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Notas sobre a experiência estética interacional nos grupos
de Miles Davis em 1969: o projeto de “Bitches Brew” e os
concertos com o 3º Quinteto1
Fabiano Araújo Costa

1969 foi o ano em que Miles Davis realizou a maior parte das sessões de gravação do álbum
Bitches Brew2, pela Columbia Records, com o produtor Teo Macero. Esse álbum é uma prova do
uso de técnicas de gravação e pós-produção, novas na época, como a gravação multipista, overdub,
e edição da fita magnética (corte, duplicação, colagem/edição), que permitiu a produção de músicas
que incluíam um fato novo no contexto do jazz: certas interações musicais que participaram da
organização formal do texto musical gravado em uma temporalidade3 artificial em comparação com
a da performance.
No momento do lançamento do álbum, não se sabia que este continha tais montagens.
Merlin e Rizzardi (2009) relatam as críticas publicadas em 6 de junho de 1970 no programa Jazz
Review - rádio WDSU-FM de Doug Ramsey, em Nova Orleans, onde foi dito que: “A maneira
pela qual Davis é capaz de manter o tecido da improvisação coletiva por mais de vinte minutos de
invenção, é uma proeza que apenas Charles Mingus, entre os jazzistas modernos, conseguiu” 4 . Os
autores mostram que os críticos da época ficaram surpresos com essa enigmática “miraculosa
sequência de invenções extemporâneas”5 percebida no disco.
Com efeito, mesmo sendo uma época em que técnicas como edição, estratificação e looping
já eram utilizadas na música6, tais novas possibilidades de gravação encontraram alguma resistência
no mundo do jazz, por causa do ideal cultural que “sempre ligou a música de um disco ao seu
caráter como documento, no contexto de um senso comum do jazz como música baseada no mito
da ‘espontaneidade’”7. Merlin e Rizzardi abordam, assim, um ponto nodal na estética do jazz, o da
Artigo publicado originalmente em francês na Revista Epistrophy (2015). Cf. Fabiano Araújo Costa : “Remarques sur
l’expérience esthétique interactionnelle chez Miles Davis en 1969 : le projet de ‘Bitches Brew’ et les concerts avec le
3e Quintette”, in Epistrophy - Jazz et Modernité / Jazz and Modernity .01, 2015 - ISSN : 2431-1235
- URL : https://www.epistrophy.fr/remarques-sur-l-experience.html // Mise en ligne le 9 octobre 2015.
2 Ao longo de todo o artigo, Bitches Brew é usado em itálico em referência ao álbum de 1970, e “Bitches Brew” entre
aspas da música gravada, às vezes a do álbum, às vezes a dos vários concertos.
3
Para diferenciar as condições em concerto e as condições em estúdio, usamos a noção de temporalidade no sentido
de continuidade da ação organizadora operativa da forma som-musical na performance, ou seja, a continuidade da ação musical
formativa (todas essas expressões são explicadas no restante do texto).
4 Merlin & Rizzardi, 2009, p. 185.
5 Ibid. Durante o artigo, optamos por manter o termo italiano “extemporâneo” ou “estemporizzazione”, porque, embora se
refira principalmente ao senso comum de “improvisação” (como nesta citação, por exemplo), este termo é usado por
Vincenzo Caporaletti como distinto da improvisação. Cf. infra.
6 Notavelmente por Pierre Schaeffer nos anos 40 – na época sem fita magnética – e também nos anos 1920 pelos
cineastas russos. Cf. Kramer, 1988, p. 70.
7 “prima di essere compiutamente sfruttate, tuttavia, occorreva infrangere una barriera culturale assai resistente che,
specialmente nell’ambito del jazz, aveva sempre strettamente legato la musica su disco al suo carattere di documento,
sullo sfondo di una considerazione corrente del jazz come di musica fondata sul mito della ‘spontaneità’”. Merlin &
Rizzardi, 2009, p. 187.
1
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prevalência, em nível axiológico, da temporalidade real sobre a temporalidade artificial da
criatividade interacional no jazz.
No entanto, se, por um lado, Davis se dedicou a esse tipo de experimentação em estúdio
com um grupo de doze a catorze músicos8, por outro, ele também atuou, paralelamente, em uma
temporalidade real de performance em concertos com seu 3º Quinteto formado por Wayne Shorter
(ss), Chick Corea (pel), Dave Holland (bx) e Jack DeJohnette (bt). Esse grupo, hoje reconhecido
também como “The Lost Quintet” (“Quinteto perdido”9 ), recebeu esse nome porque não realizou
gravações em estúdio, como foi o caso dos quintetos anteriores. Mas, se por um lado essa
documentação em estúdio é inexistente, por outro, as performances do grupo podem ser não
apenas ouvidas como vistas nos concertos registrados em vídeo por canais de televisão europeus10.
Além disso, ressalta-se que os músicos do 3º Quinteto viveram a experiência do projeto de Davis
em estúdio, não mais em uma lógica de quinteto, mas integrados ao projeto do disco, trazendo sua
bagagem de quinteto de concertos.
Este último fator não é insignificante, a nosso ver, porque durante o ano de 1969, Davis fez
cerca de setenta shows com o 3º Quinteto, incluindo 49 antes das sessões de Bitches Brew em
agosto. Além disso, dentre as músicas gravadas no estúdio, todas tiveram uma versão produzida
pelo Quinteto em concertos, exceto “Pharaoh’s Dance”, “John McLaughlin” e “Bitches Brew”,
que foram criadas no estúdio. Neste artigo, estudaremos apenas o caso de “Bitches Brew”, por ser,
dentre os citados, a única peça que fará parte do repertório do concerto. A Figura 1 mostra as datas
dos shows do grupo antes e depois das sessões em estúdio de Bitches Brew.
Um último dado que corrobora esta tese do papel fundamental da experiência do 3º Quinteto
no projeto de Bitches Brew é o fato de que em 18 de agosto de 1969, um dia antes do início das
sessões, Davis havia convidado Wayne Shorter, Chick Corea, Dave Holland, Jack DeJohnette
(membros do Quinteto), além de Lenny White e Josef Zawinul (incerto) durante uma reunião com
ele, provavelmente para espalhar o ritmo e as idéias de “Bitches Brew”11.
O que nos interessa nessa situação em particular na carreira de Davis é o fenômeno da
criatividade interacional e o impacto da tecnologia de pós-produção nesse fenômeno. Ao relacionálo ao arcabouço conceitual de “formatividade” do filósofo italiano Luigi Pareyson e à taxonomia
de “formatividade audiotátil” de Vincenzo Caporaletti 12 , desenvolvemos a idéia de “lugar
Para as sessões dentre as quais as do LP original (Columbia GP 26, 15/05/70) foi gravado, isto é, as sessões dos dias
19, 20 et 21/08/69 no Studio B da Columbia em New York, os músicos fixos eram: Miles Davis (tpt), Wayne Shorter
(sax-s), Bennie Maupin (cl-b), John McLaughlin (g), Chick Corea (pn-el), Josef Zawinul (pn-el), Dave Holland (cb),
Harvey Brooks (cb-el), Jack DeJohnette (bt), Charles Don Alias (bt, perc), e Jim « Jumma Santos » Riley (perc). Lenny
White (bt) participaram das sessões dos dias 19 e 21/08/69. Larry Young (pn-el) participou da sessão do dia 21/08/69.
O projeto de Bitches Brew conta com mais duas sessões, ainda em 1969 (19 e 28/11/69) no Studio E da Columbia em
New York, cujo material foi integralmente publicado no “box” The Complete Bitches Brew Sessions (Columbia/Legacy
C4K 65570, novembro de 1998). No entanto, nessas sessões a composição do grupo foi sensivelmente modificada :
Miles Davis (tpt), Steve Grossman (sax-s), Bennie Maupin (cl-b), Herbie Hancock (pn-el), Chick Corea (pn-el), John
McLaughlin (gt-el), Khalil Balakrishna (sitar, tampura), Harvey Brooks (cb-el), Airto Moreira (perc), Charles Don Alias
(bt, perc) e Bihari Sharma (tabla, tanpura) estavam presentes nas duas sessões. Ron Carter (cb) et Billy Cobham (bt)
compunham o grupo na sessão de 19/11/69 e Dave Holland (cb) e Jack DeJohnette (bt) compunham o grupo na
sessão de 28/11/69. A integral contém também gravações de janeiro e fevereiro de 1970 realizadas no Studio B da
Columbia em New York, mas estas saem do escopo deste artigo. Para mais detalhes sobre as sessões cf. Merlin &
Rizzardi, 2009, p. 296-302.
9 Este grupo é igualmente nominado aqui como “3 º Quinteto” tendo como referência o 1º Quinteto (com John
Coltrane (sax-t), Red Garland (pn), Paul Chambers (cb) e Philly Joe Jones (bt), ativo entre 1955 t 1959) e ao “2º
Quinteto” (composto por Wayne Shorter (sax-t), Herbie Hancock (pn), Ron Carter (cb) e Tony Williams (bt), cuja
atividade ocorre entre 1964 et 1968).
10 Algumas dessas gravações recentemente lançadas oficialmente pela Sony e outras como bootlegs disponíveis na
Internet. Cf. Discografia e Site Internet no fim deste artigo.
11 Cf. Merlin & Rizzardi, 2009, p. 121 et 272.
12 A Teoria da Formatividade Audiotátil oferece um novo modelo taxonômico do sistema musical e experiências
desenvolvidas de acordo com as implicações perceptivas/cognitivas de seus determinantes antropológicos e suas
modalidades de mediação cultural. Com esse modelo, Caporaletti formaliza a individualização de três realidades
8
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interacional-formativo” [LIF] como experiência estética interpessoal de sucesso em relação à
construção e reconhecimento mútuo, por parte dos integrantes de um grupo, de um evento musical
em vias de se tornar um objeto artístico.

