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Retórica Musical 
 
Justificativa  
 
A necessidade de incorporar os conhecimentos de retórica no universo composicional, analítico e 
interpretativo. 
 
Objetivos 
 

• Compreender as repercussões do conhecimento associativo de retórica e música no passado e 
no presente. 

• Mapear temas para posterior desenvolvimento de pesquisa na área.   
 
Retórica  
 
Correntes históricas da retórica diretamente relacionadas à retórica musical:   
 
Pitagóricos:  
 

1) Corrente psicagógica da retórica (pitagórica): 1) adaptação do estilo e do argumento ao ouvinte 
em dado contexto (Polytropia); 2) emprego constante da antítese como figura retórica. 
Objetivos: estimular  as reações psicológicas do ouvinte (antes da reação racional). Noções 
defendidas por Empédocles (490-435 ac) e Parmênides (530-460 ac). (PLEBE, 1978, 3-5) 
Psicagogia = invocação da almas dos mortos. (HOUAISS, 2001, p.2325)  
Ou seja, o contraste e a quebra de expectativa produz significação.  

2) Teoria pitagórica do discurso (polytropos) está relacionada à doutrina do Kairós  
(proporcionalidade numérico-harmônica) retórico. Noção de justiça proporcional. Valor 
ontológico do número atribuído pelos pitagóricos: permanência intrínseca e qualitativa no todo. 
Não se trata de mera abstração. (PLEBE, 1978, p.6) 
Ou seja, a coerência formal sustenta a significação.  

 
Protágoras de Abdera (490-421 ac): 

1) Antíteses – “teoria do discurso duplo”, fundamento da “técnica da contradição”, origem da 
retórica sofística.   

2) Kairós (menos moralista) (PLEBE, 1978, 9-10)  
 
Górgias: 

1) Distinção entre poesia (com metro) e prosa (sem metro), quanto à eficácia do lógos discursivo. 
A poesia arrebata pelos sentidos. A prosa convence pela retórica. Ambas exercem efeitos 
psicagógicos.  

2) Figuras retóricas – a) isocolia – período composto de membros iguais; b) parisosis – 
correspondência de sons ou de membros de frases semelhantes; c) homoteleuto – similitude nas 
terminações de sons ou de membros de frases semelhantes; d) antíteses – oposição de ideias e 
palavras.  

3) A retórica cria crenças e não ensinamentos. Opinião compartilhada por Plutarco (46-120 dc). 
(PLEBE, 1978, 17) (p.8)  

 
Platão:  

1) Górgias - Antítese entre techné e empeiria, entenda-se, distinção entre dialética e retórica; 
dialética – arte da discussão que envolve forma e conteúdo / retórica – arte da discussão que 
envolve apenas forma (empeiria). Para Sócrates, “hábil no falar” seria o mesmo que dizer a 
verdade.  
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2) Dialética platônica – elevar a alma das aparências sensíveis à realidade inteligível.  
3) Fedro – antítese entre essência (dialética) e aparência (retórica). (PLEBE, 1978, 24) 

 
Aristóteles:  

1) Retórica – busca dos “silogismos convincentes” (entitemas), não irrefutáveis. Ao lado de uma 
retórica demonstrativa, necessita-se de uma retórica emocional, cujos argumentos buscam o 
pathos e o ethos, antes de serem exclusivamente apodíticos (comprovados).  

2) Éthos = atitude moral / Páthos = a irracionalidade emocional, denota passividade em relação a 
uma paixão. (p.16) Téchne / rhetoriké: laço entre poética (paixão) e retórica. (PLEBE, 1978, 45).  

3) Lugares ou topói: 1) lugares comuns – versam sobre a justiça, a física, a política, lugares que se 
diferem quanto a espécie (mais/menos); 2) lugares próprios – lugares provenientes de premissas 
relativas aos gêneros e as espécies. Os lugares comuns são superiores aos próprios, pois 
alcançam a dialética da retórica, enquanto os próprios concernem aos conhecimentos 
particulares.  

