricia de Souza Araújo e Fabiano Araújo Costa 

Neste artigo tratamos da relação entre técnica e criatividade na música, considerando não 
apenas o campo da música erudita, mas buscando compreender essa relação num campo musical 
mais recente da História, em especial as músicas que orbitam na esfera das músicas populares, 
música instrumental brasileira, world music, rock, jazz. Como será especificado mais adiante, essas 
músicas serão identificadas neste artigo segundo a categoria das músicas audiotáteis. 

Inicialmente identificamos o problema mais geral da técnica e da criatividade nos debates da 
Estética, e em seguida abordamos especificidades da técnica instrumental e da criatividade 
composicional e improvisativa nas práticas musicais. 

Para isso, seguiremos um percurso dividido em três partes: (1) uma breve introdução à visão 
da criatividade como “formatividade” 1; (2) uma discussão sobre o lugar da técnica no processo 
artístico em dois discursos antitéticos no campo da música tradicional de concerto; (3) uma 
discussão à luz da Teoria das Músicas Audiotáteis 2, também chamada Teoria da Formatividade 
Audiotátil, sobre o lugar da técnica no processo formativo do músico de jazz em contraste com o 
do intérprete da música erudita. 

Criatividade como formatividade 

Uma forma interessante de compreender o processo criativo na música é apresentada através 
do arcabouço teórico da estética da formatividade, do filósofo italiano Luigi Pareyson (1918-1991). 
Com o conceito de “formatividade” introduzido em sua Teoria da Formatividade, publicada em 
1954, Pareyson concebe o processo criativo como uma atividade formativa que é ao mesmo tempo 
“invenção” e “interpretação” 3 : 

Essa atividade, que de modo genérico é inerente a toda a experiência e, se oportunamente 
especificada, constitui aquilo que propriamente denominamos arte, é a “formatividade”, um 

 
1
 Um estado da arte de estudos que reúnem a noção de “formatividade”, de Pareyson, aos problemas confrontados 

pela musicologia e pela musicologia do jazz foi abordado nos trabalhos de Fabiano Araújo Costa, “À l'écoute du ‘lieu 

interactionnel-formatif’”, In: Ramaut-Chevassus, B. & Fargeton, P., Écoute multiple, écoute des multiples, Paris, Éditions 

Hermman, coll. “Esthétique” (GREAM/CIEREC), 2019; Id., “Groove e Escrita na Toccata em ritmo de Samba nº 2 

de Radamés Gnattali”, RJMA – Revista de estudos do Jazz e das Música Audiotáteis, Caderno em Português, nº 1, IReMus-

Sorbonne, (Abril) 2018b. URL: <https://www.nakala.fr/nakala/data/11280/7ebd0ad3>;  Id., “Pluralité de ‘spuntos’et 

formativité audiotactile. Un regard sur l’improvisation musicale collective”, Itinera: Rivista di filosofia e teoria delle arti, 
Nuova serie, n. 10, Università Degli Studi di Milano, p. 216-233. Doi: https://doi.org/10.13130/2039-9251/6661. 
2
 Ver ao menos Vincenzo Caporaletti, “Uma musicologia audiotátil”, RJMA - Revista de estudos  do Jazz e das Músicas  

Audiotáteis, Caderno em Português, nº 1, 2018, p. 1-17; Id., Swing e Groove. Sui fondamenti estetici delle musiche audiotactile, 
Lucca, LIM, 2014; Id., processi improvvisativi nella musica. Un approccio globale, LIM, Lucca, 2005; Introduzione alla teoria 

delle musiche audiotattili. Un paradigma per il mondo contemporâneo, Ed. Aracne, Canterano (Roma), 2019. 
3
 Luigi Pareyson, Estética: Teoria da Formatividade, traduzido do italiano por Ephraim Ferreira Alves, Petrópolis, Vozes, 

1993. 



PATRICIA DE SOUZA ARAÚJO E FABIANO ARAÚJO COSTA 
	

RJMA – Revista de estudos do Jazz e das Músicas Audiotáteis, Caderno em Português, nº 3, 2022 
- 2 - 

	

certo modo de “fazer” que, enquanto faz, vai inventando o “modo” de fazer: produção que é, 
ao mesmo tempo e indissoluvelmente, invenção 4. 

