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RESUMO 

 

Tomando por objeto o manuscrito musical de Torrejón y Velasco encontrado 

em Lima com músicas compostas sob o texto poético de La Púrpura de la Rosa, 

estes estudos se debruçam sobre as profundas inter-relações entre a palavra e a 

música, que colocadas em cena, despertam no espectador as emoções suscitadas 

pela poesia de Pedro Calderón de la Barca. Com base na Teoria dos Afetos, é 

traçada uma apreciação das figuras musicais utilizadas para que um entendimento 

musical seja construído em estreita ligação com a dramaturgia calderoniana no 

objetivo de mover os afetos do ouvinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras chaves: poesia, teatro, música, teatro musical, ópera, teoria dos afetos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

 Tomando por objeto el manuscrito musical de Torrejón y Velasco 

encontrado en Lima con canciones compuestas bajo el texto poético de La Púrpura 

de la Rosa, estos estudios se centran en las profundas interrelaciones entre la 

palabra y la música, que colocadas en escena, despiertan en el espectador las 

emociones suscitadas por la poesía de Pedro Calderón de la Barca. Con base en la 

Teoría de los Afectos, se traza una apreciación de las figuras musicales utilizadas 

para que un entendimiento musical sea construido en estrecha conexión con la 

dramaturgia calderoniana en el objetivo de mover los afectos del oyente. 
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INTRODUÇÃO  

 

Objetivamos, neste estudo, satisfazer nossa curiosidade a respeito das íntimas 

relações entre a linguagem da poesia e a linguagem da música. O que nos move é o 

particular interesse na palavra que, com a expressão de sua paixão uma vez posta 

em melodia, nos afeta de modo especial. Nossas investigações se acercam dos 

estudos literários, dos modos de como os afetos inspirados pelo texto poético de 

Don Pedro Calderón de la Barca (1600 -1681) são impressos pela música da ópera 

La Púrpura de la Rosa composta por Don Tomás Torrejón y Velasco Sanches (1644-

1728) e Juan Hidalgo de Polanco (1614-1685); de como a palavra, abraçada à 

música, pode provocar no espectador ouvinte os efeitos e afetos suscitados pela 

poesia, e pelas figuras musicais à ela ligadas, nas situações cênicas desta obra 

calderoniana. Por essa razão em especial, não pretendemos empregar nenhum 

olhar de natureza musicológica ou um viés de caráter histórico às nossas pesquisas. 

No período Barroco todas as expressões artísticas traziam em si a necessidade 

de comover e deslumbrar. Reinam a dramaticidade e o movimento caracterizado 

pelos dramas espirituais que trazem o racionalismo renascentista em conflito com o 

cristianismo medieval, o espírito em oposição à matéria, o plano do sensível 

contrário à razão. O estilo Barroco, tanto na literatura quanto na música, e também 

nas artes plásticas e no teatro, aparece de forma unida às ideias e ao ambiente 

histórico e social que o gerou. Traduz os conflitos entre o corpo e a alma que as 

turbulências políticas, sociais, econômicas e religiosas provocaram na forma de o 

homem se colocar como protagonista de sua história no mundo.   

O teatro cortesão, como um gênero de espetáculo completo onde os temas 

mitológicos e pastoris são abundantes, exige uma grande efetivação da música, da 

dança, da cenografia, do vestuário, da iluminação, do maquinário e engenharia do 

palco, e teve o seu esplendor no Siglo de Oro do teatro espanhol. O Siglo de Oro, ou 

Século de Ouro, abarca o período estético que corresponde, essencialmente, desde 

o Renascimento do século XVI ao Barroco do século XVII. Entende-se como o 

apogeu da cultura espanhola, uma época clássica, o período que chega ao seu 

ápice na Espanha com o teatro de Calderón de la Barca.  
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Diferente das encenações realizadas nos teatros corrales, ou nos teatros 

populares, os espetáculos para a corte contratavam os melhores dramaturgos, 

compositores, músicos e cenógrafos espanhóis e estrangeiros. Requeriam, por 

vezes, a união de duas ou mais companhias teatrais para serem encenadas devido 

à sua grandiosidade. Como nunca antes, a música passou a ocupar um lugar 

especial nesses espetáculos idealizados por um estado monárquico absolutista 

como afirmação de seu poder e para impressionar os espectadores. Este 

divertimento, que trazia uma mensagem sócio política em suas alegorias, 

estabeleceu complexas relações entre a corte de Madri e as cortes dos vice-

reinados das Américas.     

A dinâmica histórica do teatro e da música do Siglo de Oro espanhol traz uma 

cultura barroca de manifestação nacional mais fortemente independente. Desde fins 

do século XVI, teatros comerciais estavam em funcionamento em várias das 

grandes cidades da Espanha e ofereciam performances quase que diariamente. O 

crescimento dessa atividade comercial criada com esses teatros demandou um 

enorme número de novas peças teatrais que foram escritas e levadas à cena 

através de todo o século XVII. Nas peças, dramas, comédias ou autos sacramentais 

do teatro calderoniano, encontramos exemplos da rica galeria de personagens que 

retratam sua condição social e seu tempo nas temáticas comuns do teatro barroco 

espanhol: a religião, o amor e suas paixões, a honra, a vida e as convenções 

sociais, a mitologia e a história antiga em abordagens filosóficas e espirituais. Ao 

introduzir a música, a dança e a cenografia em sua linguagem teatral, Calderón de la 

Barca contribuiu para a ascensão do gênero músico-teatral na Espanha afirmando o 

gênero da zarzuela espanhola que aparece como um gênero lírico-dramático, 

genuinamente nacional, onde se alternam cenas cantadas com outras faladas, além 

de números de danças. 

As convenções para a incorporação da música no teatro se estabeleceu com o 

desenvolvimento do gênero comédia no século XVII e se solidificou através do 

trabalho de músicos, atores e dramaturgos que atuavam principalmente nos teatros 

populares. Canções, música instrumental e danças, dão suporte à trama e se 

subordinavam ao texto teatral. A primazia do texto e o restritivo elemento da 

verossimilhança exigida controlavam a função da música e o gênero musical a ser 

usado em cena. Poetas e músicos espanhóis do século XVII assumem com maior 
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perfeição as suas criações para o teatro musical. Esse gênero teatral se converte 

em um viveiro para esses músicos e poetas que oferecem o testemunho do barroco 

lírico que alcançava o apogeu de sua expressividade. E Calderón adiciona um 

especial e apropriado realismo para o uso da música.  

Capaz de evocar o mundo, a música também vive nos acontecimentos e ideias 

de uma sociedade. Desse modo, começamos por traçar um panorama a respeito da 

evolução da música e do teatro, com o foco na música teatral, desde as décadas 

finais do século XVI até fins do século XVII com o propósito de compreender o 

estado em que as expressões artísticas se encontravam na sociedade espanhola no 

período do Siglo de Oro. Desse modo, com a definição de gêneros musicais, termos 

e expressões referentes à música e ao teatro, intentamos nos aproximar da 

linguagem musical e teatral mais efetivamente. Na pretensão de traçar um caminho 

que propusesse a união entre a música e a poesia, o gesto e a encenação teatral, 

nos deparamos com a importância da voz para a comunicação dos afetos do homem 

e com o trabalho do artista.     

A voz se apresenta como um reflexo da harmonia das esferas celestes. As 

referências do poder da música para evocar a ordem universal é uma constante nas 

obras dos filósofos e teóricos musicais que, apresentando conotações 

transcendentes, filosóficas e religiosas, abraçam a ideia de que a música é um 

discurso derivado diretamente de uma harmonia celestial e do conhecimento da 

divindade. Na vontade de ampliar significados e sentimentos, os compositores do 

século XVII foram levados a buscar a poesia, a retórica e a oratória como modelos 

eficientes de comunicação. E mesmo que a retórica e a eloquência sejam objetos de 

controvérsias, os seus estudiosos reconheceram que um ouvinte era mais capaz de 

ser movido para a ação, ou persuadido em suas emoções, através de um apelo aos 

sentidos.    

Procuramos, também, no primeiro capítulo, o entendimento da estrutura da 

obra dramatúrgica no teatro espanhol do Siglo de Oro para a compreensão da obra 

estudada posteriormente. Levamos a investigação para o que diz respeito aos 

gêneros teatrais, o drama e seus temas, as comédias e suas ligações com a 

commédia dell`arte. Encontramos definições para alguns termos ligados à linguagem 

teatral do século XVII e buscamos esclarecimentos a respeito de gêneros da 
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dramaturgia e de diversos elementos: a sátira e a caricatura, o burlesco e o 

grotesco, entre outros.   