Fig. 1 – Datas dos concertos europeus e sessões de estúdio entre julho e novembro de 1969

Com esses instrumentos teóricos, propomos uma reflexão sobre a “artisticidade da interação
musical” e “artisticidade mediada pela tecnologia”, tentando responder às seguintes questões: (1)
dadas as condições da produção de Miles Davis em concerto e em estúdio em 1969, em particular
na peça “Bitches Brew”, quais são as instâncias pertinentes (performance/pós-produção), em cada
caso (estúdio/concerto), para identificar o LIF? ; (2) à que tipo de interação (real/artificial) os
ouvintes da música gravada no disco original podem reagir? ; (3) que relação pode ser prevista entre
a construção de LIFs artificiais e os LIFs reais e subseqüentes de “Bitches Brew”?
O artigo está dividido em duas partes. A primeira parte é dedicada à discussão e formalização
de instrumentos teóricos, enquanto a segunda é dedicada à análise da música “Bitches Brew”.

musicais diferentes em relação aos fatores de produção/representação da organização cultural da esfera sonora e sua
comunicação. Ou seja, (1) música escrita tradicional ocidental; (2) música da tradição oral; e (3) música em áudio,
incluindo rock, jazz e música popular. Os fundamentos de tal teoria são apresentados em Caporaletti, 2005 e 2014a, e
em português em Caporaletti, 2018; Araújo Costa, 2018a e b.
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1. Quadro teórico
Abordagens anteriores sobre a interação no jazz
Antes de entrar no campo teórico que sustenta nossa reflexão, tentaremos situar em linhas
gerais nossa abordagem em relação às abordagens mais tradicionais da literatura musicológica sobre
interação musical no jazz. Parece possível agrupar essas abordagens em três categorias gerais: (1)
aquelas que, como as de Monson (1996) e Berliner (1994), se concentram nos aspectos
sociolinguísticos e socioculturais da comunicação musical entre músicos durante performance,
destacando em particular a relação entre expressões lingüísticas metafóricas usadas pelos músicos
e a lógica de seu processo musical como um grupo; (2) aquelas que, como as de Coolman (1997),
Hodson (2007) e Waters (2011), se concentram na análise de parâmetros musicais derivados da
teoria musical ocidental, revelados pela transcrição das gravações; e (3) abordagens que lidam com
uma descrição por redução fenomenológica da interação, como as de Rinzler (1988, 2008), Sarath
(1996) e Reinholdsson (1998).
Ao examinar as concepções estéticas que estão na base do primeiro tipo de discurso, acima,
encontramos ali a estética “Afro-Americana” com ênfase no conceito de Signifying, e que se
configura, parece-nos, como uma estética da expressão segundo a qual a beleza do objeto se relaciona
com a beleza da expressão, com a coerência da figura artística com o sentimento de seu autor.
Signifiyng, para Gates [Louis], diz respeito ao desenvolvimento de modos de expressão
figurativos que marcam os “dois universos discursivos”, de negros e de brancos. Não se trata
tanto de um problema do que estamos falando, como de como se diz: “Não damos significado
a uma coisa; mas sim, isso a significamos de uma certa maneira”. A transformação do uso da
linguagem do universo discursivo ‘branco’ nos modos de expressão do universo discursivo
‘negro’ está na base da noção de repetição com um sinal diferente de Gates. Em um nível mais
geral, Gates usa o termo signifying para indicar qualquer transformação na qual os modos de
expressão figurativos afro-americanos sejam usados13.