Com a concepção de formatividade como interpretação dotada de um caráter inventivo, 
Pareyson concebe o artista como um “formador”, e essa operação geral é especificada por sua 
própria artisticidade, uma formatividade criativa que inclui uma dinâmica que o leva a fazer, 
inventar e julgar seu próprio ato de formar. 

Como resultado dessa escolha conceitual, encontramos uma via de aproximação entre 
técnica e criatividade através do trabalho de Sandra Abdo, filósofa e tradutora de Pareyson, que se 
questiona sobre a natureza artística da performance musical. A autora aborda questões decorrentes 
da performance no campo da música erudita, e que são pertinentes para a nossa discussão porque 
se referem aos problemas que se encontram na origem do desenvolvimento da técnica 
instrumental.  

O lugar da técnica em relação ao processo formativo na música 
tradicional de concerto 

Sandra Abdo toca em um tema central em relação à natureza da performance na música 
erudita: “a fidelidade da performance/interpretação à vontade do compositor versus a licença 
interpretativa” 5. As questões levantadas são fundamentais: “o que é o ato da performance musical? 
É uma tradução livre, entregue à subjetividade de cada executante? Ou, ao contrário, uma atividade 
cujo fim é uma fiel “reevocação” da vontade do compositor?” 6. Essas duas concepções estéticas 
antitéticas formam o pano de fundo para trazer à baila a concepção pareysoniana de interpretação.  

A primeira concepção – que segundo a autora, atingiu seu auge na primeira metade do século 

XX, mas que ainda encontra seguidores hoje no campo da música erudita é a da “reevocação do 
significado desejado pelo compositor” 7 . Essa concepção também foi difundida pelo 
“espiritualismo estético” do filósofo italiano Benedetto Croce. Além disso, a premissa de Croce é 
que a arte consiste em uma criação que se esgota na interioridade da mente do autor como uma 
“intuição-expressão”, e, portanto, a arte não teria nada físico. Abdo considera essa noção com o 
seguinte argumento: “Não que o conhecido filósofo ignore a necessidade de exteriorização em um 
corpo físico, mas considera-a como uma etapa secundária em relação ao momento produtivo, 
importante apenas para fixar e comunicar o que, de outro modo, ficaria restrito à memória do 
autor” 8.  

A concepção croceana em questão, perpetua assim a ideia de que interpretar significa 
reevocar o significado original da obra, tal como foi concebida pelo compositor: “recomendando-
se, para tanto, uma execução tão impessoal e objetiva quanto possível, respaldada no exame da 
partitura e na investigação histórico-estilística” 9. 

A segunda concepção lembrada por Abdo, “a licença interpretativa”, abrange correntes que 
se opõem em diferentes graus às de Croce, como o “atualismo” de Gentile 10, que concebe a 
interpretação como uma operação subjetiva, uma livre “tradução”, que resulta em novas criações 
variadas. Outras visões também são lembradas pela autora, como a de H. G. Gadamer 11, mais 

 
4
 L. Pareyson. Estética …, p. 20. 

5
 Sandra Neves Abdo, “Execução/Interpretação musical: Uma abordagem filosófica”, Per Musi, Belo Horizonte, v.1, 

2000, pp. 16-24. [p. 17].  
6
 Ibid., p. 16.  

7
 Ibid., p. 17. 

8
 Ibid., p. 17. (nossa tradução) 

9
 Benedetto Croce, Estetica como scienza dell'espressione e linguistica generale. 8.ed. Rev., Bari, Laterza, 1945. 

10
 Giovanni Gentile, Filosofia del'Arte. Florença, Sansoni, 1942. 

11
 Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode, Paris, Seuil, 1996. 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moderado, que entende que autor e intérprete constroem, juntos, a cada vez, um novo significado. 
No relativismo, também moderado, de H. J. Koellreutter 12, o intérprete tem um papel ativo e 
criativo através de uma operação de tradução que mistura sua própria subjetividade com a 
percepção das relações sonoras criadas pelo compositor. Por outro lado, há correntes mais radicais, 
como os “desconstrucionistas” Barthes 13 e Derrida 14, que sustentam a tese de que o significado 
de um texto não é encontrado em sua origem, mas em seu destino, sendo o significado criado pelo 
leitor, e isso cada vez de várias maneiras. Assim, os conceitos de “autor” e “obra” são questionados 
de tal forma que o tema da ação formativa se torna um intermediário de polos distantes no 
processo, e de tal forma que a noção de “obra” – que denota uma qualidade de unidade fechada – 
é substituída pela noção de “texto”, entendida como algo fragmentado e inacabado. 

