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O PAT e a técnica instrumental: entrevista com 
Vincenzo Caporaletti1

 

Patricia de Souza Araújo 

1. Em relação à questão da técnica no domínio do piano de orientação jazzística, quais seriam os principais 
pontos de contato entre esse tema e o princípio audiotátil [PAT]? 
 

[V.C] O problema da técnica da performance instrumental é muito importante para a teoria 

audiotátil porque pode esclarecer e distinguir os processos (homólogos) que se ativam em duas 

dimensões, executivo-performativa e imaginativa, cada uma das quais derivam-se ao mesmo tempo seja 

do visual ou do audiotátil. Este problema reside nas aplicações pedagógicas da teoria da 

formatividade audiotátil 

Podemos considerar a técnica instrumental como a implementação executiva performativa 

corporal, ou a ativação físico-gestual, do modelo cognitivo específico considerado (visual ou 

audiotátil). 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. Esta consideração é importante porque demonstra que o visual subsume 

também as implementações corporais em sua ordem cognitiva, e que o audiotátil dispõe de uma 

dimensão imaginativa que deriva apenas da performatividade.  

 A técnica, enquanto sistema, organiza-se como a contrapartida dos processos imaginativo-

criativos e corresponde aos mesmos critérios espitêmicos e mediológicos (por exemplo, a 

subsunção mediológica: uma técnica pode ser utilizada num quadro alternativo.) A questão é 

particularmente sensível porque, estando em jogo a dimensão corporal, não se deve confundir o 

médium formador com o médium formado.  

A técnica do toque clássico tal como ela se desenvolve na pedagogia e didática musical é, 

portanto, a ativação física da matriz cognitiva visual, e corresponde de maneira homóloga aos 

critérios epistêmicos dessa matriz (e consequentemente aos fundamentos epistêmicos das técnicas 

composicionais tonais e modernistas) de linearidade, construção sequencial, segmentação da 

experiência, iteração uniforme, numa ordem abstrata e matematizada, de uma tipologia generativa 

sintático-combinatória.  

 A direção do processo cognitivo, dado que a matriz visual é de tipo exossomática, é nesse 

caso top-down, do código abstrato/sistema de regras próprias do corpo. Contrariamente, a “técnica” 

no caso do jazz coincide com (e no mesmo plano que) a interface corpórea que forma a experiência 

cognitiva, ou seja, o PAT, e o processo cognitivo é bottom-up. (Coloco entre aspas a palavra “técnica” 

porque acredito que neste caso seja falacioso falar propriamente em termos filosóficos de técnica 

porque este conceito, em geral, como sistema de regras de natureza exossomática, é estritamente 

dependente, congenial e conatural com a matriz cognitiva visual. Podemos falar, no caso das 

músicas audiotáteis, de técnica subjetiva em oposição à técnica objetiva da música clássica, ou de ativação 

 
1 Entrevista realizada em 2014 durante meu trabalho de pesquisa sobre o tema “Técnica Pianística e Criatividade 
Jazzística ”, no mestrado em Musicologia na Universidade Paris-Sorbonne IV. Vincenzo Caporaletti é o autor da Teoria 
da Músicas Audiotáteis e professor da Univesidade de Macerata (IT). 
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ou /interface físico-gestual). Nesse caso, o modelo epistêmico é “via sensibilidade contextual” e age por 

unidades globais e gestálticas e por módulos que não dependem de uma combinação sistemática 

de unidades segmentadas, de uma maneira homóloga à forma, ao sistema operativo da modalidade 

imaginativo-criativa e da poïética composicional áudiotátil. 

2. O que podemos dizer da técnica do pianista Thelonius Monk, em relação ao PAT? Diante de sua 
produção, podemos afirmar que o pianista dispõe de técnicas, ou de uma técnica? Da técnica “certa” ou “errada”, 
ou ainda de nenhuma técnica…?  

[V.C] A resposta à pergunta precedente responde também a essa questão. Eu diria “técnica 

subjetiva”, que é sempre uma boa técnica, porque adapta-se às exigências do estilo expressivo do 

músico. Poderíamos dizer que não é funcional em relação às exigências de uma finalidade de 

transmissão da mensagem musical de todo e qualquer compositor, como no caso da técnica 

clássica, que resolve a priori qualquer situação possível executável ao instrumento. Este a priori 
carrega a marca do pensamento calculante (Heidegger) que a técnica subjetiva não dispõe, sendo esta 

destinada a expressar o estilo autográfico individual a cada situação, caso a caso, como quando 

conduzimos um veículo por uma rotatória (ao invés do semáforo).  

 

3. O discurso de vários artistas de jazz toca a questão do autodidatismo. Mesmo tendo feito estudos formais 
em música, o pianista Bill Evans afirma que em determinado momento sentiu que teve que romper com os paradigmas 
acadêmicos, e que quando ainda era um jovem aprendiz foi necessário conscientemente ignorar certas orientações de 
seus professores de piano (sobretudo os de caráter de exercício mecânico) para buscar seus próprios interesses a fim de 
encontrar seu caminho com o instrumento. Thelonius Monk teve aulas de piano dos 11 aos 13 anos, e rapidamente 
concluiu que não lhe serviriam. Como a questão do autodidatismo se liga ao PAT? 

 

[V.C] A questão do autodidatismo deriva do raciocínio anterior. O princípio epistêmico 

audiotátil ao qual ele se liga é o da subjetividade existencial do PAT. A Persona, segundo Pareyson, 

privilegia a expressão e a cognição à partir da individualidade (lembrar a metáfora da rotatória, que 

faz circular o trânsito através de uma sensibilidade contextual) enquanto a visualidade é 

“normocêntrica”, prioriza um sistema de regras (metáfora : o semáforo, que é normativo e preciso 

mas que cria filas de espera enfadonhas : Freud dizia O mal-estar na civilizacão). A subjetividade do 

PAT privilegia na formatividade a personalização do som, como na performance instrumental a 

personalização da técnica. Acredito que uma coisa (personalização da técnica) está em função da 

outra (personalização do som) e vice-versa no caso da música clássica.  

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, ao 

guardar partes de sua formação clássica, o que não fez Monk, que adotou um percurso tipicamente 

audiotátil. Acredito que tenha sentido na técnica clássica o perigo do pensamento calculante e da 

redução normocêntrica do indivíduo a uma regra externa, o que, sendo 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) (cf. V. Caporaletti, Swing e Groove, p. 306 et seq.).   
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