4) Elementos fundamentais do estilo: metáforas, antítese e vigor.  
5) Partes do discurso: 1ª) Exposição (Exordio/prelúdio da aulética, narração, caso fossem 

necessários); 2ª Provas (refutação e peroração/epílogo/recapitulação, caso fossem necessários 
– quando tem-se lugar os entitemas).  

 
Cornifício (I ac):  

1) Rhetórica ad Herennium, primeira retórica latina. (p.22) 
2) Retoma os três gêneros aristotélicos: judiciário, demonstrativo e deliberativo. 
3) À subdivisão de Crisipo acrescenta a memória, ao invés da nóesis.  
4) Inventio, dispositivo, elocutio, memoria, pronunciatio. 
5) Dispositio: exordium, narrativo, propositio (divisio), confutatio (refutatio), confirmatio, perotatio 

(conclusio). (PLEBE, 1978, 65-66)  
 

Quintiliano (35-100 dc): 
1) Institutio Oratoria.  
2) Deu continuidade à retórica grega no universo latino, assumindo a posição de que retórica e 

dialética são complementares. 
 
As concepções gregas sobre a música 
 
1) Música concebida como relação  
 
Pitagorismo 
 
“Pitágoras teria chegado à concepção de que todas as coisas são números através, inclusive, de uma 
observação no campo musical: verifica, no monocórdio, que o som produzido varia de acordo com a 
extensão da corda sonora. Ou seja, descobre que há uma dependência do som em relação à extensão, da 
música em relação à matemática. Pitágoras concebe a extensão como descontínua: constituída por 
unidades indivisíveis e separadas por um intervalo. Segundo a cosmologia pitagórica esse intervalo seria 
resultante da respiração do universo que, vivo, inalaria o ar infinito (pneuma ápeiron) em que estaria 
imerso. Mínimo de extensão e mínimo de corpo, as unidades comporiam os números. Os números não 
seriam, portanto – como virão a ser mais tarde -, meros símbolos a exprimir o valor das grandezas: para 
os pitagóricos, eles são reais, são a própria alma das coisas, são entidades corpóreas constituídas pelas 
unidades contíguas. Assim, quando os pitagóricos falam que as coisas imitam os números, estariam 
entendendo essa imitação (mimesis) num sentido perfeitamente realista: as coisas manifestariam 
externamente a estrutura numérica que lhes é inerente. (Os Pré-Socráticos, 1978, XXIII-XXIV)  
 
Timeu  
 
Mundo ordenado: ser vivo, provido de alma e pensamento, organizado pelo Demiurgo: “Mas o deus fez 
a alma primeira e anterior ao corpo, quer quanto à gênese, quer quanto à excelência, a fim de que ela o 
dominasse e governasse – sendo ele governado -, a partir dos seguintes elementos e da seguinte maneira: 
entre a substância indivisível e que se conduz sempre da mesma maneira e a substância divisível que se 



 

 

gera nos corpos, a partir destas duas constituiu uma terceira forma de substância, misturando-as. E de 
novo, constituiu uma substância a partir da natureza do Mesmo e da natureza do Outro, e segundo estas, 
entre aquilo que nelas é indivisível e aquilo que é divisível pelos corpos. E, tomando estas três entidades, 
constituiu-as numa única forma, ajustando à força a natureza do Outro que resiste à mistura, à natureza 
do Mesmo. Misturando-as com a substância, formou uma unidade a partir destes três elementos, e em 
seguida distribuiu este todo em tantas porções quantas convinha, sendo cada uma delas uma mistura do 
Mesmo, de Outro e de substância. E iniciou a divisão da seguinte maneira: primeiro retirou uma porção 
do todo; depois retirou uma porção dupla da primeira; e uma terceira, que era uma vez e meia a segunda 
e o triplo da primeira; e uma quarta, dupla da segunda; e uma quinta, tripla da terceira; e uma sexta, que 
era oito vezes a primeira; e uma sétima que era vinte e sete vezes a primeira. Depois disto, preencheu os 
intervalos duplos e triplos retirando porções daquela mistura e colocando-as no meio daquelas porções 
iniciais, de tal maneira que houvesse dois meios em cada intervalo, o primeiro dos quais ultrapassa um 
extremo e é ultrapassado pelo outro na mesma fracção de cada um, enquanto outro ultrapassa um 
extremo e é ultrapassado pelo outro no mesmo número. Desta ligação, foram gerados nos intervalos atrás 
mencionados novos intervalos de um e meio, um e um oitavo; por meio de um intervalo de um e um 
oitavo, encheu todos os intervalos de um e um terço, deixando ficar uma porção de cada uma deles, tal 
que este intervalo que restou fosse delimitado pela relação entre o número duzentos e cinquenta e seis 
e o número duzentos e cinquenta e três. Essa assim foi consumida a mistura de onde tinha cortado estas 
porções. (PLATÃO, 2004, 34a-36b) 
 