Sandra Abdo mostra então que a concepção de interpretação artística de Pareyson traz fortes 
argumentos contra essas duas concepções mais difundidas. Em suma, na visão pareysoniana, os 
polos da relação interpretativa não são mais o autor e o intérprete, mas sim a obra e o intérprete. 
Isso significa que a intencionalidade da obra reage com a intencionalidade do artista, ativando-se 
na presença um do outro. “Tratando-se de uma relação interativa, que tem a obra como ponto de 
referência, não se justifica qualquer pretensão de ‘neutralidade’, de ‘impessoalidade’, de 
‘contemplação desinteressada’, nem tampouco de liberdade arbitrária” 15. 

Discípulo de Pareyson, Umberto Eco parece corroborar essa ideia afirmando: “Entre a 
intenção do autor e o objetivo do intérprete há a intenção do texto” 16.  O que pode ser notado a 
partir desta discussão é a reação de Pareyson à concepção neoidealista de arte de Croce. Ao 
contrário deste último, Pareyson argumenta que a materialidade da obra é intrínseca ao processo 
artístico, e, portanto, tão importante quanto a intuição 17. 

 Vimos que Croce relega a execução, a performance musical, a um plano secundário do 
processo criativo, o plano de comunicação da ideia original do compositor. É a partir desse 
raciocínio que podemos inferir que a técnica instrumental, neste caso, é entendida como uma 
“manifestação objetiva” da “intuição-expressão” do compositor 18. 

De acordo com o modelo de Croce, tudo o que parte da manifestação objetiva da obra, do 
qual a técnica é o meio, é encontrado em um plano distinto do da experiência estética. Para ele, se 
o artista quer dar forma à sua visão interior para comunicá-la ao outro, ele deve dar-lhe uma 
realidade, encontrar sua inscrição material por meios técnicos, ligados à uma vontade prática (e não 
à expressão artística). A intuição e a expressão são vistas como uma unidade, pertencente ao plano 
ideal na mente do compositor, e nesse caso, a técnica serve apenas para tornar extrínseca a ideia 
artística. 

 
12

 Hans Joachin Koellreuter, Introdução à estética e à composição contemporânea musical. Porto Alegre: Movimento, 1985.  
13

 Roland Barthes, O Grau Zero de Escrita, Paris, Points-Seuil, 1972 [1953]. 
14

 Jacques Derrida, Escrituras e Diferença, Paris, Point-Seuil, 1967. 
15

 Ibid., p, 20. 
16

 Umberto Eco, Interpretação e superinterpretação. São Paulo: Martins Fontes, 1993 , capa. (nossa tradução). 
17

 Entendemos que a materialidade na música pode ser ouvida como notas, ritmos e timbre, por exemplo, em sua 

realidade sônica. Parece-nos que Pareyson quer reivindicar o caráter artístico da “estrinsecazione”, ou a manifestação 

objetiva da obra, pois pretende enfatizar a importância da dialética entre a intenção do artista e a física do material. A 

obra de arte, para Pareyson, é precisamente a lei que surge dessa dialética. Em relação à questão do médium físico, 

como é o caso do disco de gravação e da partitura, Pareyson diz: “Qualquer operação destinada a dar um corpo à 

imagem [artística] é parte inerente ao processo artístico, longe de ser artisticamente indiferente, secundária ou supérflua. 

A óbvia superfluidade de elementos materiais, como a página escrita para poesia ou o disco fonográfico para a música, 

não é suficiente para justificar a inessencialidade de qualquer elemento material, como cores em uma tela ou mármore 

Trabalhado: a esses últimos elementos correspondem, na poesia, à própria palavra como som, e na música, à sua 

realidade muito sólida”. (Luigi Pareyson Os Problemas da Estética, tr. Português por M. H. Nery Garcez, São Paulo, 