Ao nosso ver, tal concepção estética aplicada ao discurso da interação musical do jazz pode
conduzir ao risco de se confundir estética com poética, visto que a poética traduz em termos
normativos e operacionais um certo gosto pela cultura da arte, enquanto a estética, por sua vez,
estuda a estrutura da experiência estética, onde o problema da poética é encontrado. Esta é a
concepção pareysoniana de arte como “formatividade”, que distingue como objeto da estética o
esforço empreendido pelo artista para direcionar, de acordo com as leis e normas em jogo, sua
própria atividade. Ou seja, nessa concepção, a lei e os critérios da arte são relativos à experiência e
não a um programa pré-estabelecido, como no quadro indicado por Gates.
No que diz respeito às abordagens de Coolman, Hodson e Waters, suas análises apoiam a
relevância da comunicabilidade dos parâmetros da teoria musical - como harmonia, fraseado, ritmo
e forma - entre os atores de uma performance. A concepção estética fundamental é, portanto,
formalista, ou seja, onde se enfatiza o ponto de vista da forma.
Chegamos, portanto, ao problema das oposições entre conteúdo e forma, entre “o quê” e
“como”. De um lado, o ponto de vista do conteúdo, que se ocupa de questões sobre o significado
da arte. Do outro, o ponto de vista da forma e as correntes que afirmam que a arte não significa
nada além de ser essencialmente a produção de objetos.
“Signifiyng, for Gates [Louis], is about the valorisation of figurative modes of expression that mark the ‘two
discursive universes’ of black and white. It is not so much a matter of what is said as of how it is said : ‘One does not
signify something ; rather, one signifies in some way’. The transformation of the langage uses of the ‘white’ discursive
universe into the expressive modes of the ‘black’ discursive universe underlie Gate’s notion of repetition with a signal
difference. At the most general level, Gates uses the term signifying to mean any transformation that employs African
American modes of figurative expression.”, Monson, 2006, p. 104.
13
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Diante do quadro apresentado acima, a estética da formatividade apresenta-se como uma
concepção alternativa à estética da expressão e à estética da forma, e prevê a unidade da forma e
do conteúdo. A formatividade audiotátil, por sua vez, sistematiza um modelo taxonômico que
contempla a dimensão estética da formatividade e a dimensão cultural das músicas audiotáteis,
permitindo, como veremos adiante, a identificação da pertinência de valores estéticos audiotáteis
além daqueles próprios da teoria da música ocidental. E é precisamente nessa perspectiva que se
insere a nossa abordagem sobre a interação musical a partir do conceito de “lugar interacionalformativo” [LIF].
As abordagens de Rinzler, Sarath e Reinholdsson são amplamente relacionadas com o
conceito de LIF, embora em aspectos que estão além do escopo deste artigo. Observamos, no
entanto, que o trabalho de Reinholdsson oferece uma discussão aprofundada da perspectiva teórica
do interacionismo simbólico, através da qual ele desenvolve intuições também presentes nos
trabalhos de Rinzler.
Em síntese, ao invés de pensarmos a atividade artística como expressão, a consideramos
como um fazer cujo aspecto produtivo é intensificado, pois está unido a um aspecto inventivo. São
nesses termos, portanto, que adotamos o conceito de “formatividade” para qualificar a atividade
artística e delinear uma fenomenologia da experiência estética interacional no jazz.

O “lugar interacional-formativo” [LIF]
Vejamos agora uma breve delimitação do campo teórico que fundamenta a ideia de “lugar
interacional-formativo” [LIF] dentro da problemática tratada neste artigo.
De acordo com a formatividade de Pareyson, uma obra de arte é ao mesmo tempo forma formante
e forma formada14 porque, segundo o autor, uma obra deve ser interpretada como resultado de uma
atividade formante que conseguiu encontrar a regra, única, de se formar como obra. Graças a essa
dinâmica da formatividade, a estética de Pareyson oferece um modelo em que uma obra de arte
bem-sucedida é aquela que produziu e obedeceu a sua própria regra. Além disso, tal regra não
poderia ser outra, já que ela é o próprio estilo do artista enquanto maneira de formar, ou seja, sua
“artisticidade”. Para Pareyson, a “artisticidade” é, portanto, o “caráter artístico” da atividade
formativa na obra, não como expressão, mas como significado. A regra da obra é a sua
“artisticidade” e coincide com a “artisticidade” do autor.
Neste artigo, nosso objetivo é remontar essas “traços de artisticidade” da produção de Davis
em 1969, preservando o caráter produtivo e técnico de seu processo criativo, e sublinhando a
construção de uma temporalidade real 15 e de uma temporalidade artificial da criatividade
interacional. A noção de “artisticidade” é muito pertinente aqui, pois permite identificar as razões
de uma prática ser artisticamente aceita e outra não. Considerando tais aspectos concebemos o LIF
como o lugar da experiência estética interacional. É um espaço cujo estabelecimento depende da
intenção formativa de cada músico, e igualmente do reconhecimento mútuo dos eventos musicais
- que estão em curso no processo - como objeto artístico.
Essas primeiras considerações nos levam a pensar o LIF como um campo de interações
formado na performance. Ou seja, pensar a performance como o momento em que os músicos estão
ao mesmo tempo sujeitos ao requisito de estabelecer esse lugar e de reconhecer sua regra artística.
Esse modelo pode ser aplicado sem maiores problemas para a análise das gravações de “Bitches
Brew” com o 3º Quinteto em concerto, o que não parece ser o caso das gravações em estúdio com
o grupo de doze músicos. Por quê?
Primeiro porque o projeto deste álbum apoiava-se na possibilidade de vários LIFs
descontínuos, ou destacados uns dos outros que poderiam ser compilados ulteriormente. A
descrição de Thibault sobre as sessões de gravação do álbum em estúdio ilustra esse apontamento:
14
15

Cf. Pareyson, 2007, e Caporaletti, 2014b, p. 29-42.
A temporalidade de uma performance gravada em concerto, sem edição.
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As tomadas de gravação, especialmente as das peças que foram construídas no ambiente do
estúdio (“Pharaoh’s Dance” e “Bitches Brew”), raramente excediam dez minutos. Elas eram
frequentemente interrompidas, já que Davis modificava as composições iniciais à medida que
os músicos faziam suas proposições. Dependendo do que ele ouvia, ele podia indicar novas
orientações para uma nova tomada. Assim, depois que ele tivesse extraído material suficiente
que poderia ser usado como motivos de partida, a peça estaria, por assim dizer, terminada,
esperando apenas pelo processamento de pós-produção de Macero para encontrar uma
estrutura e progressão narrativa coerentes 16.