Finalidade da música: harmonizar alma e corpo: “E todos os conteúdos musicais que são úteis à voz foram-
nos dados com vista à harmonia na audição. De fato, para aquele que se serve das Musas com o 
pensamento, a harmonia, que tem movimentos afins aos circuitos de nossa alma, não é contributo para 
um prazer irracional, como atualmente se julga; mas foi-nos concedida pelas Musas como aliada da 
geração, no circuito discordante da nossa alma, do regresso à ordem e à concórdia. Por seu lado, o ritmo 
foi-nos concedido pelas mesmas Musas para os mesmos fins, dada a condição desmedida e falha de graças 
presentes em muitos de nós, os homens.” (PLATÃO, 2004, 47d)  
 
2) A música concebida como Musiké:  
 
Musiké = lógos e afinação (Harmonia dos opostos)  
 
XXXVI (D.50, M26) Hipólito. Refutação IX.9  
“É sábio, ouvindo não a mim mas ao logos, concordar que todas as coisas são uma.” (KAHN, 2012, p.72) 
 
LXXV (D.8, M.27d-28c) Aristóteles, Ética, Nicomaqueia – VIII I, 1155b4 
“O impulso contrário reúne, e de tons variáveis vem a ser a mais perfeita afinação, e todas as coisas se 
dão pelo conflito.” (KAHN, 2012, p.88) 
 
“O conceito grego de musiké abrangia ambos, música e linguagem, porque a música fundamentava-se 
sobre o invariável comprimento e entonação das sílabas gregas. Uma comparável imitação musical de 
palavras não é possível nas modernas línguas europeias, pois nestas o comprimento e a entonação de 
uma sílaba dependem da particular ênfase semântica que esta receba no contexto.” (NEUBAUER, 1986, 
p.22) (p.53) 
 
3) Música concebida como Memória  
 
Mnemosine ou Mnemósine: deusa que personificava a memória. As nove musas são filhas de Menmósine 
com Zeus: Calíope (Poesia Épica); Clio (História); Erato (Poesia Romântica); Euterpe (Música/aulios); 
Melpômene (Tragédia); Polímnia (Hinos); Terpsicore (Dança); Tália (Comédia); Urânia (Astronomia) 
 
Rio lete, cruzava o Tártaro (morada dos mortos) – as almas bebiam as águas do esquecimento antes de 
reencarnarem. Para combater esse evento traumático, Mnemosine vivificava a memória.  
 
Decorrem de tais concepções:  
 
1) Inclusão da música nas “Septem artes liberales: 



 

 

Quadrivium (aritmética, geometria, astronomia e música)  
Trivium – (gramática, retórica, dialética-lógica) 
 
2) Divisão da música:  
a) Música Teórica - ars música – teórica, contemplativa e especulativa; 
b) Música Prática: 2.1- ars cantus, ars executionis – música modulatória; 2.2- ars compositionis – música 
poética. Nesta dimensão, a música aproxima-se do Trivium. (PLEBE, 1978, p.54)  
 
3) Relação estreita entre música pensamento e linguagem: contraste, permanência e variação como 
componentes do lógos, e, diga-se, como princípios da análise e composição musical. 
(Exemplo: Giselle Brelet – Beethoven / Hegel)  
 
  

 
Associações entre música, pensamento e linguagem   
 
* As associações entre música, pensamento e linguagem sustentam as associações entre música e 
retórica.  
 