A Teoria dos Afetos se torna o tema central das nossas investigações em um 

segundo momento. O termo “teoria dos afetos” é uma tradução do conceito 

Affektenlehre utilizado pelos alemães. Alude à relação entre as diversas 

possibilidades de expressar as emoções nas várias manifestações do sentimento 

humano mediante a música com o suporte nas bases dos pressupostos da tradição 

fisiológica e da retórica clássica grega e latina, em acordo com os pensamentos e a 

filosofia aristotélica e platônica. O termo afeto equivale, então, a sentimentos éticos 

e codificados que resultam comuns a todos os seres humanos, e não à subjetividade 

de sentimentos passionais. Desse modo, o intérprete poderia comunicar ao 

espectador sentimentos estilizados e assimilados por convenções. Um determinado 

afeto era expresso como uma emoção codificada. 

Afeto é a paixão da alma que, redundando na voz, a altera e causa no corpo 

um deslocamento particular com que movemos a compaixão e a misericórdia, a ira e 

a vingança, a alegria e a tristeza. Algo importante e necessário ao orador e 

consequentemente ao cantor. O termo afeto aqui é usado em equivalência ao termo 

paixão ou emoção mesmo que possamos encontrar diferenças fundamentais entre 

esses conceitos em teóricos humanistas de retórica musical e poética. Comentários 

acerca da capacidade da música e do teatro para evocar e mover afetos dão lugar a 

uma nova estética que desembocaria na criação das primeiras formas de espetáculo 

do gênero ópera, advindas da Itália.  

 A ópera na Espanha não sofreu interferências diretas dessa ópera nascida na 

Itália, embora não se possa negar a relevância e a influência do gênero italiano na 

cena do teatro espanhol. A cultura espanhola do século XVI e XVII traz em sua 

verve tradições que remontam à antiga Idade Média que se traduzem nos gêneros 

de teatro musical da corte madrilena - a zarzuela e a ópera, que aqui também 

chamamos de fiesta cantada. A verossimilhança exigida na expressão da linguagem 

teatral do Siglo de Oro traz as ricas imbricações que levam as características 

genuinamente espanholas que sentimos na expressão de sua lírica poética e 

musical. 
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No terceiro capítulo vemos a vinculação da festa mitológica La Purpura de la 

Rosa à ocasiões históricas de aniversários ou bodas reais nos levar ao 

reconhecimento do contexto histórico do texto de Calderón que, forjado em arte, 

pode nos abrir possibilidades para uma compreensão do Barroco na Espanha do 

século XVII. A fonte musical usada para esses estudos é uma edição do manuscrito 

C-1469, que se encontra na Biblioteca de Lima, Peru, com uma transcrição completa 

criteriosamente supervisionada pela Professora Doutora Louise K. Stein. Na 

introdução crítica encontramos uma minuciosa descrição de cada uma das seções, 

dos coros, das tonadas, dos solos vocais e do movimento do baixo contínuo, 

sugerindo que a escrita da partitura tenha sido concebida em partes independentes, 

ou em papéis soltos, como era o costume, e não para ser usada como partitura de 

execução. Certos detalhes essenciais para a representação da ópera não se 

encontram explicitados no manuscrito. A pesquisadora esclarece que o texto de 

Calderón, que tem por base a edição de La Púrpura de la Rosa publicado em 1687, 

se encontra nitidamente escrito e que a autoria do texto da loa nesse manuscrito 

musical não pertence à Calderón. Cita ainda as edições prévias que foram usadas 

como fontes para essa edição crítica e interpretativa. 

Apenas as didascálias, as notas de esclarecimento do texto, feitas por 

Calderón de la Barca aparecem como indicações cênicas mais precisas na partitura 

da ópera La Púrpura de la Rosa encontrada na biblioteca de Lima (C-1469). Nesta 

edição comentada nos é explicitado que esse manuscrito de Lima proporciona 

apenas o texto sob a música da primeira estrofe das canções, e mesmo quando o 

texto é dividido ou compartilhado por vários personagens não há informações 

indicando essa troca, obrigando os intérpretes a recorrer ao texto escrito fora da 

melodia. O texto completo é apresentado sem a sua música correspondente e não 

inclui os nomes dos personagens que cantam, ajustando-se, a escrita, aos 

chamados papéis soltos típicos desse repertório da música teatral espanhola. E por 

não oferecer as versões completas do texto escritas para cada tono ou tonada com 

as coplas sucessivas que deveriam ser cantadas, nos traz os indícios necessários 

para concluir que os atores e atrizes que atuaram nesse espetáculo eram muito 

hábeis em aprender os seus papéis pela repetição e pela memória e possuíam 

destreza na arte de encaixar os textos dramáticos nas melodias sugeridas pelas 

partituras. 
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Tomando outras publicações do texto de La Púrpura de la Rosa por fonte, 

Louise K. Stein traz a transcrição para a notação moderna e a adição de indicações 

mais detalhadas e extensas a respeito da música, da instrumentação e da realização 

cênica. Esclarece, também, nas notas sobre os critérios dessa edição, que a música 

escrita nas claves altas - a saber: a clave de sol na segunda linha para as vozes 

agudas, a clave de fá na quarta linha para o barítono e a clave de dó na quarta linha 

para o baixo contínuo - foi transposta no intuito de ajustar a partitura às 

recomendações do músico Lucas Luiz de Ribayaz (1626-1667). No capítulo quinze 

de seu livro Luz y Norte Musical, nas páginas 57 a 61, Ribayaz recomenda que os 

músicos que realizam o contínuo devem fazê-lo soar transposto quando se trata de 

uma escrita musical em claves altas, e devem tocar ao natural quando a escrita 

musical está posta em claves baixas. A notação transposta é o resultado de uma 

transposição já indicada na partitura original do manuscrito, ou seja, que em 

coincidência com a notação típica de outras fontes musicais da época, a notação 

moderna encontrada na edição já traz a figura do som natural, real e convencional. 

Nessa edição, segundo nos é esclarecido nas notas críticas, as indicações dos 

compassos também estão modernizadas. Foram adicionadas barras de compasso, 

porém mantendo a ideia das diferenças rítmicas e os valores das notas. O 

movimento do baixo contínuo, as ligaduras, os signos de repetição, a distribuição 

das palavras sob a melodia musical, foram mantidos como no original – o que para 

as nossas investigações a respeito das relações entre poesia e música se 

mostraram suficientes. E ao fim, traz um apêndice com inserções musicais e 

sugestões para a performance bastante ilustrativo e elucidativo. 

Nas notas críticas, encontramos a afirmação de que Torrejón y Velasco não foi 

o único compositor da partitura de Lima. O compositor teria tido acesso a cópias da 

partitura composta por Hidalgo para as representações que aconteceram em Madri 

várias décadas antes. Segundo Louise K. Stein, os solos dos personagens o Tempo 

e o Desengano, na loa e no corpo da ópera respectivamente, estão escritos na clave 

de dó na terceira linha indicando que estes personagens, especialmente, eram 

cantados por vozes masculinas de barítonos. Sugere, também, que todos os outros 

personagens, na loa e na fiesta cantada, eram cantados por atrizes cantoras das 

companhias de teatro, na alegação de que os castrados não estavam bem vistos na 

Espanha. A exceção seria a voz do Gracioso Chato, cujo papel era provavelmente 
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cantado por um tenor. Faz indicações de que o personagem Marte, a princípio, não 

sugere uma identificação com nenhuma personalidade real por trazer traços do 

burlesco e do exagerado como se vê em típicas e leves representações destinadas 

para a diversão dos príncipes.  

Embora os temas que se referem ao timbre da voz de cada personagem sejam 

de extrema relevância, não serão abordados concludentemente por não serem os 

objetos diretos dos nossos estudos. Não entraremos de modo contundente no mérito 

destas questões; porém, podemos dizer que o timbre do cantor, ator e intérprete, 

estava intimamente ligado ao afeto a ser movido na plateia, ao gesto e ao decoro na 

cena teatral do século XVII - segundo o que sugere nossas investigações no 

segundo capítulo. Tivemos também acesso a pesquisas que demonstram que, para 

a realeza e a sua corte, a voz dos castrados era considerada especial, e ouvi-la 

poderia trazer efeitos terapêuticos contra a depressão e outros males do espírito. 

