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Especificidades da técnica pianística no contexto das 
músicas audiotáteis1 

Patricia de Souza Araújo 

É justo afirmar que a técnica pianística não é um assunto desconhecido, os instrumentos de 
teclado e sua maneira de tocá-los constituindo-se objeto de estudo amplamente debatido ao longo 
de alguns séculos. Mas, como falar da técnica pianística (de uma técnica? Das técnicas?) em relação 
às músicas que não estão diretamente ligadas ou que se caracterizam como música erudita, música 
de arte ocidental, e que se encontram, portanto, fora do contexto em que esta própria técnica 
nasceu, a exemplo do jazz, rock, o choro brasileiro, o samba, várias músicas populares urbanas 
(brasileiras e do mundo) e suas fusões (inclusive com música erudita e músicas de tradição oral)?  

Na busca por uma compreensão da natureza da técnica da performance ao piano neste 
campo diverso ao da música erudita, abordaremos inicialmente o tema da técnica em seu campo 
original, o da música tradicional de concerto, partindo das três categorias especificadas pelo autor 
alemão Gerd Kaemper, para então tecermos uma analogia segundo princípios da fenomenologia 
das Músicas Audiotáteis, elaborada pelo musicólogo italiano Vincenzo Caporaletti. 

Em seu livro Technique Pianistique – L’évolution de la technologie pianistique, publicado em 1965, 
Kaemper se pergunta se apesar das diferentes escolas e autores sobre a técnica pianística (o que 
suscita a ideia da existência de várias técnicas), não haveria, afinal, apenas uma e uma única lógica 
inerente a todos os ensinamentos sobre a técnica pianística. Em suma: Existe uma ou várias técnicas 
pianísticas2? Para isso, o autor buscou identificar a diretriz da evolução histórica e metódica da 
técnica do piano, através de uma síntese de estudos, métodos, e abordagens produzidos na Europa 
nos séculos XIX e XX. Como resultado, Kaemper elaborou uma distinção de abordagens em três 
categorias elementares, muitas vezes confundidas entre si por diversos autores. São elas: A (1) 
escrita, a (2) técnica; e a (3) teoria da técnica. Utilizaremos as duas primeiras para efeitos de analogia no 
presente trabalho, e a terceira será destinada a uma abordagem metodológica com maior atenção 
em um diferente artigo. 

Em relação à primeira categoria, a escrita pianística, Kaemper enfatiza seu caráter mediado. O 
autor retoma a ideia de Hans Hering, que entende a escrita como “o conjunto de processos 
utilizados para adaptar um conteúdo musical de acordo com as exigências específicas do piano e 
sua maneira de tocá-lo”3. Kaemper então prossegue afirmando que “a escrita abrange fórmulas e 
figuras, as spielformem, das quais os compositores se serviam para encarnar suas ideias ao piano”, e 
conclui apontando que “é um erro falar da técnica de Beethoven, do jovem Chopin ou de Debussy 
se nos referimos às suas composições e ao seu estilo instrumental” 4.   

 
1 O presente artigo resulta da minha pesquisa de mestrado, iniciada em 2014 na Universidade Paris-Sorbonne, sob o 
tema “Técnica pianística e criatividade jazzística” (Cf. Bibliografia P. de Souza Araújo, 2015 ; 2018). O assunto também 
foi apresentado em uma comunicação no VII SEPEMUS, 2018, na Faculdade de Música do Espírito Santo, sob o 
tema « Técnica e criatividade : especificidades estéticas na música erudita e no jazz ». 
2 Gerd Kaemper, Technique pianistique: l'évolution de la technologie pianistique, Paris, Leduc, 1978 [1965], p. 5. 
3 Hans Hering, Uebertragung und Umformung, em “Die Musikforschung", xii ano, 1959, p. 274-294, apud G. Kaemper, 
Technique pianistique..., p. 6. 
4 G. Kaemper, Technique pianistique..., p. 7. 
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A segunda categoria, a técnica, no sentido próprio, é, segundo Kaemper, “o conjunto de 
movimentos do pianista”. Assim, o autor entende que não é possível falar da técnica pianística de 
um compositor, mas sim de um pianista, como Cortot ou Gieseking. Ele acrescenta que a prova 
de que a técnica não se confunde com a escrita reside no fato que uma figura musical pode ser 
tocada de várias maneiras, e não necessariamente com uma única técnica específica5. O autor 
também observa a lacuna entre o desenvolvimento da escrita e o da técnica, a exemplo dos grandes 
pianistas da nossa época, que tocam em estéticas diversas em níveis de dificuldade crescentes, como 
Rachmaninoff e Ravel, mas que utilizam, entretanto, a técnica dos grandes pianistas da época de 
Liszt e Chopin, momento em que a técnica havia atingido seu pico. 

A terceira categoria estabelecida por Kaemper é a técnica teórica 6, compreendida a como “a 
teoria da técnica, domínio da música erudita, que explica em teoria o que os grandes pianistas 
faziam por instinto” 7. O objetivo dos teóricos da técnica é descrever os movimentos pianísticos, 
para então analisá-los e explicá-los. 

Cláudio Richerme, em seu A técnica pianística: uma abordagem científica, delimita o senso de técnica 
pianística na mesma direção de Kaemper, retirando a escrita pianística do campo de discussão, e 
retomando o significado tradicional nos seguintes termos: “(1) o conjunto de movimentos de um 
pianista na performance, e as características desses movimentos. (2) O que está em função desses 
movimentos: as teorias sobre esses movimentos” 8. 

Parte I – O contexto da música erudita 

Breve Histórico das teorias da técnica pianística  

Com esse breve histórico pretendemos apontar para a diversidade de abordagens teóricas 
sobre a técnica. Seguindo a tese de Kaemper, a técnica, o conjunto de movimentos, desenvolveu-
se quase inteiramente pela intuição, na prática dos grandes pianistas do século XIX, e os teóricos 
empenharam-se em descrevê-la. O autor menciona especialmente o caso da técnica que se 
desenvolveu a partir de Clementi e que alcançou seu pleno desenvolvimento com Liszt, quando 
tem início os primeiros passos de uma teoria da técnica que atingirá sua maturidade apenas por 
volta de 1930 9. A história da técnica pianística pode ser percebida em duas fases, resumidas na 
tabela da Figura 1: (1) a fase pré-científica; e (2) a fase científica.  

  
Pré-científica Científica 

Pré-1880 Séc. XIX Séc. XX 

Cravo Piano 

Escola dos dedos Técnica intuitiva 
1ª onda de publicações 

(1885 -) 

2ª onda de publicações 

(1905 -) 

Obras ulteriores (1921 – 

1925) 

Clementi; Couperin; C. Ph. 