Convergência entre natureza e cultura na teoria musical:  
1- Música: arte que se dá no tempo. Equilíbrio entre repetição e contraste. A ausência de repetição 

não permite à memória fixar as ideias centrais. O excesso de repetições pode levar ao 
desinteresse. A presença de contrastes gera interesse pela obra. Seu excesso acarreta 
incoerência e desorganização.  

2- Os princípios da harmonia articulam os níveis físico e metafísico da teoria musical, ao mesmo 
tempo que instituem a mimese como princípio composicional. Por exemplo: a) O primeiro 
harmônico da série harmônica após a fundamental é a 5ª J. Logo, no nível físico, todo som 
existente gera uma quinta justa ascendente e em um nível metafísico, toda fundamental atual 
foi gerada por uma quinta de outra fundamental ancestral; b) Uma tríade maior provém dos 
primeiros harmônicos da série e uma tríade menor provém da inversão deste mesmos 
harmônicos em sentido descendente; c) O modo jônio e o modo frígio são inversões um do 
outro, assim como o lócrio e o lídio, o eólio e o mixolídio. A inversão do dórico gera o próprio 
dórico.  

3- A mimese comporta repetição, variação e contraste (seu antagônico)  
 
Procedimentos mais comuns de contraste (Procedimentos confutativos): 

01) tonalidade, modo, sistema; 
02) articulação fraseológica - anacrúsica (propositiva, antecedente) X tética (confirmativa, 

refutativa); ascendente (propositiva) X descendente (confirmativa);  
03) cadências conclusivas X cadências suspensivas; 
04) temas melódicos, rítmicos e harmônicos (confirmatio X confutatio); 
05) compassos, métricas; 
06) andamentos; 
07) dinâmicas e agógicas; 
08) timbres;  
09) seções; 
10) estruturas simétricas X assimétricas; 
11) texturas (contraponto X homofonia); 
12) posições de temas e motivos nas vozes.  

 
Procedimentos mais comuns de variação (Procedimentos confirmativos): 

01) Apresentação de um tema simples e de fácil memorização; 
02) Variar a melodia com ornamentações diversas;  
03) Mudar a harmonia; 
04) Mudar o ritmo;  
05) Mudar o compasso, andamento, a métrica (Variações de agógica); 
06) Mudar a localização do tema, colocando-o no baixo, por exemplo;  



 

 

07) Imitar o tema ou parte dele, através de imitação rigorosa ou não, ou mesmo do emprego do 
cânone; 

08) Desaparecer com a melodia, porém mantendo sua estrutura harmônica e rítmica, de modo que 
ela seja evocada e lembrada;  

09) Realizar contracantos do tema; 
10) Inverter, retrogradar, diminuir ou aumentar o tema;  
11) Mudar marcantemente a instrumentação ou orquestração; 
12) Acréscimo de coda; 
13) Desenvolver o tema. 

 
Música e linguagem: 

1- Ársis: impulso inicial, anacruse (levare), corresponde à inspiração no processo respiratório, à 
tensão física e à sístole cardíaca. Coincide com a função dominante na harmonia. Thésis: 
repouso, apoio rítmico sobre o tempo forte do compasso (battere), corresponde à expiração no 
processo respiratório, ao relaxamento físico e psicológico, à diástole cardíaca. Coincide com a 
função tônica na harmonia.  

2- Ársis e thésis – base para a padronização rítmica: Troqueu (uma longa, uma breve); Iambo ou 

Jambo (uma breve, uma longa); Dátilo (uma longa, duas breves); Anapesto (duas breves, uma 

longa). 
3- Duas posições métricas possíveis para a construção do motivo - 1ª) tensão/repouso 

(levare/battere) – função afirmativa, decide, repousa (ársis e thésis – respiração primordial, 
pneuma apéiron); 2ª) motivos téticos – invertem a ordem natural – função suspensiva. (BAS, 
1964, 17)  

4- Toda semifrase, frase ou período tem um Ictus inicial e um Ictus final, isto é, dois tempos fortes 
que os delimitam enquanto tais estruturas. Assim, estabelece-se a diferença entre o compasso 
escrito e o compasso real, podendo, por conseguinte, as frases e períodos serem: a) téticos 
(quando o ataque coincide com o ictus inicial); b) anacrúsicos (quando o ataque é anterior ao 
ictus inicial); c) acéfalos (quando o ataque se dá após o ictus inicial); d) masculinos (quando a 
terminação coincide com o ictus final); e) femininos (quando a terminação se dá após o ictus 
final – retardos, apojaturas).  (ZAMACOIS, 1979, p.11-13)  