Por essas razões, não nos precipitamos em refutar ou abraçar a questão do timbre 

adequado para esse ou aquele personagem por não objetivarmos conclusões 

históricas a respeito do papel da mulher nas encenações do teatro cortesão do Siglo 

de Oro espanhol, nem tampouco a respeito do elenco e outros elementos 

relacionados diretamente às primeiras apresentações de La Púrpura de la Rosa.  

Porém, a música não pode existir em um vácuo histórico ou social. O compositor, 

esteja ele ciente ou não do fato, vive em relacionamento direto com o seu tempo e 

com a sua cultura. Entendemos que um pensamento histórico não compreende 

apenas o registro de fatos em sua cronologia. Uma perquirição histórica não tem 

como fim apenas reconhecer uma verdade final inatingível. Para a elucidação do 

passado através de estudos feitos no presente, e também a compreensão de 

manifestações da arte no presente através de investigações a respeito do passado, 

tornam necessárias as averiguações também no campo mítico, além do estilístico. 

Desse modo, o estudo dos mitos sugeridos no texto poético de Calderón de la Barca 

em La Púrpura de la Rosa tem por objetivo o conhecimento sobre o que eles têm a 

nos dizer para podermos estabelecer outras verdades a partir deles. 

Para investigar as profundas inter-relações entre a palavra e a música, fizemos 

uma apreciação das figuras musicais que encontramos na edição moderna do 

manuscrito de Lima, cruzando-as com os estudos da estética e dos gêneros do 

teatro e da música, e com as sugestões para a construção de uma retórica musical 
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com o fim de mover afetos encontrados nos textos dos teóricos e músicos dos 

séculos XVI e XVII. Levamos em consideração ideias sobre o decoro e situações 

políticas, sociais e culturais que tiveram influência direta ou indireta na produção 

artística da época. E, embora tenhamos nos esmerado para uma análise imparcial e 

isenta, não pudemos evitar, em nós mesmos, o encantamento e a sedução 

provocados pela beleza da música encontrada na poesia da partitura musical da 

ópera, ou fiesta cantada, La Púrpura de la Rosa.    
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CAPÍTULO 1 

  

Aspectos da música, do teatro e do drama musical no século 

XVII. 

  

Todas as obras de arte obedecem a um impulso interior em sua composição e 

repousam em uma base exterior em sua construção. Na arte, verdade é uma 

grandeza variável, imperfeitamente reconhecida e animada por movimentos 

permanentes. As dificuldades que o estudo e uma posterior identificação de forma e 

conteúdo na música possam apresentar, mesmo a especialmente composta para o 

espetáculo teatral, residem em uma generalizada repugnância de aplicação 

sociológica às artes que se alicerça no argumento de que a música é a mais 

abstrata e ao mesmo tempo a mais formal das expressões artísticas. (FISCHER, 

1977: 205).  

Como toda arte, a música não necessita de contingências específicas para 

explicá-la em sua existência, entretanto, traz em si um efeito de algo anterior e 

primordial presente em cada melodia, harmonia, ritmo ou forma musical. A 

investigação das circunstâncias em que se deu a sua criação é necessária no 

sentido da melhor apreensão de toda a instabilidade da sua memória e de todas as 

mutações humanas armazenadas em seu cerne. Certos fenômenos no âmbito da 

música se tornam quase que inexplicáveis se, ainda, não considerarmos uma breve 

observação de certas transformações na estrutura da organização da sociedade 

através da história e da cultura de seu povo, e, ao final, suas consequentes 

influências no ser que sofre tais circunstâncias. E “quanto mais uma obra possui 

esses elementos particulares ao artista e ao seu século, mais a obra encontrará com 

facilidade acesso à alma de seus contemporâneos” (KANDINSKY, 1996: 84). 

A música é capaz, como toda arte, de evocar o mundo; e não podemos 

sustentar que o desejo da música traz em sua fonte somente o conhecimento do 

elenco instrumental ou do sistema de sons: “Uma obra musical carrega-se de 

significações precisas que lhe podem ser dadas por um contexto verbal ou 

situacional, expressamente ligado à obra para lhe dar significação.” (NATIEZ in: 

SEIXO, SD: 30) A música também vive nos acontecimentos e ideias de uma época 



18 
 

ou de um povo, nos ecos interiores de uma aparente displicência com o exterior 

social, na experiência pessoal condicionada por apelos históricos que a afetam de 

muitas maneiras: 

 

“Se examinarmos o longo e contraditório processo de secularização da música, 
seremos mais uma vez levados a admitir que a música é um fenômeno 
eminentemente social. Embora consistindo em sons organizados, a própria 
organização desses sons corresponde à organização da sociedade em uma dada 
época”. (FISCHER, 1977: 215) 

 

O emprego e mesmo o desaparecimento de certos instrumentos musicais se 

liga, em parte, às circunstâncias sociais e ideológicas que merecem ser 

consideradas no estudo das continuadas modificações da expressão musical 

através dos tempos: “A evolução da música no decorrer da História está intimamente 

relacionada com o espírito da respectiva época.” (NEUNZIG, 1985: 5) No entanto, as 

transformações sofridas pela arte musical através da História não se relacionam 

somente com o espírito de uma época, mas também depende “das possibilidades de 

divulgação das suas novas formas e estruturas, e, finalmente...do espírito inventivo 

dos construtores de instrumentos.” (NEUNZIG, 1985: 5).  

Estas modificações também não se explicam simplesmente pelo 

desenvolvimento da técnica de composição e de execução dos instrumentos 

musicais, pelo resultado de um desenvolvimento natural das capacidades e recursos 

sonoros dos instrumentos musicais já existentes ou, ainda, pelo surgimento de 

novos instrumentos. Na música, o que poderia se apresentar aleatoriamente tem 

suas bases na mais bela concordância e ordem, pois 

 

 “O que a vida e a sociedade exigem de cada um de nós é uma atenção 
constantemente desperta que distingue os contornos da situação atual, e também 
certa elasticidade do corpo e do espírito que nos torna capazes de nos adaptar a essa 
situação.” (BERGSON, 2013:71)1.  

 

 

                                                           
1
 “Ce que la vie et la société exigent de chacun de nous, c`est une attention constamment en éveil, qui 

discerne les contours de la situation présente, c´est aussi une certaine élasticité du corps et de 
l´esprit, qui nous mette à mêmme de nous y adapter.” (BERGSON, 2013:71). 
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1.1 Considerações sobre música e sociedade barroca 

  

A unidade estilística da música barroca não pode ser separada das ideias e da 

sociedade que a gerou: “As épocas da música apresentam-se coesas e conclusas e 

nós notamos, no máximo, as fases transitórias que se sobrepõem.” (NEUNZIG, 

1985: 7) A transição do estilo renascentista para o estilo barroco nas artes coincide 

no aspecto econômico com a ascensão do regime mercantilista; com o crescimento 

do Iluminismo como pensamento político-científico; e, no aspecto meramente 

político, coincide com triunfos do regime absolutista e a consolidação de estados 

nacionais, o que reflete na música certo caráter nacionalista: “O Barroco foi um estilo 

internacional. Estendeu-se por toda a Europa para adquirir, por assim dizer, uma 

variedade de acentos nacionais.” (RAYNOR, 1986: 258)  

O estilo barroco aparece trazendo conflitos entre a alma e o corpo em meio a 

grandes turbulências sociais, políticas, econômicas e principalmente religiosas. No 

aspecto religioso essa transição da Renascença para o Barroco vem como uma 

consequência da Contra Reforma da Igreja Católica onde esta retoma o poder de 

influência política perdida com a primeira Reforma. As novas formas de religião, 

ocorridas nos séculos XVI e XVII, que vieram com a Reforma e a Contra Reforma, 

se mostram como fatores de importância tanto na produção artística como na 

história da humanidade, pois “que vão modificar as mentalidades, em especial a 

ideia de si mesmo e do próprio papel na vida cotidiana da sociedade”. (ARIÈS e 

DUBY,1995: 111). 