E. Bach; Marburg 

Czerny; Adam; Hummel; 

Kalkbrenner; Hanon; 

Pishna; Cramer; 

Schumann; Chopin; Lizt 

Deppe; Fay; Caland; 

Tasset; Clarck; Jaëll; 

Matthay 

Towsend; Ritschl; 

Steinhausen; Blanche 

Selva, Breithaupt 

Tetsel; Orttmann; 

Leimer; Casella 

Abordagens  

anatômico-fisiológica e psicomotora 

 
Aportes das ciências 

exatas 

Retorno aos 

movimentos dos dedos 

Articulação precisa dos 

dedos; igualdade; exercícios 

Uso de outras partes do 

corpo além dos dedos 
Papel da consciência na automatização dos movimentos 

Figura 1 – Panorama da evolução da teoria da técnica pianística segundo Gerd Kaemper 

 
5 Ibidem. 
6 O termo usado por Kaemper é “tecnologia”.  
7 Ibid., p. 8. 
8 Cláudio Richerme, A Técnica Pianística : uma abordagem científica, SP, AIR Musical Editora, 1996, p. 11. 
9 G. Kaemper, Technique pianistique..., p. 8. 
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Fase pré-científica:  

A fase pré-científica compreende as contribuições da Escola dos Dedos, que remonta aos 
séculos XVII e XVIII, voltada aos instrumentos de teclas, notadamente o cravo. Mudanças 
surgiram, posteriormente, com o aparecimento do pianoforte no início do século XVIII, instrumento 
cuja estrutura mecânica diversa da do cravo produziu a necessidade de uma adequação da maneira 
de tocá-lo. Nasce então um novo tipo de instrumentista, que assumirá novas características em 
relação ao cravista. A capacidade da dinâmica sonora do pianoforte exige que o instrumentista vá 
além da concepção da Escola dos Dedos – que se concentrava na articulação dos dedos – para 
fazer um maior uso de seu corpo, ou do que mais tarde seria definido como “aparelho pianístico”. 
Quanto ao legado das práticas cravistas na fase pré-científica da técnica, notamos uma observação 
de Kaemper que chama nossa atenção para a relação entre criatividade e a técnica pianistica.   Kaemper 
nos diz que “na época de Bach entendia-se que os cravistas possuíam tanto conhecimento musical 
como habilidade manual” 10. Os livros de teóricos como Couperin, C. Ph. E. Bach, Marburg, entre 
outros, que tratavam da “arte de tocar o cravo”, apresentavam indicações musicais bastante gerais 
e continham raras ou nenhuma orientação sobre a maneira de tocar o instrumento. Deste modo, 
esses guias acabavam por deixar a cargo do instrumentista da época a tarefa de descobrir como 
tocar o instrumento. 

Eis as três únicas observações de natureza verdadeiramente técnica: as valiosas precisões sobre 
a posição [dos dedos], e duas frases que seu laconismo nos permite citar na íntegra: “[...] a bela 
execução, dependente muito mais da flexibilidade e grande liberdade dos dedos, do que da 
força”, página seis; e na página seguinte: “a maciez do toque depende ainda de que se mantenha 
os dedos o mais perto possível das teclas” 11. 

Em seu Ensaio sobre a verdadeira maneira de tocar o cravo, Carl P. E. Bach não oferece nenhuma 
descrição sobre o toque dos dedos. Além disso, Kaemper atribuía essa relativa escassez de livros 
teóricos à simples natureza física do cravo, que oferecia um teclado leve e, portanto, não exigia 
tanta força para tocá-lo 12.  

Vale a pena tecer mais algumas considerações sobre a especificidade do cravista em relação 
ao pianista. Kaemper nos relata que o cravista era considerado “músico” em um sentido mais 
amplo: “Na era barroca, o artista tinha que ser músico bom o suficiente não só para adicionar 
harmonias às vozes, mas também para decidir – sem qualquer indicação fornecida pelo autor – o 
ritmo, o caráter, e a expressão de uma peça” 13. Essa afirmação pode, num primeiro momento, nos 
fazer pensar nos músicos de jazz e à improvisação. Os pianistas, por outro lado, se apresentaram 
mais como especialistas. “Nessa categoria de instrumentista, a teoria e a composição são 
gradualmente relegadas ao segundo plano; assim, para sinalizar uma das consequências dessa 
transformação, eles vão gradualmente perdendo a capacidade de improvisar a cadência nos 
concertos” 14.  

Neste quadro a técnica move-se a um novo nível de importância. “Desprovido das 
qualidades de teórico e de compositor que possuía o cravista, guiado pelos mínimos detalhes da 
interpretação, em quê o pianista se destaca? Por sua técnica!” 15. A busca por uma consolidação da 
técnica do instrumento desenvolve-se à medida em que o instrumento evolui e, como resultado, 
os instrumentistas estão sempre diante da necessidade de adaptação às novas tecnologias. Os 
pianistas são então obrigados a descobrir e desenvolver os meios de interagir com tais inovações. 

 
10 Ibid., p. 10. 
11 Ibid., p. 11-12. 
12 Cf. Ibid.., p. 12.  
13 Ibid., p. 14-15. 
14 Ibid., p. 14. 
15 Ibid., p. 15. 
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É sabido que o pianoforte, desenvolvido por Cristofori, é mais complexo do que o cravo no 
que diz respeito à sua mecânica, e dispõe, para citar apenas algumas características, de um timbre 
mais “leve” e “redondo”, o que se deve à ação percussiva do martelo revestido de feltro na corda, 
a partir da pressão sobre o teclado; assim, no cravo, o som produzido pelas cordas pinçadas exibia 
um aspecto metálico. O pianoforte também mostra uma tessitura maior graças ao seu teclado de 
88 teclas, em contrapartida ao cravo, que tinha apenas cinco oitavas. Duas diferenças também 
parecem importantes: a variação da intensidade do som, com nuances de piano, possível graças à 
sua mecânica que inclui também o una corda; e a duração do som. O pianista também tem a 
possibilidade de tocar mais legato ou de forma mais destacada e, assim, construir frases e melodias 
expressivas. 

Segundo a especialista Cynthia Hertel, mudanças como essas levaram a transformações na 
forma como o instrumento era tocado. 

Para os instrumentos de teclado, por exemplo, é necessário controlar a velocidade dos dedos 
quando as teclas descem sob pressão. Mas, para o piano, são os músculos do braço que 
controlam o peso e a força empregados neste ato, o que constitui um dos problemas 
elementares da técnica pianística. Quanto à precisão na articulação, ou seja, o toque da ponta 
do dedo na tecla, este é o ponto mais importante na técnica do cravo. Como nos informa 
Kochevitsky (1967), os movimentos menores da mão e do braço, além de uma articulação 
excessiva e isolada dos dedos, representam a técnica do cravo que tem sido mantida desde 
sempre 16. 

No século XIX, a técnica pianística ocupa uma posição mais central do que no século 
anterior.  Seus valores dominantes são os do virtuosismo, da maciez dos dedos, de sua igualdade. 
Tais ideais são disseminados por Czerny, Adam, Hummel, Kalkbrenner, e perseguidos por artistas, 
que agora se lançam em longas repetições de exercícios a fim de adquirir destreza. Os pianistas 
começam então a se exercitar de forma a alcançar tal virtuosismo, e esse hábito dá origem a uma 
nova forma elaborada, chamada “estudo”. Em referência a isso, J.B. Cramer é considerado por 
muitos como “o pai da técnica pianística moderna”, depois de ter publicado em 1804 o primeiro 
volume de seu “Estudos para o pianoforte em 42 exercícios nos diferentes tons, calculados para 
facilitar o progresso dos que se propõem a estudar esse instrumento a fundo”. 