5- Distinção entre sentença e período: a) sentença – a segunda frase é uma repetição “quase” 
literal da primeira; b) período – adia a repetição, frases mais contrastantes. Frases secundárias 
existem em relação às principais. Logo, não podem possuir excesso de personalidade. 
(ZAMACOIS, 1979, p.23)  

6- Simetria – clarificação do discurso retórico. Quadratura: construção formal simértica de frases 
ou períodos baseada em estruturas binárias (duas semifrases = uma frase, por exemplo). 
Estrutura ternária: frases ou períodos formados por três estruturas. Soldaduras: notas que, à 
semelhança de uma anacruse, preenchem o vazio rítmico que se forma entre o ictus final de 
uma seção e o inicial da próxima. (ZAMACOIS, 1979, p.24) (p.37)  

7- Procedimentos para a instalação de uma simetria: a) Dupla função por elipse: o ictus inicial de 
uma frase ou período coincide com o ictus final precedente; b) Contração rítmica: algumas notas 
da frase ou período tem duração reduzida de modo a eliminar um compasso; c) Dilatação 
rítmica: algumas notas da frase ou período tem duração aumentada de modo a acrescentar um 
compasso; d) Eco: imitação imediata de um grupo de notas; e) Apêndice: fragmentos acrescidos 
à estrutura, geralmente para reiterar a função harmônica; f) Amplificações: partes de seções são 
amplificadas por razões expressivas ou estruturais, como nas reexposições; g) Reduções: o 
inverso das amplificações. (ZAMACOIS, 1979, p.36-40)  

8- Cadências harmônicas: delimitam estruturalmente o discurso musical: a) cadência perfeita 
indica o término, equivalendo-se ao ponto final; b) cadência imperfeita, semicadência ou 
cadência à dominante denota uma continuação ou suspensão, equivalendo-se aos dois pontos 
ou ao ponto e vírgula; c) cadência interrompida ou de engano ou evitada anunciam uma 
cadência perfeita, equivalendo-se a uma vírgula.    

9- Melodia – imita as inflexões da voz. Expressão dos Afetos. (BONDS, 1991, p.67). 
10- Música e retórica – a forma deve ser compreensível. O processo de ordenar e elaborar ideias 

pode ser ensinado. (BONDS, 1991, p.81) 



 

 

11- Hauptsatz: Ideia principal de um tema ou melodia que definem um movimento. Essência 
discursiva. Varia de gênero para gênero. Fundamental para a definição formal, dentro da função 
retórica. Pode estar articulado à dimensão harmônica. (BONDS, 1991, p.118) 

 
Retórica Musical  
 

Estrutura da obra musical 

Inventio (do grego heuresis): Invenção ou Descoberta. 
Esta primeira parte do sistema retórico trata da fase do processo de elaboração de um discurso, incluindo os Loci Topici. É a fase 
em que o compositor busca identificar todos os argumentos e os meios de persuasão que se relaciona com o tema proposto em 
seu discurso. Ao escolher o tópico ou sujeito da obra, o compositor estabelace a base e o fundamento do afeto que será evocado. 
A ecolha da tonalidade deve estar em sintonia com o afeto predominante da obra. Os instrumentos, tipo de textura, o ritmo e a 
métrica apropriados, as figuras retórico-musicais, levando em consideração a relevância do texto. O Inventio é o lugar onde o 
compositor encontra um tema adequado e uma longa lista de Loci Topici, incluindo tópicos que tratam de nomes, definições, 
antecedente ou causas subsequentes, efeitos, comparações e contrastes. Esta fase de formalização do discurso depende da 
criatividade e competência do compositor que tem a responsabilidade de coletar todas as informações, no sentido de inventário 
e organizá-las de forma coerente na criação da estrutura do discurso musical. 