         A Reforma protestante, de certo modo, prescindiu das manifestações físicas da 

fé. Aboliu as representações iconográficas de cenas e figuras sagradas no interior 

dos templos religiosos e favoreceu a palavra em língua vernácula para o 

conhecimento, estudo e experiência da religião. Por outro lado, os sentidos 

adquirem papel destacado para a experiência religiosa da Contra Reforma no mover 

os afetos para em tudo amar e servir ao Senhor: O Concílio de Trento tratou de 

exigências acerca das condições para reunir o texto e a música destinados ao culto 

religioso e de como a música deveria servir exclusivamente como veículo para a fé.  

As palavras deveriam ser inteligíveis para os fiéis, estabelecendo-se assim uma 

associação entre atitudes corporais, o gesto, e a disposição da alma e dos afetos 

para a experiência espiritual. A Igreja da Contra Reforma também impõe a 



20 
 

inteligibilidade dos textos das missas polifônicas e dos motetos interpretados pelos 

cantores. Como símbolo de poder, não distribui partes musicais para serem 

cantadas entre os fiéis como fazem as Igrejas da Reforma. Entretanto, essas Igrejas 

contrarreformistas promovem educação e conhecimento musical e linguístico entre 

os meninos pertencentes a classes sociais menos favorecidas ao recrutá-los como 

membros de suas capelas musicais. O homem dos séculos XVI e XVII sonha com o 

desenvolvimento de suas potências individuais. Porém, não dispõe de um caminho 

aberto à ascensão social ou cultural, tampouco acesso ao domínio de sua realidade 

emocional - a menos que decidisse renunciar às recompensas materiais em favor da 

vida intelectual ou espiritual através da aprendizagem do domínio e da expressão 

dos afetos. Essa idealização diz respeito ao próprio passado Clássico refletido no 

interesse pela cultura grega e latina com a retórica e os preceitos da poética de 

tradição aristotélica e platônica que desempenham papel fundamental em todos 

esses ambientes. (DÍAZ MARROQUIN, 2008: 19) 

Nesse contexto a arte acaba por tornar-se um objeto de poder representativo 

do qual as instituições se servem para elevar o poder de Deus e de seus 

representantes na Terra, ou seja: a nobreza e o clero: “Às companhias de teatro real 

restava solicitar ou aguardar gratificações e indenizações, mediante as quais seu 

protetor demonstrava generosidade e magnificência.” (PORTICH, 2008: 78) A arte 

traduz a ostentação do esplendor da corte e da Igreja. Desse modo, esta 

suntuosidade afina-se com a ideia mercantilista da riqueza; e, como toda a arte 

barroca, a música foi socialmente legada à aristocracia e ao clero que também atua 

igualmente no mecenato, uma vez que 

 

“A competição da vida de corte obriga os homens que a compõem a dominar 
suas paixões, a restringir-se, nas relações com os demais, a um comportamento 
judiciosamente calculado e nuançado. As estruturas dessa sociedade e a natureza 
das relações sociais dão pouco espaço para manifestações afetivas espontâneas” 
(ELIAS, 2001: 107) 

 

As atitudes e pensamentos da geração entre as décadas finais do século XVI e 

as primeiras décadas do século XVII mudaram a produção da arte. O compositor do 

período Barroco, ao ilustrar a magnificência, escrevia a música do absolutismo do 

século XVII e, em certo sentido, o seu estilo particular manifestava ideias do 
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nacionalismo e do poder monárquico: “a era do barroco foi aquela em que a política 

de força do nacionalismo se consolidou no ponto mais elevado.” (RAYNOR 1986: 

210) 

Os elementos a serem considerados no ato da criação de uma obra musical - 

ou mesmo de um espetáculo concebido para o teatro - eram a ocasião social, a 

sonoridade ambiente do espaço no qual seria executada, o nível social e cultural do 

público ouvinte, a formação instrumental e ou vocal posta à disposição, a 

virtuosidade e o conhecimento dos instrumentistas executantes. A vida musical era 

ativa e vigorosa, e vivia, sobretudo, nos círculos privados: “As artes não estavam 

postas ou eram conduzidas como atividades meramente lúdicas apartadas da vida e 

da reflexão sobre seus destinos.” (CHASIN, 2004: 9) A música se integrava à vida 

pública e à vida privada participando de todas as ocasiões sociais de maneira 

indispensável, e não acessória ou decorativa, fosse ela fúnebre ou festiva, solene, 

oficial ou religiosa. 

Na corte espanhola os saraus representavam a grande forma de 

entretenimento, sobretudo durante o reinado de Felipe III, o Piedoso (1578-1621) 

iniciado em 1598. Tais saraus, em essência, eram organizados em larga escala em 

torno de danças tradicionais nobres e figuradas: a pavana e a galharda, a dança alta 

e a dança baixa, entre outras. O teatro, grandioso e mais popular entre os cortesãos, 

eventualmente substituía a dança nesses eventos sociais. Felipe IV (1605-1665) foi 

primeiro monarca espanhol a trazer a engenhosidade do teatro italiano para a sua 

corte, onde o palco foi equipado com grande maquinário e teve a sua cena 

enriquecida com a perspectiva nos cenários. O grande projeto da construção do 

Palácio de Buen Retiro, onde se apresenta uma atividade artística intensa com 

espetáculos que possuíam elegância dramática na música e na encenação, restaura 

a imagem pública da monarquia espanhola. A arte dedicada a servir os patronos 

reais servia também à sua política. (STEIN, 2002:87) 

No período Barroco podemos relacionar os estilos musicais segundo a sua 

forma – a exemplo dos madrigais, dos concertos, das cantatas, entre outros -, 

segundo a técnica de composição – a exemplo dos estilos contrapontístico, 

canônico, melismático, etc. – e segundo a sua função social – a exemplo da música 

sacra para ser tocada durante a liturgia ou nos festejos religiosos, da música para o 

teatro, da música para a dança, da música de câmara. Observamos que tanto a 
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música sacra quanto a música de câmara também eram, por sua vez, a música 

ouvida na corte. Grupos de músicos, cantores e instrumentistas, se uniam aos reis e 

era comum que os acompanhasse como uma parte indispensável do séquito em 

cada viagem realizada pela corte. Esses músicos ainda poderiam se ocupar da 

música nos ofícios religiosos devido à forte relação entre a Igreja e o Estado. 

(REESE, 1995: 688) 

O consumo e a produção da arte musical no século XVII podem ser 

examinados sob o contexto do mecenato que, individual ou coletivo, assegura esta 

relação entre a produção e o consumo da música. A princípio, a composição tem um 

fim definido, a ser executada em uma ocasião particular, e se dirige a um público 

específico, tomando, por exemplo, a corte ou a Igreja. A produção musical era 

regulada por contratos ou por ordens da corte. Os compositores e mestres de capela 

deveriam compor continuamente a cada domingo para os ofícios da Igreja ou outras 

obras musicais, cantatas e óperas, para datas determinadas – a exemplo de La 

Púrpura de la Rosa (1660), a fiesta cantada de Pedro Calderón de la Barca 

apresentada por ocasião da assinatura do tratado de paz dos Pirineus e das bodas 

reais da Sereníssima Infanta de España Maria Teresa (1638-1683) com o Rei de 

França Luís XIV, o Rei Sol (1638-1715). Distinções musicais reforçam a interação e 

a separação dos personagens no jogo teatral, e a estrutura social é mostrada 

através da música em analogia à própria organização da sociedade na monarquia 

absolutista. (STEIN, 2002: 167) 

A questão da inspiração e da liberdade artística não deveriam representar 

problemas. A nobreza e os ricos cidadãos pagavam por músicas pessoais e 

privadas para seus matrimônios e funerais. A música exercia a função de música 

ambiente para banquetes, festas e outras ocasiões sociais, e a função de 

divertimento e espetáculo para a corte e para o clero. Músicos profissionais eram 

contratados para esse fim e a nobreza tinha a seu serviço numerosos 

instrumentistas que acompanhavam os seus cantores. As coleções de instrumentos 

dos palácios dispunham de alaúdes e harpas, flautas e violas, além de outros 

instrumentos de cordas, sopro e percussão: “Distração ou estudo, expressão 

elevada ou reduzida ao nível estético, linguagem emocionante sem risco de 

discriminação, a música está presente na intimidade da vida privada ou no 

exibicionismo da vida mundana.” (ARIÈS e DUBY, 1995: 61) As artes, a música e a 
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esfera estética encontram-se profundamente amarradas à vida e à filosofia nas mais 