No entanto, teóricos modernos, como Breithaupt e Leimer, se opõem a esse tipo de ensino. 
Para o primeiro, o trabalho de fórmulas, exercícios e estudos, eram limitados e se baseavam em 
falsas premissas. Faltava-lhes a compreensão do que lhes confere um verdadeiro valor:  a maneira 
de trabalhar com elas, e não sua própria substância 17. Leimer, nessa mesma linha crítica, entendia 
que o estudo da técnica (as fórmulas, exercícios, etc...) só ganha sentido quando “[...] aprendemos 
as múltiplas possibilidades de execução – como pela simples pressão digital, ou pela articulação 
ativa dos dedos, um movimento de ida e volta do antebraço, o impulso circular do braço, etc. – de 
modo a compará-las e pesar suas vantagens e desvantagens[...]” 18 Em suma, a crítica dos teóricos 
modernos estende-se a todos os métodos do século XIX : “Todos eles oferecem algo para se 
exercitar, mas como, é o que eles não te dizem” 19. 

Os métodos antigos (datados de antes de 1885), como Pischna ou Hanon, são criticados por 
sua apresentação de exercícios com pouca ou nenhuma explicação; são também criticados os 
métodos modernos, como os de Ritschl ou Steinhausen, por oferecer esquemas de apoio, mas sem 
nenhuma nota de exemplo musical. A fig. 2 nos mostra uma síntese de como são organizados os 
exercícios e estudos dos métodos nessa fase.  

 
16 Cynthia R. Hertel, “Um olhar sobre o processo evolutivo da técnica pianística”, em Anais do 4º Fórum de Pesquisa em 

Artes da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Curitiba, 2006, p. 3. 
17 Cf. Ibid., p. 19.  
18 Ibid., p. 19-20. 
19 Ibid., p. 20. 
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SISTEMAS DE ORGANIZAÇÃO DOS MÉTODOS PARA PIANO 

 Schmitt, Pischna, Hanon, Philipp e Krause Cortot (1928) 
Um dedo de cada vez, os outros seguram as teclas abaixadas Igualdade, independência e mobilidade dos dedos 

Dois dedos: o trillo Passagem do polegar, escalas, arpejos 
Os cinco dedos sem mudança de posição Notas duplas e jogo polifônico 

A passagem do polegar, mudança de posição, escalas Extensões 
Arpejos, considerados como escalas afastadas Pulso, acordes 

Terças e sextas  
Oitavas e acordes  

 
Figura 2 – Sistemas de organização de métodos pré-científicos da técnica pianística 20 

Fase científica: abordagens anatômico-fisiológica e psicomotora 

Se por um lado, nos métodos antigos a técnica permaneceu instintiva, é precisamente por 
esses aspectos pré-científicos da técnica (instintiva e inconsciente) de um Liszt e seus 
contemporâneos que os teóricos modernos da técnica serão inspirados e encontrarão maneiras de 
explicá-la teoricamente. Será, portanto, a partir de 1885, impulsionada pelo conhecimento de 
diversas áreas, como a mecânica, medicina, biologia e psicologia, que a técnica pianística alcançará 
status científico. Suas principais vertentes são a Escola Anatômico-Fisiológica e a Escola 
Psicomotora. 

A Escola Anatômico-Fisiológica inicia-se com o alemão Ludwig Deppe, cujas contribuições 
foram sistematizadas e publicadas após sua morte em 1890, através das muitas obras de seus alunos 
Amy Fay, Clark-Steiniger, Elizabeth Caland, Klose, Ehrenfetcher, Walker e Söchting. O trabalho 
de Deppe incluía elementos de caráter mecânico e fisiológico, como o uso de todo o “aparelho 
pianístico” (costas, ombros, braço, dedos, pulso) e o uso do peso como causa essencial do 
impulso,21o que geraria movimentos fluidos e redondos. As obras dessa corrente apresentam-se, 
portanto, ricas em descrições da anatomia e funcionamento mecânico do aparelho pianístico. 

Essas ideias são então desenvolvidas e aperfeiçoadas pelos teóricos modernos, cujas 
contribuições se apresentam ao longo de três ondas de publicações, como esquematizado na fig. 1, 
acima. A primeira inclui a publicação das obras dos alunos de Deppe (de 1880)22. A segunda onda 
de publicações inicia-se por volta de 190523, e contam com uma base de ideias já elaboradas para 
dar continuidade à discussão, como a dos médicos Steinhausen e Ritschl, que participaram do 
movimento trazendo os métodos das ciências exatas. Considerado o principal teórico da escola 
anatômico-fisiológica, Breithaupt argumenta que o processo de obtenção do som deve vir de 
movimentos naturais do braço, relaxado e pesado com o uso da queda livre 24, ofuscando assim a 
importância da articulação dos dedos no toque pianístico. Finalmente, os últimos trabalhos 
surgiram dos anos 1921-1925 25, que questionaram seus antecessores e se comprometeram com a 
reintrodução de noções antigas, como os movimentos ativos dos dedos. Nota-se que dentro dessas 
discussões, alguns teóricos já se mostram sensíveis à questão da mente e seu papel na performance 
ao piano.  

No início do século XX – época em que surgem os fundamentos da psicanálise de Freud, e 
quando o sujeito humano e a psique são colocados em evidência –, o estudo da técnica abrange 
noções relacionadas à mente como o consciente, a vontade, a percepção, a psique, a racionalidade, 

 
20 G. Kaemper, Technique pianistique..., p. 17. 
21 Cf. infra. 
22  Amy Fay, Elizabeth Caland, Clark-Steiniger, Klose, Ehrenfechter, Walker e Söchting. Na Inglaterra, a nova 
concepção manifesta-se no trabalho de Tobias Matthay, e na França com Tasset e especialmente Marie Jaëll. 
23  Com Towsend, Bandmann, Scharwenka, Blanche Selva e Bosquet. 
24 Cf. infra. 
25 Com Kreutzer, Tetzel, Brugnoli, Ortmann, E. Bach, Leimer, Casella, Varro. 
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o subconsciente, o automático e a espontaneidade. No início do século XX surge outra tendência 
pedagógica, a escola psicomotora, assim chamada por Grigory Kogan, acolhida por um grande 
número de correntes do estudo da técnica na época. Esta escola explorou sobretudo o campo da 
psicologia, buscando soluções para os problemas relacionados ao piano, considerando que o ato 
de tocar estava ligado a um determinado propósito, à vontade, a diversos elementos automatizados; 
e novamente à coordenação natural do aparelho pianístico. Segundo esta escola, “é a mente 
consciente que se concentra para um objetivo específico, no caso da atividade motora, que pode 
vir a influenciar o subconsciente”, e não se chega a tal estado sem considerar o estudo do conteúdo 
musical. Segundo o pianista italiano Ferruccio Busoni (1866-1924), pioneiro desta escola, é 
somente a partir do momento em que se adquire a consciência musical que a destreza pode se 
desenvolver de forma natural 26. 