Dispositio (do grego taxis): Disposição, Organização ou Arranjo. 
É a fase da distribuição dos argumentos ou ideias musicais nos lugares mais propícios do discurso. Aqui se distingue a função de 
cada momento para o exercício da persuasão e da afetividade do discurso. Os materiais descobertos e selecionados no Inventio 
são organizados de forma lógica no interior do discurso musical. Nesta fase, o compositor faz as intervenções para adequar os 
detalhes da melodia prescritas no discurso, uma vez que não basta ter ideias definidas, é preciso ter criatividade para selecioná-
las, distribuí-las e organizá-las.  

Elaboratio – expressa a dosagem, em termos de proporção entre razão e emoção, do material disposto. 

Elocutio ou Decoratio (do grego Lexis): Elocução ou Decoração. 
Duas regras norteiam esta fase: a regra do decoro, que ajusta à ornamentação e as figuras de retórica à função discursiva; e a 
regra da clareza.  

Estrutura do Dispositio 

Oratória  Música  

Introdução  Exordium (introdução). 
Introdução. Sua função é preparar e estimular o ouvinte para a audição. Compreende dois momentos: Captatio 
benevolentiae (seduzir e ganhar a confiança do ouvinte) e Partitio (anuncio do conteúdo, organização e plano 
do desenvolvimento do discurso). 

Narração  Narratio (narração). 
Exposição dos eventos. Relato que tem o objetivo de revelar o sentido e o caráter da obra. Sua função é descrever 
de forma objetiva. É nesta fase que o logos argumentativo supera o ethos e o pathos. Sua eficácia depende de 
três qualidades: clareza, brevidade e credibilidade.  

Discurso Propositio (proposição) ou Divisio (divisão). 
É o núcleo que porta a declaração direta da ideia central do discurso. Sua função é apresentar resumidamente o 
conteúdo significativo da obra. 

Corroboração  Confirmatio (confirmação). 
Confirmação das ideias centrais. Reexposição do ponto de vista original, porém com uma maior carga afetiva. 
Geralmente, assinala o retorno à estabilidade da tonalidade principal, a harmonização dos tópicos inicialmente 
propostos, enquanto, simultaneamente, reexpõe o que foi descrito no Narratio (ou Propositio). A confirmação 
do discurso dá-se também através da reexposição melódica e da ornamentação.  

Confutação  Confutatio (confutação) ou Refutatio (refutação). 
Refutação do discurso. Apresentação das ideias contrastantes. Geralmente, corresponde aos eventos 
modulatórios, normalmente acompanhadas por variações do material temático. 

Conclusão Peroratio ou Conclusio (conclusão). 
Conclusão do discurso musical. Sua função é recapitular e fazer o apelo ao público. O Dispositio pode ser dividido 
em: 1) o nível das coisas - retoma e resume as argumentações sem incluir novas provas; 2) o nível dos sentimentos 
- explora a emoção do ouvinte. Aqui, é o momento do discurso em que a emoção (pathos e ethos) se une à 
argumentação (logos), o que constitui a alma da retórica.  

Fonte: Tratado: Der Vollkomene Capeel-meister (Johann Mattheson – 1739)  

 
Correspondência entre tonalidades e afetos (Mattheson, 1713)  

Ré menor  Devoto, calmo, fluente, grandioso  Sol maior  Insinuante, falante 

Sol menor  Serenidade, amabilidade, vivace Dó menor  Amável, triste  

Lá menor  Lamentoso, respeitável, sereno  Fá menor  Suave, sereno, profundo, pesado  

Mi menor  Pesado, aflito, triste Sib maior  Divertido, exuberante 

Dó maior  Rude, atrevido  Mib maior  Patético  

Fá maior  Belos sentimentos  Lá maior  Paixões lamentosas e tristes  

Ré maior  Penetrante, teimoso Mi maior  Desespero  

Si menor  Bizarro, melancólico  Fá# menor Tristeza, aflição 



 

 

Correspondência entre tonalidades e afetos (GATTI, 1997, p.54)  