Martins Fontes, 2001 [1984], pp. 150-151), (nossa tradução). No entanto, Vincenzo Caporaletti dará uma importância 

fundamental para o meio (a partitura e o fonograma) como um meio que determina e distingue a formatividade da 

música. 
18

 Esta expressão é usada por Gilles Tiberghien como uma tradução do termo italiano “estrinsecazione”. 
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Acreditamos que é possível perceber mais claramente os contornos desse pensamento a 
partir das observações levantadas por Jeanne Roudet sobre os pontos de vista do compositor e 
virtuoses de meados do século XIX. Roudet evoca uma declaração de Wagner, publicada em 1840, 
que ilustra concretamente as preocupações dos compositores da época: 

A performance é uma parte importante da arte musical e, por assim dizer, sua condição mais 
essencial de vitalidade (...) O maior mérito do virtuoso consiste, portanto, em penetrar 
perfeitamente a ideia da peça que ele executa, e não introduzir nela qualquer modificação de 
sua parte 19. 

Em seguida, o autor explica a angústia da figura geral do compositor diante do processo 
quase “incontrolável” da chamada “manifestação objetiva” de sua composição: 

Consequentemente, para o compositor, a passagem para a escrita representa um 
empobrecimento, no sentido em que ele experimenta a impotência da notação para traduzir 
plenamente seu pensamento. A busca por sentido que fundamenta a questão da autonomia do 
musical induz, para o compositor, a constatação amarga de que a essência da obra, sua 
qualidade propriamente expressiva, a “ideia” que carrega, segundo a terminologia utilizada por 
Wagner, é transmitida apenas muito sumariamente pela partitura 20. 

Ao destacar os aspectos sociais e econômicos envolvidos no novo mundo da música no 
início do século XIX, o autor indica o papel decisivo do apoio à partitura como produto: 

A evolução da prática musical na virada do século torna essa observação ainda mais aguda uma 
vez que a difusão comercial das obras, o desenvolvimento da prática amadora, a do métier de 
artista itinerante – cantor ou instrumentista – privam cada vez mais o compositor do controle 
da performance. Essa angústia, que o texto de Wagner menciona em 1840, terminus a quo deste 
estudo, pode ser lida primeiramente nos prefácios que os compositores escreviam antes de 
entregarem a obra ao “consumo” de um público anônimo 21. 

Feita esta breve consideração sobre o problema da reificação da obra musical pela notação 
musical, retornamos à crítica de Pareyson à concepção croceana. Sandra Abdo nos mostra que o 
principal argumento de Pareyson reside em seu princípio de coincidência da fisicidade e 
espiritualidade na arte. Assim, para Pareyson: 

Em relação à tese croceana de que a reevocação fiel é a condição para que a música continue 
existindo concretamente, sem se perder no esquecimento da história, deve ser confrontada 
com outro potente argumento de Pareyson: a execução não é um momento externo, 

 
19

 Richard Wagner, “Du métier de virtuose et de l'indépendance des musiciens”, Revue et Gazette musicale de Paris 18 de 

outubro de 1840, p. 496 ; apud Robert Wangermmé, “Tradição e Inovação no Virtuosismo Romântico”, Acta 
Musicologica, vol. XLV, fasc. I-II, Jan-Junho de 1970, p. 25, apud Jeanne Roudet, Du Texte à l'Œuvre : La question de 
l'expression dans les méthodes de piano publié en France entre 1800 et 1840, Thèse de Doctorat de Musicologie, Université Paris-

Sorbonne, 2005, p. 116-117. 
20

 J. Roudet, Du Texte à l'Œuvre..., p. 117. 
21

 Ibid., p. 118. 
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secundário, cujo fim seria a retomada do momento original com o objetivo da comunicação e 
da preservação, mas um momento essencial e congenial 22 ao processo de criação 23. 

Abdo nos mostra que, segundo Pareyson, a técnica é intrínseca ao processo formativo. 
Observando os estúdios dos artistas, o filósofo notou que havia algo entre intuição e expressão, 
notadamente as “tentativas”, evidenciadas pelo rascunho, esboços, etc. É nesse contexto que ele 
entende o papel da técnica no processo formativo. 