Cynthia Hertel 27  ressalta que noções como a participação da mente no processo de 
desenvolvimento da técnica já se encontravam de certo modo aos ideais da escola anatômico-
fisiológica da qual se originaram novas correntes. Steinhausen, por exemplo, avança essas ideias e 
reconhece também a existência de todo um sistema de processos psíquicos que se soma aos 
movimentos do corpo. O teórico conclui que a técnica é inseparável da musicalidade e, portanto, 
a imaginação é um fator importante para a performance do pianista. Em suma, os conceitos 
relativos à mente estão ligados aos estudos do corpo humano da época, o que faz destacar-se ideias 
como as de Marie Jaëll, que ao final do século XIX já refletia sobre a consciência corporal do gesto 
e a sensibilidade tátil, insistindo na consciência do fluxo nervoso emitido pelo cérebro até as pontas 
dos dedos da mão. A autora defendia a necessidade de se “prover uma espécie de descentralização 
do pensamento, ao invés de acreditar que está na cabeça, vamos acreditar que está na mão e na 
cabeça” 28. Jaëll acreditava que “aprender a melhor sentir pela mão é aprender a melhor pensar” 29. 
As ideias de Jaëll trouxeram divergências às ideias dos fisiologistas Steinhausen e Ritschl, que 
apoiavam a importância dos exercícios com o propósito de automatizar movimentos, que 
consideravam um processo natural e subconsciente. Os conceitos de Ritschl e Steinhausen parecem 
então ser reforçados pelas ideias de Breithaupt, mencionadas anteriormente. 

O teórico inglês Tobias Matthay, em seu livro The Visible and Invisible in Pianoforte Technique 
publicado em 1932, chama nossa atenção para a natureza do gesto pianístico, ao afirmar que o 
movimento da mão é um efeito visível de uma causa invisível. Esse pensamento representa um 
avanço sobre o que se pretendia os antigos teóricos, que se limitaram a conceber a técnica em vista 
de seus efeitos estritamente mecânicos. Outros autores reconheceram a importância do papel dos 
atributos da mente na questão da técnica e dos movimentos para tocar o piano. Émile Du Bois-
Reymond no final do século XIX é um dos primeiros autores a considerar a intervenção mental no 
processo de aquisição de agilidade. De igual modo Oscar Raïf, em concordância com Reymond, 
acreditava que o nível intelectual e a capacidade auditiva eram decisivos para alcançar o fator 
agilidade. Raïf considerou os exercícios de repetição inúteis para adquirir uma agilidade digital de 
dedos isolados, uma vez que, segundo ele, a precisão era impulsionada pela “percepção e pela 
vontade” 30. 

 
26 Cf. C. R. Hertel, “Um olhar sobre o processo evolutivo da técnica pianística...” 
27 Ibidem. 
28 Maria Jaëll, A inteligência e o ritmo nos movimentos artísticos, Paris, Félix Alcan Éditeur, 1904, p. 5, disponível em 
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55424825/f9.item.texteImage#>. 
29  Ibidem. 
30 Ibidem. 
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Valores estéticos e sistema de gestos da técnica pianística 

Quais os efeitos sonoros e estéticos almejados no contexto da música erudita, através do 
bom emprego do sistema de gestos? Heinrich Neuhaus, em A Arte do Piano31 , estima que é 
necessário primeiramente saber o que fazer, para em seguida saber como fazer. O objetivo comanda 
o meio para alcançá-lo, o “o quê” determina o “como” fazer. E se o como fazer está ligado à estética 
sonora que o determina, de acordo com o entendimento do autor, na linha histórica do 
desenvolvimento teórico da técnica pianística, o “como” ligou-se à natureza fisiológica dos 
movimentos do corpo, sendo isento de uma relação com a natureza da teoria musical32. É válido 
lembrar que entre os princípios norteadores e resultantes da boa técnica destacados por Neuhaus, 
estão a liberdade e a economia dos movimentos, que em termos do aparelho motor se traduzem 
em força e solidez. Em termos de psique, segurança e flexibilidade.  Percebemos que tais 
contribuições mais recentes aos estudos da técnica começam a fazer particular atenção à 
“sonoridade”. Neuhaus descreve oito elementos básicos e dois elementos complementares, sendo 
os elementos básicos: (1) o trabalho da sonoridade de uma única nota; (2) a sonoridade de duas a 
dez notas consecutivas à mão imóvel; (3) escala de notas; (4) arpejo; (5) notas duplas; (6) acordes; 
(7) saltos de mão; e (8) polifonia. E os complementares: (1) o dedilhado; (2) o pedal. 

 
ELEMENTOS BÁSICOS DA TÉCNICA DO PIANO DE ACORDO COM H. NEUHAUS 

Matéria-prima Descrição Produto semiacabado 

Sonoridade de uma única nota 
Dedos em movimento; mão imóvel 

 

Sonoridade de duas, três, quatro ... 
notas trillo 

Escala Dedos e mão em movimento passagem do polegar por baixo da mão, 
toda a mão acima 

Arpejo - - 

Notas duplas Dos intervalos de segunda às décimas - 

Acordes Três, quatro, cinco sons simultâneos 
em cada mão - 

Movimento da mão a grandes 
distâncias (“saltos”) - - 

Polifonia - - 

 
ELEMENTOS COMPLEMENTARES DA TÉCNICA PIANISTICA SEGUNDO H. NEUHAUS 

Elemento Princípio diretor Princípio secundário 

Dedilhado estética do fraseado comodidade física 

Pedal   

 
Figure 3 – Elementos básico e complementares da técnica, segundo H. Neuhaus 

Voltando a Kaemper, em seu panorama geral dos estudos científicos sobre os elementos 
constitutivos da técnica pianística, os trabalhos descritivo-teóricos elencam cinco princípios 
fundamentais para a construção de um sistema de gestos que permita alcançar os efeitos sonoros 
e estéticos de uma boa técnica pianística. São eles: queda livre, relaxamento, fixação, o toque apoiado (jeu 

appuyé) e o impulso.   

 
31 Henrich Neuhaus, L’art du piano: notes d’un professeur, trad. do russo por Olga Pavlov e Paul Kaliline, Paris, Éditions 
Van de Velde, 1971, p. 89. 
32 Ibidem.  
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O princípio da queda livre implica a noção que o pianista usa o peso do corpo para gerar o 
som (algo que pode ser comumente demonstrado por um professor que eleva o braço estendido 
de seu aluno à altura do ombro, e sem que haja intervenção muscular remove o apoio da mão, 
deixando o braço cair - como se estivesse sem vida - sobre o teclado). Deppe afirma que a queda 
livre intensifica o relaxamento, sendo este o segundo princípio, que é uma qualidade que, na visão 
de Blanche Selva, constitui-se em fator indispensável para a construção de uma bela sonoridade: 
“Uma das primeiras condições para obter amplitude na execução, um som bonito e uma grande 
variedade na produção do som, é livrar-se de qualquer rigidez”33. 