íntimas questões humanas. Sua organização no período barroco dependia, 

naturalmente, das classes sociais mais elevadas: o clero, a nobreza e os ricos 

mercadores que imitavam os seus costumes. Ter músicos como seus empregados 

era uma demonstração de alta posição social. A música da aristocracia e a música 

da corte se dirigiam ao seu público restrito e, incidentalmente, poderiam ser ouvidas 

pelo povo. Desse modo, a Igreja era o único lugar onde a música se apresentava de 

maneira acessível ao público comum das cidades de modo regular - embora o povo, 

de modo geral, não compreendesse a elaborada complexidade da música que era 

executada na liturgia, nos ofícios e nas cerimônias das igrejas. A Igreja era um 

organismo internacional, não apenas em seu culto ou em suas doutrinas, e a música 

que enobrecia os seus serviços propagava-se por todos os territórios onde estava 

estabelecida. Os fenômenos artísticos ocorridos em determinado país podia viajar 

por toda a Europa. A música ouvida pelos viajores em uma missa realiada em 

qualquer parte do continente europeu “podia criar entre os viajantes um gosto por 

determinado estilo de música ao ponto de levá-los a patrocinar semelhante 

progresso em seus países.” (RAYNOR, 1986: 53)  

O valor da música para a propagação da fé faz com que a linha divisória entre 

a música sacra e a música profana se apresente, por vezes, de modo vago. Pode-se 

supor que muito do que hoje relacionamos apenas ao seu emprego na Igreja 

também fosse adotado da prática secular. Muitas das composições que faziam parte 

da liturgia derivam de danças e peças folclóricas extremamente populares em sua 

época, e conhecidos exemplos dessa prática datam desde a Idade Média. Nas 

últimas décadas do século XVI, a música sacra foi profundamente afetada pelas 

Reformas Protestantes e as medidas da Contra Reforma: “O Papa Marcelo II 

reiterou um ataque aos estilos seculares utilizados na música religiosa” (RAYNOR, 

1986:147) e o repertório católico assumiria novas formas com as considerações 

feitas ao uso da música na Igreja pelo Concílio de Trento (1545-1563). Amplas 

reformas se mostravam necessárias para a música a ser ouvida na Igreja. A música 

seria organizada para a tranquilidade dos corações, de modo que levasse o ouvinte 

ao desejo de harmonias celestiais. Nada de profano poderia ser misturado aos hinos 

e louvores divinos e todas as coisas que fossem lascivas e impuras deveriam ser 

banidas. Essas resoluções repercutiram no fazer musical a partir de então – 
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principalmente na Itália e Espanha – gerando protestos nas cortes, também entre os 

músicos e compositores, e afetando tanto católicos quanto protestantes. Era comum 

entre os fiéis católicos e protestantes a adaptação de poesias com temas sacros a 

melodias e canções populares, evidenciando a ambivalência da sensualidade e da 

sacralidade da música. Podemos citar o exemplo da canção, que alcançou grande 

popularidade na Espanha, No puede Amor / hacer mi dicha mayor de José Marin 

(1619-1699), usada por Calderón de la Barca em La Púrpura de la Rosa e repetida 

em suas peças Apolo y Climene (1638) e Las Armas de la Hermosura (1678), e que 

aparece nos vilancicos copiados entre 1660 e 1670 pelo mestre de capela de 

Valladolid Miguel Gómez Camargo (1618-1690) com novos textos sagrados para a 

sua melodia. (ARAICO in: ARELLANO, 2000: 251)  

 Além da Igreja e da corte, as academias burguesas – concertos de artistas e 

virtuoses que seguiam o modelo dos círculos literários – representavam os mais 

importantes centros da vida musical. A aristocracia e a rica burguesia possuíam a 

instrução musical necessária para fazê-los acompanhar as novidades que ocorriam 

na música da época já que a evolução nos estilos acontecia de modo gradual 

passando de uma geração para a outra. As famílias por não poderem, em seu 

espaço privado, dar a seus filhos a mesma educação que recebiam da comunidade 

em tempos remotos, necessitavam de educadores e delegavam parte de seus 

poderes a professores e orientadores. “As novas estruturas educativas, em particular 

as dos colégios, logo recebem a adesão dos pais, convencidos de que seu filho está 

sempre à mercê de instintos primários que devem ser reprimidos” (ARIÈS y DUBY, 

1995: 324), o que coloca a razão à frente dos sentimentos e afetos da vida privada. 

Nesse modelo de educação para a sociedade, o Estado e a Igreja assumiram o seu 

papel ideológico, embora as escolas municipais não tenham melhorado as 

condições dos estudantes que estavam sujeitos a uma disciplina rigorosa. Era 

comum a escolha da música como atividade profissional, quer trabalhando em uma 

igreja, empregado em uma residência ou tocando na orquestra de uma das novas 

casas de ópera, pois isto não impunha diretamente gastos no aprendizado ou 

compromissos financeiros aos que eram responsáveis pela educação de uma 

criança: “Para fazer suas aprendizagens essenciais, a criança sempre dependeu ao 

mesmo tempo do “público”, do exterior, e do “privado”, dos pais. Muitas vezes, tais 

influências eram complementares”. (ARIÈS y DUBY, 1995: 325) 
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A profissão de músico no século XVII era considerada como uma profissão 

manual. A sua subsistência dependia do êxito de seus serviços profissionais nas 

capelas religiosas ou nas capelas dos nobres e aristocratas. Somente eram 

publicadas as obras que contavam com dedicatória a um personagem com alto 

poder econômico e com prestígio para proteger a edição. O ambiente onde nasce o 

dramma per musica, a ópera, canaliza a expressão musical e poética ao extremo. A 

consideração da música como reflexo da harmonia dos céus, que se pode traduzir 

na voz e nos instrumentos, pode indicar as tentativas, por parte dos teóricos, de 

dignificar a profissão do músico estabelecendo fundamentos filosóficos para que ele 

seja considerado mais que um simples técnico. (DÍAZ MARROQUIN, 2008: 242)  

Os músicos, como qualquer outro trabalhador, eram organizados em uniões, 

associações, corporações de ofício ou guildas. Essas associações agrupavam 

indivíduos com interesses comuns (sapateiros, marceneiros, construtores de 

instrumentos musicais, alfaiates, etc.) visando proporcionar proteção aos seus 

membros, e, no caso dos músicos, regulavam rigorosamente a preparação musical 

do estudante: “A história das associações de músicos está bem documentada na 

Itália, Alemanha, França e Inglaterra.” (BUKOFZER, 1982: 579)2 Como em todas as 

profissões, a educação musical era organizada eficientemente e começava cedo na 

relação entre o aprendiz e seu mestre que garantia a formação completa na 

instrução musical segundo a sua especialidade. Nessas organizações “os músicos 

eram “mestres” do seu ofício; cada um deles preparava tantos aprendizes quanto 

possível ou de acordo com as estipulações da guilda” (RAYNOR, 1986: 70). Ou seja, 

de modo similar àquela que existia entre os artesãos durante séculos, procurava-se 

um mestre para com ele aprender o ofício em música - seja o canto, os diversos 

instrumentos, os elementos teóricos da música e todos os aspectos dessa arte. Ao 

meio de atividades contínuas em cópias e execuções musicais acrescentava-se a 

interpretação musical e a retórica para que a música se tornasse eloquente: “Na 

Irlanda e nas regiões gaélicas da Escócia, as escolas de bardos funcionaram até 

meados do século XVII.” (ZUNTHOR, 2001: 57)  

O mecenato coletivo que era ofertado pelas cidades livres, controlava a vida 

musical dos cidadãos através dos conselhos administrativos da aristocracia, mas as 

                                                           
2
 “La storia delle associazioni di musicisti è ben documentata particolarmente in Italia, Germania, 

Francia e Inghliterra”. (BUKOFZER, 1982:579) 
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fontes de renda suplementares também eram legítimas - como os funerais e os 

casamentos onde a música era imprescindível. Os músicos empregados nas 

cidades eram “executantes de considerável habilidade, capazes de desempenho 

satisfatório em vários instrumentos e em condições de atender a todas as funções 

cívicas e acompanhamento musical de ofícios religiosos.” (RAYNOR, 1986: 70) O 

emprego em uma cidade pródiga trazia o prestígio social similar ao do músico 

empregado na corte; e a presença dos músicos do rei tornava a vida da organização 

de músicos de cidades como Londres, Paris e Madrid uma tarefa difícil. Esses 

músicos das cidades “tinham o monopólio da música executada na cidade; na 

prática isso significava o fornecimento de toda a música executada para casamentos 

e funerais;” e ainda podiam atender também, “de acordo com uma tabela fixa de 

custos, a cidadãos privados para comemorações domésticas ou sociais.” (RAYNOR, 

1986: 71-75).  