 Mattheson  Quantz  Rameau  Charpentier  

Dó maior  Rude  Alegre  Alegre  Guerreiro  

Ré maior  Alegre  Alegre  Alegre  Alegre  

Mi maior  Penetrante  Alegre  Grandioso  Questionador  

Fá maior  Generoso  Prazeroso  Majestoso  - 

Sol maior  Amoroso  Prazeroso  Afetuoso  Doce, alegre  

Lá maior  Brilhante  Alegre  Brilhante  -  

Sib maior  Magnífico  Alegre  Intempestivo  -  

Mib maior  Choroso  Cantábile  -  -  

Dó menor  Triste  Melancólico  Lamentoso  Triste  

Ré menor  Devoto  Terno  Compaixão  Devoto  

Mi menor  Aborrecido  Terno  Terno  Lamentoso  

Fá menor  Doloroso  Melancólico  Lamentoso  -  

Sol menor  Encanto  Terno  Afetuoso  Magnífico  

Lá menor  Honroso  Melancólico  -  -  

Si menor  Melancólico  Melancólico  Terno  Melancólico  

 

 
Formas associadas à retórica 
 
A//B 
A = confirmatio 
B = confutatio  
 
A//B//A ou A//B//A’ 
A = confirmatio 
B = confutatio 
A ou A’ = confirmatio  
 
Rondó – A//B//A//C//A... 
A = confirmatio 
B, C, D... = confutatio  
 
Forma conformativa: dá-se a priori ao processo composicional.  
Forma generativa: dá-se simultaneamente ao processo composicional.  (TEIXEIRA & FERRAZ, 2015, p.121)    
 
Figuras de retórica baseadas na imitação  
 
A) Figuras de Repetições Melódicas 
 
 
Anaphora ou Repetitio 
 
Pode ser uma (1) repetição da linha do baixo; (2) repetição da frase ou motivo de abertura em várias 
passagens subsequentes; (3) repetição geral. O Repetitio pode ocorrer quando os inícios de várias frases 
subsequentes são formadas com apenas uma e a mesma palavra, ou quando a mesma frase inicial é 
repetida em várias cláusulas”. (BARTEL, 1997, p. 184) 
 

 
 
Climax ou Gradatio 
 



 

 

Pode ser (1) uma sequência de notas em uma voz repetida em altura superior ou inferior; (2) duas vozes 
se movendo em movimento paralelo de maneira ascendente ou descendente; (3) um aumento gradual 
na sonoridade e altura, criando um aumento na intensidade” (BARTEL, 1997, p. 220).  
 
 

 
 
Palilogia 
 
É uma repetição de um tema, seja em alturas diferentes, em várias vozes ou na mesma altura com a 
mesma voz”. Pode referir-se também a uma repetição por demais frequente das mesmas palavras. 
(BARTEL, 1997, p. 342) 

 
 
Polyptoton 
 
É uma repetição de uma passagem melódica em alturas diferentes. Ocorre quando uma passagem se 
repete em alturas diferentes. É a repetição de uma ideia musical em diferentes registros ou voz. (BARTEL, 
1997, p. 367) 

 
 
Synonymia 
 
É a repetição alterada ou modificada em uma ideia musical. Ocorre quando um certo número de palavras 
com o mesmo significado são utilizados. É a repetição de uma ideia melódica com notas diferentes na 
mesma parte. (BARTEL, 1997, p. 405) 
 
 

 
 
 
B- Figuras de Repetições Harmônica; Figuras Fugais 
 



 

 

Paronomasia 
 
É a repetição de um trecho musical com adições ou alterações. (BARTEL, 1997, p. 350) 
 

 
 
Mimesis 
 
Pode ser (1) uma repetição de uma noema (passagem homofônica consonante) em uma altura diferente; 
(2) uma imitação preferivelmente aproximada, em vez de um tema estritamente em alturas diferentes 
(BARTEL, 1997, p. 324). 
 

 
 
C- Figuras de Representação e Descrição 
 
Circulatio 
 
É uma série de, geralmente, oito notas, em uma formação de onda circular ou senoidal. É a descrição 
musical de um movimento circular. (BARTEL, 1997, p. 216).  
 

 
 
D- Figuras de Dissonância e Deslocamento 
 
Prolongatio 
 
Dissonância de passagem ou suspensão com uma duração maior do que as consonâncias precedentes 
(BARTEL, 1997, p. 371).  