O terceiro princípio, a fixação, ou atividade muscular, é o oposto do relaxamento. É 
impossível tocar apenas por relaxamento, sem atividade muscular. Sendo assim, é a alternância 
entre relaxamento e tensão que compõe a performance. Segundo Schubert, “qualquer tensão 
muscular deve nascer do relaxamento para em seguida retornar ao mesmo” 34. O quarto princípio, 
o toque apoiado, remete-se à queda livre, ou nas palavras de Matthay, ao “peso livre”, uma vez que 
esta ação também pode ser aplicada a um braço apoiado no teclado. De fato, de acordo com a 
maioria dos teóricos, o toque apoiado é o estado natural do braço após cada movimento. Sobre 
este princípio, Selva nos diz que “o toque apoiado é realizado deixando a mão descansar, apoiando-
se sobre o teclado, deixando-a, portanto, transferir seu peso, e mais ou menos o peso do braço, de 
acordo com a ocasião (...) Seu modo de ataque é a queda livre” 35. 

E finalmente, sobre o quinto princípio, o impulso, Kaemper afirma que se trata da “causa ativa 
de um movimento que se torna passivo em seguida” 36, enquanto a queda livre é inteiramente passiva. 
Segundo o autor, o impulso é a causa do movimento, e diferentemente da queda livre, não se limita 
a uma só direção (vertical), mas é omnidirecional 37. Breithaupt categorizou o impulso em três 
formas: impulso vertical (de cima para baixo e de baixo para cima), impulso circular (quando o 
braço desenha, a partir do ombro, círculos) e impulso axial (quando o antebraço, ou como de regra, 
todo o braço gira ou rola em seu eixo longitudinal). Vejamos dois quadros que recapitulam os 
princípios da técnica: 

 
PRINCÍPIOS GERAIS DA TECNICA PIANISTICA 

Princípios Natureza e descrição Direções 

Queda livre Movimento passivo Vertical 
Relaxamento Estado de passividade - 

Fixação Estado de atividade - 
Toque apoiado Passivo; Estado normal do braço e da mão entre cada movimento  - 

Impulso Ativo, o movimento em si Omnidirecional 

Figura 4 – Principios gerais da técnica pianística segundo Kaemper 

NATUREZA DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA TÉCNICA PIANÍSTICA 
Passividade Atividade 
Queda livre - 

Relaxamento Fixação 
Toque apoiado Impulso 

Figura 5 – Principios gerais da técnica pianística segundo sua natureza  

 
33 Cf. Blanche Selva, L'Enseignement musical de la Technique du Piano. Volume I – Principes de la Sonorité au Piano.Travail 

Êlementaire du toucher, Paris, Rouart Lerolle et Cie Éditeurs, 1916, p. 5. 
34 Kurt Schubert, Die Technik des Kavierspiepiels aus dem Geiste des musikalischen Kunstwerkes. Goeshen, Berlim-Leipzig, 1931, 
p. 66, apud G. Kaemper, Technique pianistique..., p. 173. 
35 B. Selva, L'Enseignement musical de la Technique du Piano..., p. 21. 
36 G. Kaemper, Technique pianistique..., p. 81. 
37 Ibidem. 
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A técnica como sistema de gestos 

No campo da aprendizagem metódica, as mudanças mais significativas ocorreram no sentido 
de que os exercícios mecânicos passaram a dar origem à aplicação técnica direta às peças; a técnica 
moderna deixa de ser considerada como um “conjunto de movimentos” para ser descrita como 
um “sistema de gestos”; e a ideia de “estudar” é redefinida no sentido de se “adaptar os gestos ao 
caráter da composição” 38.  

 
O IMPULSO 

A TÉCNICA COMO SISTEMA DE GESTOS – O BRAÇO 

T
éc

n
ic

a  Gestos Fundamentais Derviações Descrição Exemplos de 
aplicação 

 Movimento de base    

M
ov

im
en

to
s 

d
o 

b
ra

ço
 

Im
p

u
ls

o 
ve

rt
ic

al
 

(o
m

br
o,

 b
ra

ço
)  

 

Balanço do 

braço 

Movimento vertical do braço apoiado sobre 

os dedos 
Acordes 

Projeção Movimento em direção ao teclado Acordes 

Retração Rebote após tocar no teclado Acordes 

Combinação de 

projeção e da 

retração 

 
Acordes, tempo 

forte/fraco 

Gesto projetado 

Projeção vigorosa do antebraço pelo ombro 

e acompanhado de um levantamento 

enérgico em direção à parte superior do 

braço 

Acordes 

G
e
st

o
 d

e
 a

ta
q
u
e
 

Ataque 

seco e 

preciso 

Dobrar e esticar o antebraço, a mão mante-

se fixa 
 

Vibrato 

ativo 

Dedos ativos e punho fixo. Antebraço e 

mão como uma única peça 

passagens curtas, 

staccato ultrarrápido 

Vibrato 

passivo 

Similar ao vibrato ativo, mas com o punho 

relaxado 

Notas repetidas 

Staccato da mão 

Oitavas do punho 

Im
pu

lso
 

ci
rc

ul
ar
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b
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)  
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p

u
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o
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a
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ra
l 

colocado 

Deslocar a mão sobre o 

teclado por várias 

oitavas 

Levantar, 

deslizar e 

recolocar 

Deslocamentos lentos 

saltado Trajetória curva 
Passagens rápidas e 

perigosas 

Im
pu

lsã
o 

ax
ia

l 
(b

ra
ç
o

, 

a
n

te
b

ra
ç
o

) 

C
o

m
o

 s
e
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a
ss

e
 

u
m

 p
a
ra

fu
so

 

 

Rotação do braço interio Tremolo, forte 

Rotação do antebraço 

Tremolo em passagens 

rápidas, vervosas, que 

exigem pouca força 

 
Figura 6 – Sistema de gestos da técnica pianística moderna: os movimentos do braço 

 
A Fig. 6, acima, apresenta de forma sintética o sistema de movimentos do braço, enquanto 

a Fig. 7, abaixo, apresenta as funções dos dedos, levantadas por Kaemper. Poderia este quadro 
servir de referência para uma ulterior identificação desses movimentos elementares, suas variações 
e combinações na técnica (ou nas técnicas) da performance pianística em contexto de música 
audiotátil?  

. 
 

38 G. Kaemper, Technique pianistique..., p. 144. 



PATRICIA DE SOUZA ARAUJO 

	

RJMA – Revista de estudos do Jazz e das Músicas Audiotáteis, Caderno em Português, nº 3, 2022   
- 10 - 

	

 
O IMPULSO 

A TÉCNICA COMO SISTEMA DE GESTOS – OS DEDOS 

Técnica 
Gestos Fundamentais 

 Derivações /Aplicação 

A função dos dedos 

Toque ativo 
síntese 

- 

Como ponto de apoio do braço, toque 
por peso 

- 

Firmeza do dedo - 

Mão arqueada - 

Articulação - 

Dedos levemente dobrados, mão recolhida - 

O braço em ajuda 
aos dedos 

Transferência de peso 
Toque “perlé”, Legato natural, Legato 

artificial 

Contrapeso - 

O eixo do antebraço - 

Mudança de posição Passagem do polegar; Dedo de suporte 

 
Figura 7 – Sistema de gestos da técnica pianística moderna: os movimentos dos dedos 

 
Os gestos de braço (Fig. 6), compilados por Kaemper, derivam de três formas fundamentais 

de impulso, categorizadas por Breithaupt. Vale notar que os gestos são ao número total de doze, e 
sua aplicação prática se faz, portanto, por combinações de acordo com as exigências das passagens 
musicais. A técnica dos dedos (Fig. 7), por sua vez, baseia-se em duas concepções principais: (1) o 
toque ativo, como pequenos martelos; e (2) os dedos como pontos de apoio para o peso do braço. 
A síntese dessas concepções será assim formulada pelo teórico Tetzel: A força vem do braço e a 
precisão, do dedo. 