Diante desse quadro propomos uma distinção entre o LIF que se produz no momento da
performance e aquele se produz no momento da pós-produção. A Figura 2 ilustra o funcionamento
do LIF neste complexo contexto de Bitches Brew:

Fig. 2 – Funcionamento do LIF nos diferentes momentos do projeto Bitches Brew

Cada “momento” do projeto está, portanto, vinculado a um tipo de LIF, e cada LIF é
dividido em duas fases: (1) a do seu estabelecimento e (2) a do seu julgamento como um objeto
artístico. No caso específico de Bitches Brew o momento da performance produziu LIFs
descontínuos em relação à suposta continuidade total da música. Nesse “momento”, podemos
dizer que o coletivo é responsável por estabelecer o LIF. Quanto ao “momento” de julgamento do
êxito ou não do LIF, embora seja uma tarefa do coletivo em cada instante da performance, este
fora predeterminado, como vimos, pelo projeto de Davis e Macero, onde apenas Davis tinha o
poder de interromper o LIF. Assim, a artisticidade interacional do grupo 17 parece estar
efetivamente sob a autoridade da artisticidade do projeto. No “momento” da pós-produção, por
sua vez, os LIFs são finalmente reunidos ou compilados pelo processo de edição com corte,
colagem e montagem. Nessa situação, novos LIFs podem ser estabelecidos artificialmente por
Macero e Davis. Aqui, novamente, a artisticidade do grupo parece estar sob a autoridade da
artisticidade do projeto.
Esse quadro nos permite levantar a seguinte questão: no caso da Bitches Brew, em que medida
o estabelecimento do LIF é determinado pelo projeto ou, ao contrário, é determinante para ele?
Com efeito, esse tipo de problema estético – suscitado pela dialética entre a artisticidade
interpessoal na performance e a artisticidade de um projeto que já prevê a pós-produção – pode
encontrar uma nova perspectiva com os instrumentos teóricos da formatividade audiotátil, que
integram nosso conceito de LIF.
A formatividade audiotátil, de Caporaletti, é uma especificação do modelo estético pareysoniano
através da mediologia e das ciências cognitivas, e projeta um modelo de formatividade de músicas
como o jazz, o rock, a world music, caracterizado pela prevalência de um sistema operativo-cognitivo
regido não pelo médium da notação musical e pela teoria musical ocidental moderna, mas pelo
princípio audiotátil [PAT] como médium cognitivo-corporal e pela codificação neoaurática [CNA] como
uma possibilidade de reificação do PAT como texto musical através de gravação fonográfica.

Thibault, 2012, p. 117.
Ou seja, o caráter artístico que guia a experiência estética de estabelecer e julgar um ao outro a regra artística
interacional na performance.
16
17
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Comparado aos conceitos pareysonianos mencionados mais acima, o PAT assume a função
de forma formante, enquanto o CNA caracteriza a atitude estética do PAT, isto é, sua reificação como
forma formada, graças ao médium fonográfico.
Assim, quando Caporaletti diz que o PAT é a forma formante, o autor especifica uma
qualidade processual da operatividade artística das músicas audiotáteis responsável pela produção
da conexão formal18 da obra. Essa qualidade é, portanto, distinta da operatividade própria da música
de tradição escrita ocidental cujo médium cognitivo prevalente é o médium notacional. Assim, uma
série de valores audiotáteis são evidenciados, como groove e o swing, a discrepâncias participativas
(participatory discrepancies) 19 , o drive, o flow e a interação musical, que surgem como fatores
determinantes, todos criados na performance, e que classificamos aqui como “valores verticais”.
Como esses instrumentos teóricos podem nos ajudar a identificar o estabelecimento e o
reconhecimento do LIF em “Bitches Brew” como um objeto artístico, ou, em outras palavras: a
identificar sua “artisticidade”?
Para abordar a ideia pareysoniana de “artisticidade” no jazz, projetamos a idéia de (1)
“artisticidade” no horizonte de um valor estético, ou “artisticidade” inerente à maneira como o
grupo se estabelece como “lugar interacional-formativo” [LIF]; e (2) “artisticidade” que deriva da
influência do médium de gravação fonográfica no nível da operatividade criativo-formativa.
Portanto, nos termos da formatividade audiotátil, propomos a análise da “artisticidade”
vinculada ao médium psico-somático-corporal do PAT em um contexto interacional e a
“artisticidade” vinculada à mediação psicognitiva da gravação textual da performance na forma de
um fonograma, a CNA.

CNA primária e CNA secundária
O projeto de um disco como Bitches Brew reflete, portanto, o que chamamos de “artisticidade”
inerente à mediação da nova técnica de gravação. Usando os termos da formatividade audiotátil,
essa mediação define a operatividade criativo-formativa e assume o papel de forma formada no
sentido pareysoniano. Além disso, ainda no sentido pareysoniano, enquanto o artista faz a obra
musical, ele o faz constituindo-se na forma formante que cria a regra da obra, regra esta criada graças
à imagem estética projetada como forma formada. Vejamos o que diz Caporaletti:
Por outro lado, temos o efeito subjetivo ou poiético do processo [da CNA], para o qual os
valores impostos pela CNA são, digamos, assimilados pelos artistas, e então vinculados por
estes aos modos de categorização da música e, consequentemente, aos seus critérios de
produção. Desta forma, a CNA é firmemente inerente à imagem estética do gênero
considerado, ativando os mecanismos promovidos pela CNA, mesmo em um contexto
puramente executivo.20