 

 

 
 
Saltus Duriusculus 
 
É um salto que forma um intervalo melódico dissonante. (BARTEL, 1997, p. 381) 
 

 
Syncopatio 
 
Suspensão, com ou sem uma dissonância resultante. (BARTEL, 1997, p. 394) 
 

 
 
E- Figuras de Interrupções e Silêncio 
 
Abruptio 
 
É uma interrupção repentina e inesperada na composição musical.  Ocorre quando uma cadência termina 
na quarta (que deveria ter sido resolvido através de uma terça), antes do baixo terminar a cadência”. É 
um silêncio abrupto. (BARTEL, 1997, p. 167). 
 

 
F- Figuras Diversificadas 
 
 
Schematoides: 



 

 

 
É uma figura que reestrutura o trecho ou a configuração anterior, seja através da mudança subjacente do 
texto ou através do aumento ou diminuição da duração. É a repetição de um fragmento em outra voz e a 
duração das notas são mais curtas. (BARTEL, 1997, p. 382)  
 

 
 
 
Exemplos:  
 
Handel (1685-1759)  
Coro do Aleluia 
* Retórica em música de técnica temática e iterativa  
 
Johann Gottfried Conradi (? – 1699) – Suíte em Lá Maior: 

I- Prélude 
II- Allemande 
III- Courante 
IV- Rondeau 
V- Gigue 

* Retórica em música de técnica iterativa 

  
Beethoven (1770-1827) –  Sonata para piano em C minor (Patética): 

I- Grave – Allegro Molto 
II- Adagio 
III- Allegro  

* Retórica em música de técnica temática  

 
Chopin (1810-1849) – Balada nº 01  
* Retórica em música de técnica temática  

 
Luciano Bério (1925-2003) 
Sequenza XIV per violoncello (2002) 
 

Seção Localização Atributo Técnica 

A p.1 Textura monódica Percussão 

B p.2-4 Textura polifônica Arco 

A’ p.5 Textura monódica Percussão 

Peroração p.6 Ambas Ambos 
TEIXEIRA & FERRAZ, 2015 

* Retórica em música de técnica iterativa  
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1. Joachim Burmeister (1564-1629) 

Hypomnematum Musicae Poeticae (1599) 
Musica Autoschediastike (1601) 
Musica Poetica (1606) 

2. Johannes Nucius (ca. 1556-1620) Musices Poeticae (1613) 

3. Joachim Thuringus (? - ?)  Opusculum Bipartitum (1624) 

4. Athanasius Kircher (1601-1680) Musurgia Universalis (1650) 

5. Elias Walther (? - ?) - 

6. Christoph Bernhard (1628-1692) Tractatus Compositionis Augmentatus (ca.1660) 

7. Wolfgang Caspar Printz (1641-1717) Phrynis Mytilenaeus (1676-79) 

8. Johann Georg Ahle (1651-1706) Sommer-Gespräche (1697) 

9. Tomás Baltazar Janovka (1669-1741) Clavis ad Thesaurum Magnae Artis Musicae (1701) 

10. Mauritius Johann Vogt (1669-1730) Conclave Thesauri Magnae Artis Musicae (1719) 

 
11. Johann Gottfried Walther (1684-1748) 

Praecepta der Musicalischen Composition (1780) 
Musicalisches Lexicon (1732) 

12. Johann Mattheson (1681-1764) Der Vollkommene Kapellmeister (1739) 

13. Meinrad Spiess (1683-1761) Tractatus Musicus Compositorio-Practicus (1745) 

14. Johann Adolf Scheibe (1708-1776) Der Critische Musikus (1745) 

15. Johann Nikolaus Forkel (1749-1818) Allgemeine Litteratur der Musik (1792) 

 
 
Atividade:  
Analise brevemente a Sonata K282 em Eb Maior de W. A. Mozart.  
Identifique os principais elementos estruturantes de cada movimento 
Identifique os principais contrastes estruturais 
Identifique os elementos estruturais que variam e perduram  
Determine como cada movimento se dispõe, do ponto de vista da retórica 
Determine como a obra como um todo se dispõe, do ponto de vista da retórica.  
 