Como então encontrar os melhores gestos? Como se realizam as aplicações artísticas dos 
gestos? Ora, é senso comum que o estudo dos gestos deve ser realizado com espírito crítico39. No 
entanto, o que se persegue neste artigo, é a especificidade dessa questão nas músicas audiotáteis. 
Uma discussão sobre o âmbito mais geral dessa questão foi tratada em De Souza Araújo e Araújo 
Costa (2022a)40, onde vimos que a relação entre técnica e criatividade no contexto da música erudita 
e das músicas audiotáteis se dá de forma distinta em relação ao lugar da técnica pianística. Na 
música erudita, este lugar encontra-se na interpretação do texto musical, de uma composição. Nas 
músicas audiotáteis, por sua vez, encontra-se na produção do texto musical, produzindo swing, 
groove, e movendo-se criativamente em linhas extemporizativas e improvisativas. Na música 
erudita, como defende Kaemper, “cada pianista tem a liberdade de escolher os movimentos que 
melhor se adequam à sua constituição, seus hábitos e suas intenções artísticas [...]” escolhendo-os 
“[...] de acordo com o estilo da composição” 41. De todo modo, o tratamento mais específico deste 
problema será realizado mais a frente, na Parte II deste artigo, na perspectiva de uma delimitação 
dos limites das categorias de Kaemper sobre a técnica pianística no contexto das músicas 
audiotáteis. Mas, antes de concluirmos a primeira parte deste trabalho, faremos ainda alguns 
apontamentos sobre um importante valor da boa técnica pianística: o controle da sonoridade. 

 
39 Ibid., p. 154. 
40 Patricia De Souza Araújo e Fabiano Araújo Costa, “Técnica e criatividade: qual a relação na música?”, RJMA – 

Revista de estudos do Jazz e das Músicas Audiotáteis, Caderno em Português, nº 3, 2022a. 
41 G. Kaemper, Technique pianistique..., p. 161. 
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O controle da sonoridade 

Na seção anterior, nos questionamos sobre a natureza da sonoridade característica da música 
erudita, sua relação com os gestos empregados para a obtenção de uma tal sonoridade, como 
problematizado por Neuhaus, e listamos os elementos centrais e princípios fundamentais da técnica 
tradicional do piano. Na linha evolutiva dos estudos sobre a técnica, que já vinham mais claramente 
se preocupando com o problema da sonoridade, nos deparamos com as contribuições do 
pesquisador brasileiro Cláudio Richerme, que ao fazer uma revisão crítica mais recente e 
contemporânea das abordagens científicas existentes, enfatiza a questão do controle da sonoridade, 
ou seja, o controle da qualidade do timbre do piano a partir do toque. Richerme observou que os 
teóricos inicialmente acreditavam que a única variação possível no controle pelo toque era a 
intensidade sonora, por meio da velocidade do toque. Assim, a variação do timbre seria em função 
da variação da intensidade sonora. Mais tarde, estudos consideraram a possibilidade de variação do 
timbre mesmo sem a variação da intensidade sonora. O fator de variação neste caso era o tipo de 
toque: (a) o toque percussivo, no qual o dedo percute a tecla do piano; e (b) o toque não percussivo, 

onde o dedo já está em contato com a tecla antes que ela seja acionada. Nesse sentido, o estudo de 
Asami Inouye42 verifica por meios informáticos que o toque percussivo é mais carregado de 
harmônicos secundários, que produzem uma certa interferência dissonante, enquanto o toque não 
percussivo tem uma quantidade menor de harmônicos secundários, o que resulta em um som 
redondo. Várias hipóteses foram produzidas para explicar as razões dessa variação sonora, mas 
Richerme acredita que a mais convincente é a da relação variação tímbrica/vibrações do martelo 
controlada pelo aumento gradual da velocidade de descida da tecla. Por fim, o autor considera a 
possibilidade de controle de três variáveis da sonoridade do piano (sem o uso do pedal): (a) a 
qualidade do timbre, (b) a intensidade, e (c) a duração. Com um discurso de orientação anatômico-
fisiológica, Richerme afirma que o controle da qualidade do timbre e da intensidade ocorre antes apenas 
da produção do som, ou seja, enquanto a tecla está sendo abaixada. A duração do som é a única 
variável passível de controle após a descida da tecla. 

Nota-se que em todo esse discurso sobre a técnica e o controle da qualidade do timbre, nos 
encontramos na esfera da estética da “redondez” do som. Nesse sentido, é preciso introduzir uma 
discussão indispensável no que diz respeito ao outro polo da problemática tratada neste artigo: o 
fundamento estético das músicas audiotáteis. Se a estética da música clássica exige a maciez do 
timbre, a sonoridade “redonda”, no campo das músicas audiotáteis esse funcionamento é diverso.    

Vincenzo Caporaletti argumenta que o fundamento estético nas músicas audiotáteis reside 
nos fenômenos do swing e groove. As consequências dessa tese para o problema do controle técnico 
da sonoridade na performance ao piano são importantes. O autor se pergunta por que os músicos 
de jazz e rock, por exemplo, sempre buscaram modalidades de abordagens técnico-executivas de 
instrumentos musicais heterodoxas em relação à cultura musical erudita. 

A pronúncia musical da tradição afro-americana, por exemplo, com seu tom rugoso gerado 
pelos incontáveis tipos de entonações hot ou blues, bem como sua desnaturação em relação aos 
próprios princípios orientadores do sistema tonal, encontra-se na duração do perfil dos picos 
dinâmicos (que emergem na conformação do gráfico do envelope sonoro, através dos acentos 
idiossincráticos e do ataque particular dos sons, ou seja, na vocação percussiva), os vetores 
afiados que denotam precisamente a estruturação do desvio métrico compartilhado pelo 
grupo. Tudo isso nos esclarece sobre a estreita relação que se estabelece entre as dimensões 
materiais-tímbricas e a duração, para fins do swing, como prova do que foi discutido no que 
diz respeito à integração sincrética dos parâmetros do som no fenômeno que estudamos 43.  

 
42 Asami Inouye, “Piano Tone Color and Touch”, The Piano Quarterly, n. 107, 1979, p. 36-39. 
43 Vincenzo Caporaletti, Swing e Groove. Sui fondamenti estetici delle musiche audiotatilli, Lucca, LIM, 2014, p. 309). 
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Figura 8 – O ataque mais longo (arco em preto) na produção do som da tradição clássica/erudita identifica 
uma superfície tangencial com o continuous pulse (pulso contínuo) que não permite o nível de desvio 

groovêmico dado pelo ataque mais percussivo e impulsivo da sonoridade audiotátil (figura angular em 
cinza). (Extrato da Fig. 11c de V. Caporaletti, 2014, p. 309) 

 
Notamos anteriormente uma diferença histórica interessante entre cravistas e pianistas, no 

fato que os cravistas possuíam conhecimentos e habilidades musicais mais amplos, de modo que 
eram capazes de improvisar em seus concertos, enquanto os métodos na época não traziam 
instruções sobre técnica. 