A noção de CNA apresenta assim chaves para a compreensão das conseqüências cognitivas
das mediações culturais (em nosso exemplo, o disco) porque aborda o problema mediológico sobre
os modos como uma cultura (ou uma microcultura) representa a si mesma. Caporaletti concebe a
CNA como um médium conceitual cujas modalidades de sua implementação são reverberadas e
refletidas na imaginação estética dos produtos culturais, e consequentemente, nos valores que lhe
estão associados. A CNA, como apontamos acima, identifica o estatuto textual musical da gravação
fonográfica.
Caporaletti refere-se às tipologias da construção sintática de frases da lingüística: hipotática e paratática.. Cf. infra.
Cf. Keil, 1987, p. 275-283.
20 “D’altra parte abbiano l’effetto soggettivo o poietico de tele processo [de CNA], per cui i valori impostati dalla CNA
sono, diciamo cosi assimilati dagli artisti, che li connettono ai modi di categorizzazione della musica e, di conseguenza,
ai suoi criteri di produzione. In tal modo che la CNA inerisce stabilmente all’immagine estetica del genere considerato,
rendendo attivi i meccanismi da essa promossi anche in un contesto puramente executivo”. Caporaletti, 2005, p. 392.
18
19
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Caporaletti identifica duas fases do CNA na história do jazz: a CNA primária e a CNA
secundária. Se usarmos os termos da tripartição de Molino21, adotada por Nattiez, podemos dizer
que a CNA primária é a possibilidade de reprodutibilidade do tempo no nível estésico22, enquanto
a CNA secundária23 é a possibilidade de reprodutibilidade de tempo nos níveis poiético24 e estésico.
No caso da CNA primária, a performance é o local da fundação do texto, da forma formada e,
portanto, as estratégias de análise para se identificar as características artísticas ou os valores
estéticos inscritos nesse tipo de mediação devem considerar o horizonte da estratégia estética
adotada pela forma formante. O resultado da gravação é, por assim dizer, a “música crua” em oposição
a “música editada”.
Por outro lado, no caso da CNA secundária, como na “música editada”, a consciência estética
que surge da CNA identifica o texto musical na gravação e o artista “compõe” o disco, não uma
performance. As conseqüências dessa situação são importantes, porque neste último caso a imagem
sonora determinada pela posição dos microfones, a mixagem que define o som geral, a edição etc.,
são ferramentas de composição musical, que determinam a forma e a própria substância do
trabalho. Na CNA secundária, o disco é o texto, onde o tempo pode ser revertido na fase poética,
e a obra é a gravação aprovada pelo autor.
Nesses termos, obtemos um fundamento estético para uma mudança de paradigma em
relação à apreciação da Bitches Brew, já reivindicada por Merlin e Rizzardi:
Em suma, a autenticidade da música depositada em um disco como Bitches Brew nada tem a ver
com sua suposta fidelidade a uma performance real e “espontânea”, mas primeiro com o valor
do projeto musical e com a premeditação do compositor que pode usar tanto a fita magnética,
tesoura e cola, quanto os tradicionais papel e caneta 25.

No entanto, para além da dificuldade de se definir com precisão quem seria o compositor
nesse caso – Davis? Zawinul? Macero? – há ainda a questão sobre o tipo de interação à qual os
ouvintes deste disco podem reagir. Questão relevante que concerne a problemática das poéticas
do lugar interacional formativo, especialmente quando considerarmos que a cultura do jazz se
alimenta dos discos para formar a imagem estética da interação. Em suma, resta a seguinte
pergunta: seria possível uma realidade interacional como a que percebemos ao ouvir Bitches Brew
sem a reversão do tempo no nível poïético e sem o processo subsequente de edição?

2. Análise: Identificação do LIF em “Bitches Brew”
Terminada esta etapa de revisão e discussão teóricas, nossa abordagem musicológica
consistirá agora em decifrar os eventos de conexões macroformais da peça “Bitches Brew” após a
edição e montagem realizada por Macero, e em seguida, das performances de “Bitches Brew” nos
concertos do 3º Quinteto.

A montagem da macroforma de “Bitches Brew” em estúdio
Trabalharemos com os dados identificados pelo estudo de Merlin e Rizzardi (2009), que é
um trabalho de referência inteiramente dedicado ao projeto do álbum Bitches Brew e que oferece
Fazemos referência aos níveis poïético, neutro e estésico.
O ouvinte final, com o disco, pode repetir o evento musical gravado.
23 Cf. Caporaletti, 2005, e Caporaletti, 2015.
24 Os próprios músicos, graças à fita magnética, podem repetir o evento musical enquanto está sendo gravado.
25
“l’autenticità nella musica depositata su un disco come Bitches Brew, insomma, no ha che fare con la sua presunta
fedeltà a un executione reale e ‘spontanea’, ma in primo luogo con il valore del progetto musicale, e con la
premeditazione del compositore che può benissimo servirsi di nastro magnetico, forbici e colla, anziché di carta e
pena”. Merlin & Rizzardi, 2009, p. 188.
21
22
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informações detalhadas graças ao acesso dos autores às fontes originais de gravação (fitas
magnéticas). O estudo mostra que a música “Bitches Brew” foi organizada previamente em cinco
partes, das quais apenas quatro foram efetivamente gravadas. As partes III e IV correspondem ao
material que foi usado para montar a música “John McLaughlin”. Portanto, o material para
montagem “Bitches Brew” viria apenas das tomadas 1 e 2 das partes I e II, organizadas conforme
mostra a primeira linha da Figura 3.
A Fig. 3 é uma representação gráfica da forma e dos eventos resultantes 26 dos cortes e
montagens das partes pré-programadas e das respectivas tomadas de gravação de “Bitches Brew”.
Nela vemos que a macroforma escolhida por Macero é estruturada de acordo com o modelo:
Exposição 1 - Solos - Exposição 2 - Solos - Exposição final. No entanto, como observa Cugny,
durante a parte atribuída aos solos apenas Davis e Shorter “fizeram solos identificáveis, ou seja,
que se destacam em um primeiro plano distinto do todo, enquanto no caso dos outros músicos,
estes desenvolvem seus solos em um mesmo plano para criar o som do grupo, sem poderem se
destacar claramente dele”27. Este fato nos leva a distinguir preliminarmente os eventos (além da
exposição) entre solos (Sl) e interações (Int).
Neste diagrama, também observamos que o que se ouve com a parte temática de “Bitches
Brew” (Introdução, Tema), nas duas exposições, é o resultado de um fragmento não editado de
fita magnética.
Voltemos por um instante ao problema da artisticidade interacional. Nossa tese é que, na
música “Bitches Brew” há uma tensão entre a artisticidade interacional do grupo e o efeito da
artisticidade do projeto. Nosso objetivo é identificar nas instâncias da performance e da pósprodução traços do processo de estabelecimento e reconhecimento do LIF como um objeto
artístico. Um caminho possível seria considerar que a artisticidade do grupo está contida na
artisticidade do projeto devido aos efeitos da CNA sobre a imagem estética da forma formada, como
pode-se apreender de Caporaletti:
A possibilidade de utilizar o meio de gravação fonográfica como ferramenta criativa gera, na
música audiotátil, consequências de natureza cognitiva: essas consequências também existem,
como esquemas conceituais, em performances não gravadas, como uma possibilidade cultural
inerente que afeta o sistema cognitivo dos artistas. Tais comportamentos cognitivos têm
repercussões na imagem estética da música audiotátil como um aspecto distinto em
comparação com a música das culturas tradicionais/orais, que são, além disso, análogas do
ponto de vista da formatividade audiotátil 28.