Por outro lado, mesmo que movamos os polos compositor/intérprete para 
trabalho/intérprete, o equilíbrio permanece ameaçado, como nos mostra Jeanne Roudet ao 
apresentar a noção de performance no século XIX:  

A valorização da performance musical como expressão de uma individualidade brilhante é 
claramente destacada pelos pedagogos. O que a definição de gênio da performance torna 
problemática é a rivalidade social e artística que ela estabelece entre o compositor e o intérprete 
e os métodos dos quais são indiretamente ecoados. [...] A noção de virtuosismo como invenção 
parece estar no centro dessa questão porque o gênio inventa, abre novos caminhos, transgride 
as leis “afastando o que é chamado de tradição” [...] O intérprete genial, pintado como o 
demiurgo por seus contemporâneos, está a serviço da obra ou é o oposto?24 

De qualquer forma, em cada modelo apresentado até agora, o artista interpreta um trabalho 
que é externo a ele. Especificamente, ele executa/interpreta um texto que foi concebido pela mente 
de outrem. Isso é explicado, diversamente, pela natureza do regime alográfico 25 da obra musical no 
campo da música clássica. 

O que se apresenta como problemático, portanto, é a relação com o texto. Se esquematizarmos 
a situação, o compositor só poderá agir na performance de sua obra através de seu registro 
escrito que carregará com cada vez mais indicações de expressão [...] Paradoxalmente, essa 
escalada de indicações acusa a incapacidade da notação de dar conta da plenitude do 
significado e abre uma brecha cada vez maior ao poder do intérprete. [...] Em termos mais 
atuais, os compositores, assim como os escritores, estão se tornando plenamente conscientes 
do status alográfico da forma de expressão artística que cultivam 26. 

Qualquer que seja o modelo a ser tomado como referência para a identificação do lugar da 
técnica no processo formativo da música erudita, sempre recairemos sobre o fato de que tal técnica 
serve à execução de um texto criado em uma temporalidade diferida, onde o compositor pode 
escrever dois ou três compassos, apagá-los e refazê-los, e assim desenvolver suas ideias com rigor 
e precisão. A partir desse ponto de vista, a performance se mostra mais fraca, menos rigorosa, se 

 
22

 Gilles Tiberghien, tradutor para o francês da obra de Pareyson, também usa a forma “congenialité” e acrescenta a 

seguinte nota de tradução: “A congenialidade indica algo do mesmo espírito e não apenas da mesma natureza, uma 

comunidade de sentimentos, a mesma forma de sentir e experimentar em que podemos nos reconhecer e que em 

grande parte pertence à cultura, de sorte que o termo ‘conaturalidade’ não pudesse aqui ser adequado para a tradução 

do termo. Assim, um estilo pode ser ‘congenial’ a uma maneira de pensar ou de viver. Em alguns casos, poderá ser 

traduzido como ‘afinidade’ ”. (Gilles Tiberghien, nota do tradutor em Luigi Pareyson, Esthétique. Théorie de la formativité, 
Édition de Gilles A.  Tiberghien, Paris, Editions Rue d'Ulm, 2007, p. 46.). 
23

 S. Abdo, “Execução/Interpretação musical...”, p. 22.  
24

 J. Roudet, Du Texte à l'Œuvre..., p. 133. 
25

 A referência é feita à distinção entre os regimes alográfico e autográfico elaborada por Nelson Goodman em 

Linguagens da Arte: Uma Abordagem a uma Teoria dos Símbolos, tr. por Vitor Moura e Desidério Murcho, Lisboa, Gradiva, 

2006 [1976]. De uma forma muito simplificada, um trabalho autográfico é aquele cujo mão do artista está impregnado, 

por assim dizer. Apenas o que contém o peso da mão do autor é o verdadeiro trabalho. Como a escultura e a pintura, 

qualquer cópia dela é falsa. Um trabalho alográfico, por outro lado, é normalmente condicionado à notação, como 

música escrita. Não se pode dizer que uma performance de uma partitura escrita ou uma cópia da partitura é um 

trabalho falso. 
26

 J. Roudet, Du Texte à l'Œuvre..., p. 138-139. 
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nos referimos à capacidade da invenção. Na performance, a invenção ocorre em uma 
temporalidade contínua 27. 

Roudet nos mostra ainda um outro exemplo, com o método de piano de Henri Herz, que 
ilustra como a prática da improvisação foi gradativamente desencorajada a partir dos primeiros 
anos do século XIX.  Herz dirá em seu Método Completo de Piano:  

[...] Seja qual for o prestígio de glória ligado à improvisação, quando esta glória é, diga-se, de 
boa fé e livre de charlatanismo, orientarei sempre meus alunos a se lançarem a fazê-la [a 
improvisação] apenas quando em pequenos grupos, e na frente de amigos próximos que sejam 
antecipadamente convencidos de perdoá-los pelas imperfeições de uma criação instantânea. 28 

Obviamente, a crítica à prática da improvisação, justifica-se desde então por uma suposta 
“falta de elaboração da forma” apresentada como “livre demais”.  