Vimos também que as características do piano transformaram o pianista em uma espécie de 
“especialista”, um mestre dessa máquina complexa, algo que pode ser percebido como um 
movimento em direção diversa e até oposta em comparação aos hábitos dos cravistas. Outro fato 
a ser observado trata-se da inclinação dos teóricos para as ciências exatas, como a anatomia e a 
física, e mais tarde em direção às noções ligadas à psique e à mente. Sendo este último considerado 
pelos autores como um elemento oculto, uma coisa de natureza invisível que estaria na origem da 
ação física dos movimentos dos instrumentistas.  

*** 

Parte II 

Crítica das categorias de Kaemper para a técnica pianística audiotátil 

Com as informações sintetizadas nas Fig. 6 e 7 pode-se examinar o quê ou como os pianistas 
de música erudita tocam. Avançaremos nossa discussão retomando as duas primeiras categorias de 
Kaemper, (1) a escrita, (2) a técnica, buscando delimitar seus limites a partir da compreensão de 
valores homólogos no domínio das músicas audiotáteis, fazendo especial atenção ao jazz. A terceira 
categoria, a teoria da técnica é tratada com uma abordagem metodológica mais específica em outro 
artigo44. 

Categoria 1: A “escrita” pianística 

Recordamos que para Kaemper a escrita pianística é uma categoria da técnica pianística que 
apresenta as seguintes características: 

1) “O conjunto de procedimentos utilizados para adaptar um conteúdo musical 
conforme as exigências específicas do piano e da performance pianística”; 

2) “A escrita abrange as fórmulas e figuras, os spielformen, dos quais os compositores se 
serviram para materializar seu pensamento ao piano”; 

3) “A escrita reflete o estilo da época e o estilo instrumental do autor”. 

 
 

44 Patricia De Souza Araújo e Fabiano Araújo Costa, “As teorias da técnica pianística : Diacronia e Sincronia”,  RJMA 

– Revista de estudos do Jazz e das Músicas Audiotáteis, Caderno em Português, nº 3, 2022b. 
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Para compreender os limites desta categoria nas músicas audiotáteis, é necessário primeiro 
lembrar que no jazz, por exemplo, há pelo menos dois modos de concepção de escrita: as partituras 
prescritivas e as partituras descritivas. No primeiro caso, temos como exemplo as partituras de ragtime, 
as lead sheets, mas também partitura as mais detalhadas de músicos como Chick Corea, que editou 
os arranjos de suas composições. No segundo caso, trata-se da transcrição das gravações. Isso 
significa que o estatuto textual do jazz corresponde à gravação fonográfica. Mas até que ponto a 
transcrição dessas performances pode assumir os atributos da categoria de escrita sugerida por 
Kaemper? 

Nossa tentativa de especificação desta categoria no contexto das músicas audiotáteis, partitrá 
do modelo estabelecido por Laurent Cugny (2009)45 para distinguir três regimes de funcionamento 
da obra musical: o regime de escrita, o regime oral e o regime fonográfico, como mostra a Fig. 6, 
abaixo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 6 – Esquema comparativo entre os regimes da obra musical, segundo Cugny 46 

 
Para além das muitas implicações deste esquema, nos interessamos especificamente pela 

identificação da função escritural nos regimes da escrita e fonográfico, sendo este último atribuído 
a performance de jazz. Observamos particularmente que no regime fonográfico, a partitura 
descritiva refere-se à performance, e que o papel do compositor é impreciso em relação ao escopo 
que essa função tem no regime da escrita. Outro ponto a ser observado é o fato que, no regime 
fonográfico a partitura antes da performance e da gravação é caracterizada como “semi-
prescritiva”.  

Tudo isso conduz a certas consequências no caso da transposição da categorização de 
Kaemper para o campo do jazz; mas antes de continuar, devemos considerar mais um modelo, 
desenvolvido por Caporaletti em sua Teoria das Músicas Audiotáteis. O modelo de Caporaletti é 
enquadrado em uma tripartição que, diferentemente da de Cugny, estabelecida por regimes, trata 
de mediações cognitivas, a saber, o médium visual e o médium audiotátil, baseado nas contribuições 
da mediologia cultural de McLuhan. Assim, o autor considera três realidades musicais: música de 
tradição escrita ocidental (períodos clássico-romântico e modernista); músicas de tradição oral e 
escrita antigas e arcaicas; e as músicas audiotáteis (jazz, rock, música brasileira, world music, música 

 
45 Laurent Cugny, Analyser le jazz. Paris, Outre Mesure, 2009. 
46 O uso da figura foi gentilmente autorizado pelo autor.  
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popular). Portanto, neste quadro o modelo de Kaemper insere-se no campo da música de tradição 
escrita, enquanto o jazz encontra-se no campo das músicas audiotáteis. 

O principal diferencial entre a música de rede cognitiva visual e a música de rede cognitiva 
audiotátil é, portanto, a prevalência de um sistema operacional do tipo visual, regido por valores da 
cultura ocidental clássica, romântica e modernista, como a teleologia, flexibilidade, boa forma, 
coerência formal, etc.; valores que Caporaletti chama de “horizontais”, e que conferem à obra 
musical o estatuto de obra alográfica; enquanto nas músicas audiotáteis, há a prevalência de um 
sistema operacional do tipo audiotátil, regido por valores autográficos como o swing, o groove, o drive. 
Essa teorização, bastante complexa, baseia-se na ideia de que a escrita, com os efeitos da notação 
tradicional, é o médium operativo da chamada música erudita ou clássica, e em oposição a esse 
médium o autor criou o conceito do princípio audiotátil [PAT], que se compreenderia como o 
médium operacional do tipo sensório-motor responsável pela fundação do texto musical de 
músicas como o jazz. Em relação a possibilidade de fixação dos valores produzidos pelo PAT, 
como o swing e o groove, que não podem ser fixados pelo sistema notacional tradicional, o autor 
criou o conceito de codificação neoaurática [CNA], que concebe a possibilidade de fixação do PAT 
através do meio de gravação fonográfico.  

Com tudo isso, queremos mostrar que no jazz, só seria possível identificar a escrita pianística 
a partir de uma transcrição, ou de acordo com as palavras de Cugny, de uma partitura descritiva.  
Podemos notar que, uma vez que Kaemper considera que a escrita pianística não deve ser 
confundida com a técnica pianística, essa distinção não é assim tão categórica no domínio do jazz. 
Não são raros os exemplos que se referem à técnica deste ou daquele pianista de jazz (especialmente 
em publicações comerciais), a partir de transcrições de suas improvisações ou 
“acompanhamentos”, enquanto se diz “o estilo de Chick Corea”, ou “o estilo de McCoy Tyner”, e 
assim por diante 47. A transcrição de trechos de performances de pianistas de jazz é, portanto, o 
método mais recorrente dos teóricos do piano jazz. 