Assim, como os efeitos do CNA são ativos na situação de estúdio na forma de uma CNA
secundária, a ação do PAT (a forma formante) – que ocorre principalmente no groove e na
extemporização29 – está sujeita aos efeitos produzidos por uma consciência artística da economia
específica dos valores estéticos do CNA (a forma formada) em vigor quando o LIF foi estabelecido.
Eventos resultantes de LIFs compilados.
Cugny, 1993, p.78-79.
28 “The possibility to use the phonographic recording medium as a creative tool gives rise, in audiotactile music, to
consequences of cognitive nature : these in fact also exist as a conceptual scheme in performances which are not
recorded, as a cultural possibility informing the performers’ cognitive system. Such effects reverberate on their aesthetic
image as distinctive features compared to the music of traditional/oral cultures, which are analogous under the profile
of the audiotactile formativity”. Caporaletti, 2015, p. 240.
29 Aqui, e nas próximas ocorrências deste termo, nos referimos à extemporização audiotátil, o processo formativo que
é conduzido pelo PAT. Em comparação com a improvisação, que assume um caráter mais logocêntrico, que favorece
o sucesso formal do processo de elaboração de sentenças etc., a extemporização refere-se ao que é comumente
designado (de forma bastante simplificada) como acompanhamento do solista. A extemporização pode ser exemplificada
pelos procedimentos de interações polifônicas e rítmicas entre baixo e bateria para tornar implícita a pulsação de uma
música; ou pela abstração de estruturas harmônico-melódicas que são conduzidas pelo piano neste mesmo contexto.
26
27

RJMA – Revista de estudos do Jazz e das Músicas Audiotáteis, Caderno em Português, nº 2, 2020
-9-

FABIANO ARAÚJO COSTA

Fig. 3 – Forma e duração dos eventos “Bitches Brew” após a edição

Finalmente, podemos entender a extemporização como o critério de variação da referência métrica do groove. Cf.
Caporaletti, 2005, p. 104-115 e p. 387.
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Com as sessões gravadas em agosto de 1969, coletadas em Bitches Brew, o percurso rumo à
realização total da projeção de valores transcendentes audiotáteis chega ao seu fim, onde a
própria maneira de se referir à música foi transformada. No final da década de 1960, Davis
delineou o significado simbólico igualitário e libertário da interação experimentada no free jazz
– no qual, além disso, ele advertia que a ausência frequente de pulsação (na verdade, menos
frequente que se imagina) tornou possível tirar proveito de uma das maiores oportunidades
que o contexto audiotátil pode oferecer – explorando a interação em um groove profundamente
comunicativo de derivação funk e rock30.

Nesta análise, Caporaletti faz uma comparação entre o modo de interação experimentado no
free jazz, carregado de significado simbólico do tipo igualitário e libertário, mas que carrega uma
qualidade do tipo centrífuga ou divergente; e o modo de interação do groove derivado do funk e do
rock, essencialmente comunicativa e de qualidade centrípeta ou convergente. De acordo com essa
afirmação, a construção do modo de interação do Bitches Brew mescla de uma nova maneira as
contribuições do free jazz, do funk e do rock.
Portanto, quando consideramos que, nesse período, Davis estava experimentando soluções
criativas em concerto e em estúdio, nos perguntamos se uma realidade interacional tal com aquela
percebida ao se escutar o disco Bitches Brew seria possível sem a reversão do tempo no nível poiético
e sem o processo subsequente de montagem.
Essa questão nos convida a uma análise comparativa entre o resultado musical de “Bitches
Brew” em estúdio e em concerto. Para realizar a análise comparativa, precisaremos de uma
categoria objetiva que será denominada “Evento interacional-formativo” [EIF]. Ao contrário do
LIF que visa distinguir o fenômeno intersubjetivo, o EIF refere-se a um evento musical gravado
que assume uma possível função formal do ponto de vista da interação e da formatividade da obra.
Vamos pensar no projeto “Bitches Brew”. No estúdio, sob a influência da CNA secundária,
distinguimos o “LIF real”, o que foi formado na performance em um EIF contínuo, e “LIF
artificial”, que resulta de uma coleção de EIFs descontínuos. Isto posto, podemos categorizar os
valores formais relevantes em cada caso. Propomos a distinção entre (1) os valores verticais, que
são os valores audiotáteis, que geram as conexões formais nos níveis micro e intermediário, e (2) os
valores horizontais, que são os valores de matriz visual31, de ordem sintática, que geram conexões
formais no nível macro.
Nessa linha de entendimento poderíamos dizer que a principal tarefa de Teo Macero na pósprodução era forjar conexões formais horizontais no nível macro. Ou seja, organizar todo o material
gravado na fita magnética em uma macroforma do tipo Exposição – Solos – Exposição – Solos
– Exposição. Por outro lado, como Merlin e Rizzardi nos mostram, Macero fez montagens que
construíram convincentes episódios artificiais também nos níveis intermediário e micro. Os
exemplos mais impressionantes são o clarinete baixo vamp em 02’51’’ (Figs. 3 e 9) e um riff do
trompete de Davis no final de seu segundo solo 32. Nesses dois casos, mesmo que o efeito da
montagem exerça uma clara função horizontal, não se pode negar a importância dos valores
audiotáteis para o sucesso da construção dos episódios.
Existe ainda a possibilidade de se identificar onde estão localizadas as conexões formais e
como elas são apresentadas, utilizando as tipologias de construção sintática de frases nos estudos
linguísticos: hipotaxe e parataxe. Vamos tentar desenvolver um pouco essa ideia.
“Con le session registrate nell’agosto 1969, raccolte nel gia citato Bitches Brew , il percorso verso il pieno
conseguimento della proiezione trascendente dei valori audiotattili raggiunge il proprio approdo, in cui è trasformato
definitivamente il modo stesso di riferirsi alla musica. Davis, alla fini degli anni Sessanta, ha tratto il significato simbolico
paritario e libertario dell’interazione sperimentata nel free jazz – in cui però avvertiva che la frequente assenza di
pulsazione (meno frequente, però, di quanto comunemente si creda) non potesse cogliere una delle maggiori
opportunità offerte dal contesto audiotattile – incocciandolo col groove profondamente communicativo che derivava
dagli etimi specifici funk e rock”. Caporaletti, 2005, p. 429.
31 Nos referimos à oposição mediológica visual/audiotátil.
32 Cf. Merlin & Rizzardi, 2009, p. 206.
30
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De acordo com o referido modelo lingüístico, as conexões de ideias que identificamos em
uma frase podem ser apresentadas de duas maneiras: (1) como parataxe, que é uma “construção por
justaposição, sem uma palavra conectora indicando a natureza do relacionamento entre as frases”33
ou (2) como hipotaxe, que, em oposição à parataxe, é a subordinação de uma proposição sobre
outra34.
Essa tipologia é importante para entender, por exemplo, o princípio da “corrente de
associações motívicas”, sobre a qual Ekkehard Jost fazia menção em seu livro Free Jazz 35 . A
observação de Vincent Cotro, em nota de tradução de uma passagem desse livro, corrobora essa
ideia de que o princípio de Jost de “corrente de associações motívicas” refere-se ao modelo de
parataxe:
O termo [“corrente de associações motívicas”] é emprestado da psicologia experimental, onde
uma “corrente de associações” significa uma série de associações verbais “livres”. Essas
associações não são guiadas por critérios racionais, como “categorias” ou “semelhanças
sonoras”, mas dependem apenas do fluxo de consciência do sujeito que opera a associação 36.