Em relação ao aspecto temporal da invenção na performance, cujo fenômeno formativo 
mais característico é a improvisação, esse fenômeno não ocorre em uma temporalidade alongada 
como no caso do compositor. O improvisador, como o músico de jazz, cria um texto musical em 
uma temporalidade contínua, de modo que não há mais espaço para “tentativas” como elas se 
apresentam no caso do compositor na música erudita.  

O lugar da técnica no processo formativo da música audiotátil 

O que distingue então o improvisador do intérprete da música erudita além da questão da 
temporalidade da invenção? 

O musicólogo italiano Vincenzo Caporaletti aprofundou esse problema a partir de uma 
distinção da formatividade de Pareyson adotando em parte a oposição mediológico-cognitiva 
“visual/audiotátil”, adotada por Marshal McLuhan. Com sua Teoria da formatividade audiotátil, 
Caporaletti argumenta que a formatividade da música erudita é guiada por valores derivados do 
médium visual da notação e da teoria da música ocidental, enquanto o jazz e as músicas populares 
exigem uma formatividade do tipo audiotátil cujo médium é o corpo e cujos valores estéticos 
derivados são o groove e o swing, entre outros29. Assim, a técnica de um músico de música brasileira, 
jazz ou rock, por exemplo, requer um processo de incorporação dos valores estéticos específicos 
da música audiotátil que é claramente de natureza diversa da do compositor e intérprete de música 
erudita. 

Consequentemente, a técnica da performance da música erudita é concebida como ativação 
da matriz cognitiva visual, e corresponde aos critérios dessa matriz (linearidade, construção 
sequencial, segmentação da experiência, iteração uniforme, abstrata e matematizada) de uma 
tipologia generativa sintático-combinatória. A direção do processo cognitivo é, portanto, 
exosomática, ou “top-down”.  

Em entrevista exclusiva concedida à primeira autora deste artigo 30, Caporaletti explica que 
no caso da música audiotátil, a técnica é endosomática, ou “bottom-up”, ou seja, é a experiência do 
corpo que forma a experiência cognitiva. Nas palavras do autor: “A técnica instrumental no jazz 
coincide com (encontra-se no mesmo nível que) a interface corporal que forma a experiência 
cognitiva, (que defino como princípio audiotátil [PAT]), e o processo cognitivo é do tipo bottom-
up” 31. 

 
27

 Nos referimos aqui à distinção entre a temporalidade da improvisação e composição, sublinhada por Ed Sarath, “A 

New Look at Improvisation”, Journal of Music Theory, vol. 40, n.1, 1996, p.1-38. 
28

 Henri Herz, Méthode Complète de Pian, 1839, p. 23, apud J. Roudet, Du Texte à l'Œuvre..., p. 140. 
29

 Para maior aprofundamento, consultar ao menos as obras citadas na nota 2, acima. 
30

 Patrícia de Souza Araújo, “Entrevista com Vincenzo Caporaletti – 2014”, RJMA - Revista de estudos do Jazz e das 
Músicas Audiotáteis, Caderno em Português, nº 3, 2022. 
31

 P. de Souza Araújo, “Entrevista …”, 2022, p. 1 . 
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A partir deste quadro, Caporaletti distingue a técnica das músicas audiotáteis e a da música 
erudita nos termos de uma técnica subjetiva e técnica objetiva, respectivamente. O autor entende que no 
caso das músicas audiotáteis o modelo epistêmico é condicionado à sensibilidade contextual, e 
também é consistente com a poiética composicional audiotátil. 