A existência oficial dessas organizações de músicos, que existiam desde a 

Idade Média e atuavam nas cidades, continuou até o século XIX. Pode-se dizer que 

uma das contribuições prestadas à arte musical por essas organizações de músicos 

e bandas citadinas foi a criação de certo gosto pelas apresentações musicais para 

um público anônimo das salas de concerto que pouco a pouco começam a se formar 

no período do Barroco tardio:  

 

“O progresso do concerto público dependeu, sobretudo, de dois fatores: 
existência de um público apreciador de música em vez de tomar parte na execução, 
em condições de pagar por esse prazer, e depois da existência de uma autoridade 
municipal disposta a amparar a música como necessária atividade cívica.” (RAYNOR, 
1986: 363) 

 

O intercâmbio musical e artístico era intenso. A importação e a exportação de 

músicos e artistas ligados às atividades teatrais, à construção de instrumentos 

musicais e à publicação das partituras de composições se desenvolveram como 

fator da economia. O número de edições musicais, seja de partituras ou de métodos 

práticos, demonstra que existia um grande número de executantes que poderiam se 

aproveitar deles e a invenção da impressão de notas musicais teve importância 

decisiva nesse processo:  
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“Esta técnica apareceu por volta de 1475 (vinte e cinco anos depois da 
impressão com caracteres móveis por Gutenberg), e, depois de Ottaviani Petrucci 
(1466-1539) ter aperfeiçoado decisivamente o processo da impressão de notas 
musicais, esta técnica propagou-se por todo o mundo.” (NEUNZIG, 1985: 5).  

 

A compreensão da música como uma atividade econômica pode nos esclarecer 

como a imprensa musical contribuiu para a difusão de um pensamento musical 

dentro dos moldes da retórica planteando assim possibilidades até então 

desconhecidas no que se refere à cultura humanista que assistiu ao nascimento da 

ópera e do canto à voz solo do stile rappesentativo. (DÍAZ MARROQUIN, 2008: 15)  

Uma classe social, composta em sua maioria por comerciantes abastados, 

tinha a música como uma disciplina intelectual valiosa, como refinamento social e 

como uma atividade amadora de diversão familiar, havendo, portanto, uma 

considerável quantidade de obras escritas para a execução doméstica. Métodos que 

tratam do canto, da teoria da música e da composição como Prattica di Musica Utile 

e Necessaria (1592) de Ludovico Zacconi (1555-1627), Plaine And Easie 

Introduction To Practicall Musick (1597) de Thommas Morley (1557-1602), 

Remarques Curieuses Sur l`Art de Bien Chanter (1636) de Bénigne de Bacilly (1625-

1690), Musica Practica (1642) de Johan Andreas Herbst (1588-1666), Vor Der 

Singkunst Oder Manier (1650) de Christoph Bernhard (1628-1692), Harmonie 

Universelle (1627) de Marin Mersenne (1588-1648), entre muitos outros, foram 

surgindo por toda a Europa a partir do século XVI junto a coletâneas de canções e 

madrigais. A técnica dos vários instrumentos era tratada nos diversos métodos 

didáticos que regulavam a prática de todos os instrumentos, e também da voz, que 

ia desde simples instruções a elaborados tratados sobre essas práticas: “É por isso 

que os tratados de harmonia estão para a música como as gramáticas tradicionais 

para a linguagem.” (NATIEZ in: SEIXO, SD: 37)   

A importância que o comportamento moral e social adequado tinha na vida 

musical na Espanha do século XVII pode ser observada no tratado de Pedro Cerone 

(1566-1625) El Melopeo y Maestro (1613) - que traz ainda em seu título Tractado de 

Música Theorica y Pratica; en que se pone por extenso; lo que uno para hazerse 

perfecto musico ha menester saber; y por mayor facilidad, comodidad, y claridad del 

Lector, esta repartido em XXII Libros – onde o autor dedica em torno de 200 páginas 

ao conjunto de ações e condutas apropriadas ao músico. O termo “maestro” assinala 
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que o texto teria a missão de ensinar todos aqueles que receberam maus 

ensinamentos por parte dos mestres espanhóis, como afirma o autor no Livro1 – 

libro uno. Este tratado que possui 1160 páginas torna-se valiosa fonte de 

informações e referências para músicos e teóricos espanhóis dos séculos XVI e 

XVII, e também para o treinamento e conhecimento musical - como uma espécie de 

guia para se alcançar a perfeição. Traz orações para antes dos estudos nas páginas 

iniciais e uma espécie de catálogo dos instrumentos musicais utilizados na Espanha 

do século XVII no seu Livro 21 - libro veynteuno: que es de los Conciertos y 

conveniencia de los instrumentos musicales - nas folhas de 1037 a 1072. 

 

1.2 - A Linguagem da Música Vocal no Barroco 

 

O ideal polifônico que motivou a música do Renascimento permaneceu como 

um dos muitos elementos que coexistiam lado a lado na construção da linguagem 

musical do Barroco. A música barroca, em seu começo, conservou as formas 

renascentistas nas danças, nas variações sobre o baixo, nas tocatas, nos madrigais, 

etc. A evolução da música barroca desde seu início até o Barroco tardio, se reflete 

em um desenvolvimento do princípio formal que acontecia paralelamente aos 

processos que deram origem a um novo estilo. A forma musical não pode ser 

considerada como algo de externo e separado da organização interna da música e 

de seu conteúdo. E “o conteúdo é incomparavelmente mais do que o assunto ou 

tema... segundo o qual o artista, consciente ou inconscientemente, expressa as 

tendências sociais do seu tempo” (FISCHER, 1977: 158). 

A partir da segunda metade do século XVI e início do período Barroco, a busca 

por uma expressão poética se faz cada vez mais vívida. A norma essencial que 

regeu as obras musicais no estilo do madrigal quinhentista é por nós entendida 

como se a música fosse o seu corpo e a letra a sua alma. Primeiramente escrito 

para ser cantado sem acompanhamento instrumental, à capella, teve posteriormente 

o baixo contínuo introduzido nos últimos anos do século XVI e primeiros do século 

XVII. O madrigal desponta como um gênero de composição musical que, pela 

flexibilidade de sua forma e plasticidade, fornece material farto para a 

engenhosidade dos compositores em expressar o sentido da poesia, em pintar o 
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texto poético através dos sons musicais. Isto provoca o refinamento dos 

compositores e o seu cultivo extremo leva a forma madrigal ao seu apogeu e 

posterior esgotamento: “Música e poesia ascenderam a uma nova escala de 

parceria em regime de igualdade de direitos...” (NEUNZIG, 1985: 7)  

Entre os compositores das décadas finais do século XVI a tentativa de plasmar 

musicalmente a poesia, ou mesmo a palavra, era usual. Como exemplos dessas 

experiências podemos citar as obras Les Chant des Oiseaux e La Guerre de 

Clèment Janequin (1485- 1558), La Bataglia de Andrea Grabrielli (1520-1586), e 

Standomi un Giorno de René del Melle (1554-1585) que se inicia com as palavras 

“una strania fenice” fazendo com que a entrada das vozes indique a “singularidade 

da fênix mediante saltos sucessivos de uma sexta, uns para cima e outros para 

baixo.” (REESE, 1995:505)3  

Dentro deste princípio, tanto a plasmação de uma palavra em particular como 

toda a expressão do texto podem ser notadamente destacadas. Ainda que haja em 

sua obra os recursos correntes usados para expressar determinadas palavras, em 

Mientr‟io mirava fiso, encontrado no segundo livro de madrigais, Claudio Monteverdi 

(1567-1643) prefere plasmar a atmosfera encontrada no poema de Torcuato Tasso. 