Categoria 2: A “técnica” pianística 

Para a distinção da categoria da técnica, que compõe o cerne da temática aqui tratada, 
retomamos os principais valores gerais atribuídos à técnica por Kaemper, e em seguida veremos 
valores atribuídos à técnica por Caporaletti, a partir de uma entrevista que nos foi concedida em 
2014 48. Além disso, tentaremos identificar as teses do autor que relacionam a questão da técnica e 
o princípio audiotátil [PAT].   

Os principais aspectos da técnica, de acordo com Gerd Kaemper: 

4) A técnica desenvolveu-se instintivamente para depois ser descrita teoricamente. 
5) A técnica do piano foi formada com a ajuda das ciências exatas e naturais, 

especialmente a mecânica e a fisiologia, e em sua fase moderna o conceito recebe 
contribuições do campo da psicologia.  

6) Os princípios centrais da técnica científica são a naturalidade do movimento, a queda 
livre, o relaxamento, a fixação, o toque apoiado, e o impulso. 

7) A mente desempenha um papel importante na noção de técnica, e a técnica é 
concebida como um “sistema de gestos”. 

8) A técnica objetiva é aplicada ao repertório e deve ser adaptada ao caráter da peça.  
9) A técnica é única (C. Ph. E. Bach) e sua aplicação artística é pessoal, dando a cada 

pianista a liberdade de escolher os movimentos que melhor se adequam às suas 
intenções artísticas e que estejam de acordo com o estilo da composição.  

 
47 À exemplo publicações como John Valério, The post-Bop jazz Piano, Hal Leonard Keyboard Styles Series, Hal Leonard 
Corp, 2005. 
48 Patricia De Souza Araújo, “O PAT e a técnica: entrevista com Vincenzo Caporaletti”, RJMA – Revista de estudos do 

Jazz e das Músicas Audiotáteis, Caderno em Português, nº 3, 2022.  
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10) A experiência adentra o espaço dos ensaios e repetições. O pianista deve 
“experimentar”, no sentido de buscar o movimento mais simples, o mais adequado 
para suas habilidades individuais.  

Tentaremos agora identificar os pontos de vista de Caporaletti sobre a técnica, seguindo o 
conteúdo da entrevista. De início, o autor concebe o problema da técnica em uma dimensão 
executivo-performativa (que pode ser comparada à corrente fisiológica) e em uma dimensão 
imaginativa (que pode ser comparada à corrente psicológica), com a diferença de que, segundo o 
autor, cada uma dessas dimensões deriva ao mesmo tempo de características tanto do médium 
visual quanto do médium audiotátil. 

A noção de técnica, no caso das músicas audiotáteis, é entendida por Caporaletti como a 
projeção concreta do PAT: 

Podemos considerar a técnica da performance como a implementação executivo- performativa 
corporal, ou ativação físico-gestual (realização física) do modelo cognitivo específico 
considerado – visual (no caso da música clássica, através da notação e teoria musical), ou 
audiotátil (o PAT) 49. 

O autor evoca a imagem de uma tela de efeitos sonoros e musicais que manifesta o modelo 
cognitivo ativado. “[...] Nesta situação pode-se dizer que cada modelo (visual ou audiotátil) ‘se 
manifesta’ como uma tela mediológica somático-gestual, cinética, através da qual as formas e 
energias musicais são ativadas, sonorizadas” 50 . 

Segundo Caporaletti, a técnica, uma vez que existe no plano imaginativo-criativo, deve ser 
sistematizada, e tal ação deve corresponder aos mesmos critérios epistêmicos e mediológicos do 
que foi concebido no plano imaginativo. O autor considera ainda a possibilidade de subsunção 

mediológica, no caso em que uma técnica pode ser usada num quadro cognitivo alternativo. Pode-se 
imaginar, por exemplo, um músico que usa uma partitura, mesmo sob a prevalência do princípio 
audiotátil como sistema operacional. É o caso, por exemplo, do ragtime ou do choro.  

A técnica, considerada como um sistema, é organizada como a contrapartida de processos 
imaginativo-criativos e corresponde aos mesmos critérios epistêmicos e mediológicos (por 
exemplo, a subsunção mediológica: uma técnica pode ser usada em um quadro cognitivo 
alternativo).51        

Como já discutido em De Souza Araújo e Araújo Costa (2022), nos termos do quadro teórico 
aqui tratado, a técnica da performance clássica é concebida como a ativação da matriz cognitiva 
visual, cujo processo cognitivo é exosomático, ou “top-down”; e corresponde aos critérios desta 
matriz (linearidade, construção sequencial, segmentação da experiência, iteração uniforme, 
abstrativa e matemática) de uma tipologia generativa sintático-combinatória52. No contexto do jazz 
e das músicas audotáteis, a técnica é caracterizada como fruto de um processo cognitivo 
endosomático. Isto quer dizer que é a experiência do corpo que forma a experiência cognitiva. A 
técnica do jazz, nesse sentido, coincide com esta interface corporal, denominada PAT, que forma 
a experiência, em um processo cognitivo endosomático ou “bottom-up”.53 

Como consequência desta concepção, surge a distinção entre a técnica das músicas 
audiotáteis e a da música erudita como técnica subjetiva e técnica objetiva, respectivamente, destacando 

 
49 Patricia De Souza Araújo, “O PAT e a técnica: entrevista com Vincenzo Caporaletti...., p.1.  
50 Ibidem. 
51 Ibid. 
52 Cf. Patricia De Souza Araújo ; Fabiano Araújo Costa, “Técnica e criatividade: qual a relação na música?”, RJMA–

Revista de estudos do Jazz e das Músicas Audiotáteis, Caderno em Português, nº 3, 2022a, p. 6.  
53 Cf. P. De Souza Araújo, “O PAT e a técnica: entrevista com Vincenzo Caporaletti...., p.1. 
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que no caso da música audiotátil, o modelo epistêmico é condicionado por uma sensibilidade 
contextual, e é assim coerente com a poiética composicional audiotátil. Caporaletti argumenta que 
a técnica subjetiva serve aos requisitos do estilo expressivo do próprio músico, enquanto a técnica 

objetiva pode ajudar a transmitir a mensagem musical de qualquer compositor, sendo 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 (Heidegger), ausente na técnica subjetiva, que por sua vez visa expressar o estilo individual 
e singular do músico. Finalmente, o autor então define a técnica como “a projeção concreta do 
PAT”, de tal modo que a mesma integra o processo formativo e se imprime na obra, o que nos dá 
a oportunidade de perceber a maneira de formar do artista, seu estilo.  

Vale lembrar que para a maioria dos métodos de jazz, analisar o estilo consiste em analisar 
a escrita, a composição, o que acreditamos ser de fato muito limitado. Esta é a problemática que 
levantamos a partir de uma crítica das teorias da técnica (nos termos da terceira categoria 
kaemperiana) quando lançada ao contexto do jazz, e da música audiotátil. Esta pode ainda 
encontrar-se em sua fase inicial, onde alguns teóricos já embarcaram em tentativas de analisar certos 
aspectos da técnica de alguns pianistas.  

Patrícia de Souza Araújo 
psouza53@gmail.com 

Núcleo de estudos em Música e Musicologia Audiotátil [eMMa/UFES] 
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