[...] Coloco entre aspas a palavra “técnica” porque, a meu ver, neste caso [da música audiotátil] 
é falacioso falar propriamente de técnica em termos filosóficos porque esse conceito [técnica], 
em geral, como sistema de regras de natureza exosomática, é estritamente dependente, congenial 
32 e consubstancial à matriz cognitiva visual. No caso das músicas audiotáteis, podemos falar 
de técnica subjetiva em oposição à técnica objetiva da música clássica, ou de ativação ou de interface 
físico-gestual. Neste caso o modelo epistêmico é por “sensibilidade contextual” e atua por 
unidades globais e gestálticas, e módulos que não pertencem a uma combinação sistemática de 
unidades segmentadas, de maneira homóloga à forma, ao sistema operacional da modalidade 
imaginativo-criativa e à poiética composicional audiotátil 33. 

Nessa linha de argumentação, a técnica subjetiva serve aos requisitos do estilo expressivo do 
músico (enquanto a técnica objetiva pode ajudar a transmitir a mensagem musical de quem quer 
que seja), não sendo, portanto, capaz de transmitir adequadamente a mensagem musical de outrem. 
Para isso, há a técnica objetiva, capaz de resolver a priori qualquer situação possivelmente executável 
ao instrumento. O autor faz aqui uma observação importante sobre o caráter a priori desta técnica, 
que carrega a marca do pensamento calculante (com referência a Heidegger), que é ausente na técnica 
subjetiva, que por sua vez visa expressar o estilo individual e singular do músico 34. 

A técnica define-se assim, segundo o autor, como “a projeção concreta do princípio 
audiotátil [PAT]”. O PAT está presente no processo formativo e imprime-se na obra, o que nos 
dá a oportunidade de perceber a maneira de formar do artista, seu estilo, nos termos da 
formatividade pareysoniana, como vimos mais acima. Este específico processo de formatividade 
audiotátil, está relacionado com a questão da fronteira entre corpo e mente, e neste conjunto a 
intuição desempenha um papel importante.  

A partir deste ponto, podemos proceder a alguns exemplos que ilustram a ideia de técnica 
subjetiva no discurso de músicos de jazz sobre a questão do autodidatismo. Alguns artistas, como 
o pianista Bill Evans, receberam educação formal em música. No caso de Evans, o mesmo afirma 
que em dado momento precisou romper com paradigmas acadêmicos, e que quando era ainda um 
jovem aprendiz tomou a decisão consciente de ignorar certas orientações de seus professores de 
piano (especialmente em relação aos exercícios mecânicos) para perseguir seus próprios interesses 
a fim de encontrar seu caminho com o instrumento. Consideramos Thelonious Monk um outro 
bom exemplo, pois teve aulas de piano dos 11 aos 13 anos, tendo, porém, rapidamente concluído 
que isso não lhe seria de serventia.  

Ao questionarmos o autor da teoria audiotátil sobre a questão específica do autodidatismo 
da técnica instrumental no caso dos artistas mencionados, este nos oferece uma argumentação com 
referência ao personalismo ontológico da formatividade pareysoniana 35. 

 
32

 Corporaletti refere-se ao conceito de “congenialità” presente na teoria da formatividade de Pareyson. Ver nota 21. 
33

 P. de Souza Araújo, “Entrevista …”, 2022, p. 1. 
34

  O “pensamento calculante” é um conceito desenvolvido e trabalhado por Martin Heidegger ao longo de seu 

trabalho. De acordo com Heidegger, “pensamento calculante” governa a ciência moderna.  Ele comanda e calcula; ele 

se opõe ao pensamento meditativo, e promove o desenraizamento do homem. (cf. Martin Heidegger, “Sérénité”, In 
Questions III et IV, Paris, Gallimard “Tel”, 1990, p. 131 et seq. Caporaletti afirma que esse tipo de articulação está ausente 

da técnica subjetiva, mas presente na técnica objetiva.  
35

 Ver também Fabiano 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, Vitória: UFES-PROEX, 2017, p. 49-62. URL: 

<https://issuu.com/seminarioumbertoeco/docs/material_completo__definitivo2_>. 
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O princípio epistêmico audiotátil com o qual o autodidatismo se relaciona é o da subjetividade 
existencial do PAT. A Persona, disse Pareyson, privilegia a expressão e a cognição a partir da 
individualidade (lembrando a metáfora da rotatória para o tráfego rodoviário, que produz o 
trânsito através de sensibilidade contextual) enquanto a visualidade é “normocêntrica” - dá 
prioridade a um sistema de regras (metáfora: o semáforo, que é normativo e preciso, mas que 
cria filas fastidiosas. A subjetividade do PAT favorece na formatividade a personalização do 
som, como no toque instrumental a personalização da técnica. Acredito que um 
[personalização da técnica] está em função do outro [personalização do som] e vice-versa para 
a música clássica36.  