(1544-1595) Vários exemplos de plasmação musical da palavra são encontrados 

também em Girolamo Frescobaldi (1583-1643) nos 1° e 2° Livro de árias musicais 

para serem cantadas no Clavecímbalo e Tiorba em uma, duas ou três vozes - (Libro 

d'Arie musicali per cantarsi nel Gravicembalo e Tiorba a una, due o tre 

voce). (REESE, 1995: 518) 

Na ayre inglesa os compositores preocupavam-se em celebrar uma união 

perfeita entre a música e a poesia. As ayres podem ser canções leves e alegres ou 

sóbrias e emotivas, com sutilezas rítmicas e imitativas ou meticulosamente 

compostas para a plasmação do texto, com amplas frases assimétricas ou com 

metrificação estrófica, com acompanhamento de acordes ou exibindo personalidade 

na escritura das partes do acompanhamento. John Dowland (1563-1626) 

desenvolvia, em suas canções, melodias de evolução contínua com atitude 

semelhante à de seus contemporâneos italianos no que diz respeito ao tratamento 

das palavras e do texto. Muitas ayres, com acompanhamento em estilo de 

                                                           
3
 “singularidad del fénix mediante saltos sucessivos de una sexta, unos hacia arriba y otros hacia 

abajo.”  (REESE, 1995:505) 
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contraponto nas violas da gamba, são repletas de ecos com textura polifônica: When 

Dafne From Fair Phoebus Did Fly de autor anônimo é um belo exemplo desse tipo 

de composição conferindo os efeitos de perseguição e escapadas encontradas na 

história narrada pelo texto poético - “alguns dos ideais barrocos, a fertilização da 

música pela palavra (...), a busca de intensidade expressiva, surgem na música 

inglesa ao mesmo tempo que na Itália.” (RAYNOR, 1986: 280) Os italianos pouco a 

pouco reduziam a melodia da música ao recitativo com a escrita do baixo cifrado, do 

baixo contínuo. Dowland, por sua vez, guarda um caráter essencialmente não 

dramático em suas canções, conferindo lirismo e padrões madrigalescos na polifonia 

do acompanhamento ao alaúde, embora possamos encontrar algumas passagens 

com reminiscências declamatórias em interpolações dramáticas que nos remetem ao 

recitativo como em Can She Excuse My Wrongs.  

Nas primeiras décadas do século XVII, teóricos e compositores como Cristoph 

Bernhard (1628-1692) e Claudio Monteverdi estabelecem uma distinção entre as 

diferentes técnicas de composição, tais como a prima pratica e a seconda pratica. 

(PALISCA, 2006: 12) A primeira, prima pratica, também chamada de stile antico ou 

stylus gravis, encontra-se no âmbito do estilo de polifonia vocal onde o texto é 

subordinado à música e todos os recursos da harmonia dominam o texto. Na 

seconda pratica - stile moderno, flamboyant style ou stylus luxurians, o texto 

subordina a música e as regras do antigo contraponto são relegadas favorecendo os 

elementos que evidenciam as expressões e cargas poéticas contidas no texto na 

procura de uma melodia que se adapte á poesia. (PALISCA, 2006: 230). A seconda 

pratica anuncia a nova estética musical que vai se estabelecer no século XVII. O 

stilo rappresentativo nasce inserido na seconda prática e poderia se desenvolver 

tanto no stylus cubicularis, quando as obras eram interpretadas nos salões ou em 

ambientes não especificamente cênicos, quanto no stylus theatralis, a partir do 

surgimento dos teatros comerciais de ópera. O stylus luxurians theatralis 

compreende usos mais audazes de dissonância, como os que são aplicados no 

estilo recitativo (stylus recitativus ou oratorius). Isso confere ao estilo da música 

teatral uma maior liberdade para transgredir as normas de uso das dissonâncias. Os 

primeiros exemplos do estilo recitativo italiano permitiu a introdução gratuita de 

dissonâncias para imitar o discurso e aumentar a expressão emocional. Desse 

modo, as dissonâncias adquirem certa independência das consonâncias para se 
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relacionarem, por vezes, com o teor poético - e do stylus theatralis resulta o próprio 

repertório do drama per musica. (DÍAZ MARROQUIN, 2008: 133) 

Na literatura do período Barroco podemos ver impressa certa ruptura do que é 

contínuo se observamos ser ela marcada por antíteses, contrastes, oposições e 

paradoxos que acabam por destacar tudo o que está em movimento, o que é 

inconstante e que muda de aspecto. A linguagem da música barroca traz mais do 

que o desejo de ser simplesmente uma soma de estímulos inteligíveis aos ouvidos. 

Princípios musicais de caráter sensível e emblemático se colocavam de modo 

indivisível à fruição estética como referências alegóricas que intensificavam a 

compreensão musical. Os princípios intelectuais, didáticos, ou litúrgicos, são 

elementos extramusicais que asseguram a unidade e a coerência no interior da 

obra; enquanto princípios de ordem abstrata potencializam a forma poética pela 

razão de que a arte se intensifica pelo pensamento abstrato - como observamos na 

filosofia e na poesia barroca. Beleza e feiura andam lado a lado em coexistência e 

interdependência no âmago da obra de arte: ”o século barroco exprime uma Beleza, 

por assim dizer, além do bem e do mal. Ela pode dizer o belo através do feio, o 

verdadeiro através do falso, a vida através da morte.” (ECO, 2004: 233) Desse 

modo, a música barroca se expande na unidade da consciência sensível e da 

consciência intelectual. As ideias extramusicais nas composições barrocas, que 

traziam figuras metafóricas e alegóricas, eram essenciais no pensamento e na 

filosofia barroca como os símbolos dos quais o significado figurativo e o significado 

descritivo eram inseparáveis. O aspecto especulativo da música e mesmo de toda a 

arte barroca mostra-se como um aspecto fundamental - “cuja ciência considera e 

investiga diligentemente todas as propriedades e qualidades das notas musicais.” 

(MEI in: CHASIN, 2004:23)4.   

A teoria científica e filosófica a respeito da musica mundana, onde a música 

estava associada a poderes divinos e a uma perfeita harmonia universal oculta, foi 

desenvolvida pelos antigos gregos e elaborada em escritos romanos posteriores. A 

musica mundana reflete o mecanismo eterno e perfeito do universo e se estende 

aos quatro elementos (agua, fogo, terra e ar) e às quatro estações do ano 

(primavera, verão, outono e inverno). A musica mundana, ou música das esferas, 

                                                           
4
 “la scienza de la quale va diligentemente investigando e considerando tutte le qualitá e proprietá de 

le constituizioni et sistemi et ordini de le voce musicali.” (MEI in: CHASIN, 2004:143). 
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vem sendo estudada desde a Alta Idade Média tendo muitas observações em 

Boécio (475/480-524/5). E, embora na Baixa Idade Média comecem a receber 

menos consideração, os tratados de tendências humanistas do século XVI mantêm 

esta tradição. (GONZÁLEZ, 2000: 66) A música das esferas é uma música que, 

apesar de não se fazer escutar, se expressa na ordem e na proporção do universo. 

O conceito de musica mundana obviamente não era novo para Calderón e seus 

contemporâneos. (STEIN, 2002: 118) 

 

1.2.1 – o contraponto, o baixo contínuo e interferência acústica. 

 

A técnica de composição, já praticada em séculos anteriores, denominada 

contraponto e o baixo contínuo são aspectos essenciais da criação musical do 

período Barroco. O contraponto (do latim puctus contra punctus = nota contra nota) é 

uma técnica de composição a duas ou mais vozes onde se leva em conta o perfil 

melódico de cada uma dessas vozes individualmente e a característica particular 

dos intervalos harmônicos gerados pela sobreposição dessas melodias. Essa 

técnica de composição atravessa todo o período Barroco. E ainda que o contraponto 

seja tratado na base de considerações harmônicas, muitos tratados de harmonia 

foram concebidos em função da prática na realização do baixo contínuo. Pela 

importância dada ao texto, a melodia no período Barroco toma seu lugar de 

importância e a ela se acrescentava um acompanhamento onde não constavam 

todas as notas que deveriam ser tocadas, apenas especificava-se as notas do baixo. 