Se, por um lado, o esquema macroformal escolhido por Macero na pós-produção segue uma
lógica hipotática, como, por exemplo, a da forma Sonata, por outro lado, a exposição temática de
“Bitches Brew”, – que foi totalmente constituída, como veremos na próxima seção, na
performance37, configurando-se como um “LIF real” constituído em um EIF de temporalidade
contínua – segue um modelo paratático, como se o material fosse disposto aleatoriamente em uma
superfície e depois justaposto pelos músicos em um mecanismo de coordenação ou subordinação.
A Figura 4 mostra um quadro identificando EIFs que carregariam LIFs reais e artificiais em
“Bitches Brew”. A tabela refere-se aos eventos relacionados ao modelo de organização da
montagem, explicados no diagrama da Figura 3. Identificamos os pontos das conexões formais.
Aqueles que podem ser tomados como resultado do estabelecimento de um LIF real são aqueles
que estão no EIF de temporalidade contínua. As conexões e eventos na coluna da direita foram
construídos por Macero.

Fig. 4 - Identificação e classificação do EIF e do LIF após a montagem de “Bitches Brew”

Le Grand Robert – Langue Française.
Ibid.
35 Jost, 2002, p. 60-61 et 153.
36 Cotro, note de traduction in Jost, 2002, p. 60.
37 Cf. a linha « montagem » da Figura 3.
33
34
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Na próxima seção, tentaremos entrar na realidade interacional da Intro 1 e do Tema 1, que
em última análise se apresentam como instâncias relevantes para a identificação da “artisticidade
interacional do grupo”38 como regra de estabelecimento e reconhecimento do LIF como objeto
artístico.

A articulação formal da exposição de “Bitches Bew” versão estúdio
A exposição 1 é composta de três partes: (1) a introdução, (2) o tema e (3) o vamp. Somente
a Introdução e o Tema são EIFs contínuos. Essas duas partes são constituídas por um número
muito limitado de estruturas. A Figura 5 mostra as três estruturas que são fornecidas pela seção de
ritmo na introdução: (1) a figura ostinato de três notas dó no grave, de uma proporção relativa às
identificadas pelo retângulo verde; (2) o acorde sobre dó (em roxo) que pode ser identificado como
um C-∆ (♭6), e que é sempre acentuado pela bateria que extemporiza livremente, seguida pela
percussão, funcionando como um balizas dos eventos; (3) a frase “Buster” (em vermelho) que,
segundo Lenny White, foi retirada por Miles de um exercício que o baixista Buster Williams fazia
para se aquecer antes de tocar39.

Fig. 5 – Intro 1 de “Bitches Brew”, LP (Transcrição de F. Araújo Costa)

Essas estruturas estão sempre em jogo quando Davis começa a lançar uma sequência com a
nota dó (laranja) que marca o início do Tema 1a (Fig. 6). Podemos identificar três partes
homogêneas no Tema 140, estruturado de acordo com o formulário da ABABC. Na parte A, a
sequência da trombeta é sobreposta à frase “Buster”, executada por Corea na Fender Rhodes. Aqui,
Davis toca uma sequência de dez grupos de duas notas em dó. Na parte B, Davis sobrepõe dois lá♭
(azul), muito agudos e que fazem um portamento de uma 5ª apenas ascendente, na figura dos três
baixos em dó. Como pode ser visto na transcrição da Figura 6, o modelo AB é repetido, mas a frase
“Buster” é tocada pelo baixo de Holland, e o lá♭ de Davis é tocado apenas uma vez, enquanto Corea
extemporiza em o Rhodes.
Na Introdução e no Tema da Exposição de “Bitches Brew”, os músicos mais ativos são Zawinul (elp), Corea (elp),
DeJohnette (dm), Holland (b) e Davis (tpt). Shorter (ss), White (dm), Alias (perc) e Santos (perc) são menos ativos,
mas presentes. Os três últimos, reunidos na mesma faixa, tinham a função de seguir DeJohnette. Assim, com exceção
da presença de Zawinul, a tese da Importância do Quinteto para a constituição e o reconhecimento do LIF em “Bitches
Brew” ainda parece válida.
39 Cf. Merlin & Rizzardi, 2009, p. 201-202.
40 Merlin e Rizzardi identificam duas frases (Ibid.), uma composta por A e B, e a outra, frase C. Preferimos distinguir
as três partes.
38
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Fig. 6 –Tema 1a, Exposição 1 « Bitches Brew », LP (Transcrição de F. Araújo Costa)

Fig. 7 – Tema 1b, Exposição 1 de « Bitches Brew », LP (Transcrição de F. Araújo Costa)
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Na parte C, que segue essa sequência ABAB, Davis lança a “frase final” (marrom), enquanto
o Rhodes refaz a figura do ostinato em dó no grave. Vemos que não existe uma regra pré-estabelecida
sobre como o ostinato (verde) é executado. Às vezes, apenas uma vez, como no primeiro B, às vezes
com uma nota adicionada no final, como no segundo B, às vezes em sequência e com as notas
adicionadas no início.
Assim, como a Introdução e o Tema não são o resultado de uma montagem, mas do registro
da organização extemporânea e interacional dos seis elementos identificados acima, pode-se dizer
que os músicos estavam ocupados efeito de uma “montagem” em tempo real, de uma verdadeira
per-formatividade paratática. Notamos a maneira extemporânea pela qual esses elementos são
justapostos nos diferentes avivamentos do tema: Tema 1a (Fig. 6), Tema 1b (Fig. 7) e Tema 1c
(Fig. 8). Em nossa opinião, essa abertura é um dos fatores determinantes para a constituição deste
evento como LIF. No entanto, permanecem dúvidas sobre os fatores que determinaram o
reconhecimento mútuo do evento como LIF, o que exigiria uma análise ainda mais detalhada neste
EIF.