É importante lembrar nesta breve discussão que o autodesenvolvimento de uma técnica 
subjetiva está aqui ligada à produção criativa no contexto da expressão improvisada e interacional, 
onde o músico é desafiado a encontrar soluções de problemas formais microrrítmicos como o 
swing e o groove, enquanto a técnica objetiva formalizou soluções para problemas formais 
macrorrítmicos. De todo modo, a técnica subjetiva de Bill Evans, por exemplo, retém recursos da 
técnica clássica enquanto Thelonious Monk procura evitar tais recursos. Sobre esses aspectos, 
Caporaletti observa: 

Pode-se evidentemente sempre subsumir a tecnologia digito-motora, os recursos da técnica 
clássica em uma ordem audiotátil cognitiva e formativa: e foi isso que Bill Evans fez em parte, 
que guardou partes de sua formação clássica, o que não fez Monk, que adotou um percurso 
tipicamente audiotátil. Acredito que sentiu na técnica clássica o perigo do pensamento calculante 
e da redução normocêntrica do indivíduo a uma regra externa, que, enquanto uma condição 
na adequação do intérprete clássico à norma de um texto externo (a partitura da obra), não é 
produtiva no contexto da expressão improvisada e criativo-interacional especialmente. Além 
disso, há todo o discurso de swing e groove, que são recursos formais bastante específicos das 
músicas audiotáteis, para a realização das quais uma técnica desenvolvida para solucionar 
problemas formais no nível macrorrítmico não é viável (isso lembra a questão do ataque curto 
e do som redondo com o ataque longo e a impossibilidade para que este último atinja as 
nuances de 20-25 ms que são cruciais para efeitos de swing ou groove) 37. 

Esse conjunto de argumentos nos levam a considerar que o lugar da técnica no processo 
criativo de tipo audiotátil encontra-se na esfera da negociação das propriedades do corpo do sujeito 
(sua maneira de manifestar o PAT) com o ambiente ou meio cultural-artístico em que está inserido. 
Deste modo, o processo recai sobre o fato de que tal técnica serve à composição de um texto 
constituído na performance, cujo fundamento estético é o swing e o groove. 

Em contrapartida, como já dito mais acima, o lugar da técnica no processo formativo da 
música erudita recai sobre o fato de que tal técnica serve à execução de um texto criado em uma 
temporalidade diferida. 

 
*** 

 
Qual a relação entre técnica e criatividade na música? Neste ensaio perseguimos o fio dessa 

questão abordando, de um lado, o conceito de criatividade como “formatividade”, definido por 
Pareyson como “um ‘fazer’ que, ao fazer, inventa a maneira de fazer”. De outro lado, abordamos 
o papel da técnica na concepção idealista de Benedetto Croce, onde a técnica é excluída do campo 
da arte, em contraste com a visão de Pareyson, que argumenta que a técnica participa do processo 
criativo, estando-se intrinsecamente ligada ao exercício artístico inventivo e interpretativo das 
“tentativas”.  

 
36

 P. de Souza Araújo, “Entrevista …”, 2022, p. 2. 
37

 Ibid., p. 2. 
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A questão foi também analisada em relação à forma como a criatividade do músico 
improvisador ocorre em meio às especificidades como a temporalidade contínua da performance, 
e sempre fazendo um confronto com os paradigmas da música clássica.  

Por fim, confrontamos o problema da técnica e sua relação com a criatividade audiotátil, 
entendida como a especificação antropológica da formatividade pareysoniana. Ao nível das 
concepções estéticas gerais, pode-se concluir que a técnica na música erudita permanece em uma 
concepção idealista da técnica como fator extrínseco ao processo criativo; enquanto a concepção 
da arte como formatividade concebe a técnica intrínseca ao processo criativo. Ainda nesta 
discussão geral, enquadramos nosso problema na distinção mediológica visual/audiotátil da Teoria 
audiotátil, que entende a música erudita como música determinada pelo meio cognitivo da notação 
musical, portanto, música de matriz visual, e as músicas de matriz audiotátil, determinada pelo 
médium cognitivo do princípio audiotátil [PAT]. 
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