Fig. 8 – Tema 1c, Exposição 1 de « Bitches Brew », LP (Transcrição de F. Araújo Costa)

Fig. 9 – Vamp da Exposição 1 de « Bitches Brew », LP (Transcrição de F. Araújo Costa)

RJMA – Revista de estudos do Jazz e das Músicas Audiotáteis, Caderno em Português, nº 2, 2020
- 15 -

FABIANO ARAÚJO COSTA

A macroforma das versões de “Bitches Brew” em concerto
Por enquanto, oferecemos apenas uma breve análise da macroforma das versões de “Bitches
Brew” em concertos com o Quinteto. Sem surpresa, vemos que as versões (Fig. 10) são diferentes
não só da forma da versão de estúdio, mas também uma da outra.
3º

Fig. 10 – Macroforma das versões de « Bitches Brew » em concerto em 1969 (Roma [27/10]; Londres [02/11]; Paris 1º e
2º concertos 1[03/11]; Copenhagem [04/11]; Berlim [07/11])

Ao comparar os concertos com a versão do estúdio, Laurent Cugny argumenta que:
a principal diferença é que o grupo no palco está sempre na lógica formal do quinteto, o
mesmo que está em ação no primeiro e segundo [Quintetos] e, pode-se dizer, o trabalho ao
longo do bebop: exposição do tema, solo de trompete, sax solo, solo de piano, reexposição ou
não do tema. O que distingue este terceiro Quinteto dos outros dois é que, depois do solo de
Miles, o tempo começa a ser desconstruído durante o solo de sax, até desaparecer
completamente no solo de piano elétrico, e se tornar totalmente free 41.

« la différence principale est que le groupe sur scène est toujours dans la logique formelle du quintette, la même qui
est à l’œuvre dans le premier et le second [Quintettes] et, pourrait-on-dire, à l’œuvre dans tout le bebop : exposition
41
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No entanto, se essa tese for válida para a lógica geral de cadeia macroformal do quinteto,
parece importante prestar atenção não só à sequência de solos, ou seja, improvisações, mas também
à natureza extemporânea do tratamento do material temático da Exposição e interações durante
esses solos, o que pode nos revelar uma característica da artisticidade interacional do grupo que,
como apontou Cugny, vai além da lógica formal dos quintetos de bebop.
Coloca-se então a seguinte questão: como o 3º Quinteto estabeleceu e reconheceu as
performances de “Bitches Brew” como LIF nas versões em concerto?
As observações aqui feitas dizem respeito ao aspecto produtivo (poético) e técnico como um
todo no LIF, que também nos permite colocar em perspectiva, respectivamente, as noções de
permanência e mudança no processo criativo, ou seja: (1) técnica como o que já está estruturado,
realizado, o que sabemos que terá sucesso, o que já foi experimentado, e (2) poéticas como o que
não sabemos o que vai acontecer, o que deve ser feito. Vamos tomar o exemplo de combinações
orquestrais durante a improvisação de Corea - às vezes em trio (em Roma), em dueto (em
Copenhague, com DeJohnette, e em Berlim, com a Holanda) ou solo (em Paris) - como elemento
estruturante, o “organizado” neste LIF é resultado de extemporizações e equidade durante a
apresentação42.

Conclusão
As contribuições teóricas da formatividade pareysoniana e estéticas/mediológicas da
audiotatilidade, que sustentam a noção de LIF, oferecem em seu conjunto chaves para delimitar
traços da “artisticidade” de um grupo ao produzir uma obra musical gravada, a partir de uma
compreensão filológica do texto musical criado coletivamente. A noção de LIF identifica as
especificidades da dimensão audiotátil e interpessoal da formatividade. A análise à luz do LIF nos
leva a considerar a música como um conjunto de formas formantes em interação.
A Figura 11 resume as categorizações que apontamos até aqui. No estúdio, sob a influência
da CNA secundária, o LIF é submetido a fases específicas que devem ser consideradas de acordo
com as estratégias estéticas específicas dos níveis poiético e estésico: a da performance, que
engendra na dimensão temporal a produção de LIF descontínuo, e a da pós-produção onde são
produzidas os LIF compilados. No entanto, o fenômeno LIF é identificado no desempenho como
“LIF/Real constituído”, onde os valores audiotáteis (verticais) são baseados como texto, e como
“LIF compilado/artificial” na pós-produção, onde os valores sintáticos (horizontais) da forma
macro são baseados. O disco como imagem estética prevista pelo projeto Davis e Macero, projeta
na cultura do jazz (nível estético) o LIF descontínuo e artificial como LIF real de a temporalidade
continua.
Em concerto, sob a influência da CNA primária, o 3º Quinteto preservou sua « integridade »
enquanto « LIF constituído » de temporalidade contínua, apesar do « LIF artificial » fonográfico
fixado no lendário LP Bitches Brew, do qual participou de maneira determinante.
Em outras palavras: em concerto, Miles Davis privilegiou a « artisticidade » da interação do
grupo, e o Quinteto preservou sua “integridade” enquanto “LIF constituído” de temporalidade
contínua. Em estúdio, Davis privilegiou a « artisticidade » do projeto, definida pelo médium
tecnológico, e portanto, o que foi fixado em “Bitches Brew” é um “LIF compilado” de
temporalidade artificial.

du thème, solo de trompette, solo de sax, solo de piano, réexposition ou non du thème. Ce qui distingue ce 3e Quintette
des deux autres c’est que, une fois que Miles a fait son solo, le tempo se déstructurait pendant celui du sax, pour
disparaître totalement dans celui de piano électrique, devenu entièrement free » Comunicação pessoal com o autor em
2015.
42Em Paris (2o concerto), antes do piano solo, Corea e DeJohnette tocando em duo de bateria.
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Fig. 11 – Configurações do LIF em concertos e em estúdio

Com o conjunto do material teórico, especulativo, histórico e pré-analítico proposto neste
artigo buscamos fornecer uma base para novos estudos, levantando a questão sobre as intenções
formativas individuais (dimensão vertical) 43 e da comunicação de intenções formativas em feedback
(dimensão horizontal), bem como o problema da “artisticidade” compartilhada no interior do LIF.
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