Chama-se de baixo contínuo, ou apenas contínuo, esse sistema de notação e 

prática musical onde encontramos a base de fundação da harmonia ou a parte mais 

grave da composição, a voz do baixo, escrita em toda a sua extensão. Enquanto as 

outras vozes são suprimidas da escrita musical, somente a voz solista aparece junto 

a essa voz do baixo instrumental. A realização harmônica dos acordes indicados e 

apropriados à progressão da harmonia deveria ser feita por instrumentos 

harmônicos como o alaúde, a vihuela, a guitarra, o cravo, a harpa, e outros, que 

poderiam também desenvolver improvisações de linhas melódicas, por vezes, em 

contraponto. Esta voz do baixo traz as cifras anotadas sobre ela ou aparece com a 

total ausência delas, existindo a possibilidade de o contínuo ser interpretado por um 

ou vários instrumentos conjuntamente. A própria linha melódica do baixo pode ser 
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reforçada por viola da gamba ou outro instrumento melódico de mesma extensão: o 

instrumento harmônico (cravo, alaúde, etc.) faria soar as notas existentes que 

indicavam a harmonia desejada e o outro instrumento melódico ficava encarregado 

de toar a nota na base de cada acorde escrita na linha do baixo. Desse modo, o 

reforço impresso à base harmônica permitia ao músico encarregado de realizar as 

cifras do baixo a fazer as improvisações que enriqueciam o papel do executante. O 

baixo contínuo é, então, uma linha de baixo que cifrado, ou não, aponta para o 

músico executante as harmonias que deverão ser ouvidas.  

A ideia de uma correlação matemática na música pode ser observada pelos 

intervalos musicais que são designados com numerais entre si nas cifras utilizadas 

pelos compositores como indicação do desenvolvimento harmônico reservado ao 

baixo contínuo. A distância entre a parte notada e a sua execução suscita 

numerosos pontos de discussão e pode-se dizer que a teoria geral de composição 

do período Barroco se assenta sobre a compreensão na realização harmônica 

desses contínuos. As partituras apresentam-se como uma imagem abstrata com 

inúmeras possibilidades de realização por não serem escritas integralmente com 

todas as suas vozes e orquestração. Exige-se do intérprete conhecimento teórico e 

destreza na prática para a realização das convenções que permeiam cada estilo e 

gênero musical. A obra estudada, fiesta cantada, ópera em um ato, La Purpura de la 

Rosa com música de Torrejón y Velasco e Hidalgo com o texto de Calderón de la 

Barca é um exemplo onde encontramos essa escrita musical.  

O baixo contínuo representa o desenvolvimento harmônico da obra que traz 

somente as vozes estruturais ou as partes essenciais, ou seja, a parte da voz solista 

e a parte do baixo, escritas pelo compositor. O executante frequentemente só tem 

diante de si a linha do baixo contínuo e a voz do canto, o que o deixa livre para 

compor a tessitura orquestral e escolher os instrumentarium a ser utilizado de 

acordo com as possibilidades que forem apresentadas no momento.  Tratados, 

como El Melopeo y Maestro: Tractado de Música Theorica y Pratica de Pedro 

Cerrone, abordam estes assuntos detalhadamente. Grande parte das óperas 

francesas do século XVII e XVIII, além de um bom número de óperas italianas, 

praticamente a totalidade das obras do gênero, são escritas desse modo que 

poderíamos chamar de estenográfico. 
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O desempenho e a realização das vozes intermediárias não eram partes 

indispensáveis à concepção da obra, deixando clara a distinção entre o texto 

musical e a obra que se realiza no momento de sua execução. As improvisações 

melódicas eram feitas por sobre e em acordo com o baixo e elementos estruturais 

da composição, como os esquemas cadenciais que também os tinham por base. A 

improvisação e a elaboração da progressão dos acordes do baixo contínuo seriam o 

“produto não de um <sistema> tonal, abstrato e universal, mas de regras, 

explicitamente aprendidas ou não, que correspondem a uma época ou a um 

momento da diacronia musical” ou ainda se define por “uma codificação normativa, 

que corresponde a um consenso de músicos num dado momento da evolução 

musical” (NATIEZ in: SEIXO, SD: 37) Portanto, deveria possuir certo rigor e não 

poderia ser um divagar arbitrário sobre o tom.   

O baixo contínuo se mostrou um grande instrumento para os experimentos 

harmônicos do barroco, pois se prestava tanto para a música contrapontística 

quanto para a música estruturada sobre acordes. E essa prática também teve uma 

influência profunda sobre a concepção barroca referente ao instrumentarium. A 

orquestra seria então bipartida entre os instrumentos fundamentais – os que 

realizavam o baixo contínuo - e os instrumentos ornamentais: ”Pelo visto, os 

instrumentos de acompanhamento não estavam muito bem determinados.” (REESE, 

1995: 962)5  De modo geral, os instrumentos a serem usados na hora da execução 

não eram descritos de modo rigoroso - exceto o instrumento obbligato que por 

definição refere-se à parte do acompanhamento que deve ser obrigatoriamente 

executada por determinado instrumento musical. Muita vez, a música não trazia a 

instrumentação indicada pelo compositor dando ao intérprete possibilidades variadas 

de instrumentação, compondo a tessitura orquestral em acordo com as 

circunstâncias ou seu gosto pessoal. A realização sonora de uma peça musical, 

tanto na Renascença quanto nos primórdios do Barroco, era determinada no mesmo 

instante de sua execução: “A música era escrita para ser adaptada, de modo que 

fosse executada por qualquer conjunto de instrumentos.” (RAYNOR, 1986: 172). 

Porém, a instrumentação, embora livre, seguia regras convencionadas.  

                                                           
5
 “Por lo visto, los instrumentos de acompanhamento del ayre no estaban muy bien determinados que 

digamos.” (REESE, 1995:962) 
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As formas e o caráter musical, assim como a técnica do canto, os instrumentos 

e a forma de tocá-los, sofreram constantes modificações segundo o espírito de cada 

época: “Cada época de uma civilização cria uma arte que lhe é própria e que jamais 

se verá renascer” (KANDINSKY, 1996: 27). Todo músico poderia alterar a 

instrumentação de uma obra de acordo com suas possibilidades e as 

particularidades acústicas do espaço de sua execução. Podemos dizer que o 

mesmo acontecia com a música feita para o teatro e esta prática testemunha a 

íntima relação entre compositor e intérprete.  Acrescentamos à importância da 

acústica e das dimensões do espaço como fator de interferência direta na 

composição e execução da obra musical a função social e cotidiana da música, e 

ainda a dramaticidade e o lirismo a ser impresso na obra. A acústica ambiental se 

integra à música, sobretudo no que se refere á música vocal e à compreensão do 

texto. Para o canto, quanto à articulação das palavras a fim de que o texto seja 

completamente inteligível, encontramos em manuscritos e estudos da época 

recomendações que demonstram a importância do ambiente no fazer musical:  

 

“Se estamos a uma grande distância dos ouvintes, como os atores que 
cantam no teatro, a articulação deve ser consideravelmente exagerada, se estamos 
a uma pequena distância, como os que cantam nos concertos, devemos exagerar 
menos na articulação; se estamos perto de uma pessoa para quem cantamos, é 
preciso exagerar muito pouco sua articulação.” (BÉRARD, 1984: 93)6    

 

A unidade entre o som e o espaço era fator de importância. Os compositores e 

intérpretes levavam esse elemento em consideração ao escrever ou executar as 

obras para que a inteligibilidade das nuances e das mudanças harmônicas se 

realizasse. Todo o fazer musical se liga às regras da acústica e é influenciado por 

elementos extramusicais como a distribuição da orquestra e do coro, a composição 

e o tamanho de seu instrumentarium. Novas atitudes no terreno dos estudos da 

fisiologia da voz também contribuíram para possibilidades de amplificação retórica e 

referências poéticas no que se refere à monodia vocal com acompanhamento de 

baixo contínuo. A voz deveria ser mesurada a fim de que os afetos pudessem ser 

movidos. (DÍAZ MARROQUIN, 2008:238) 

                                                           
6 “Si l‟on est à une grande distance…, comme les Acteurs qui chantent au Théatre, l‟articulation doit 

être considerablemente exagerée; si l‟on est à une petite distance,comme ceux qui chantent dans les 
Concerts, l‟on doit beaucoup moins exagérer son articulation; si l‟on est prés d‟une personne pour qui 
l‟on chante, il faut três peu exagérer son articulation” (BÉRARD, 1984:93) 
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A arte musical era vista como a ciência do bem modular (modulatio = estrutura 

rítmica e melódica de uma composição). Alguns autores em tratados especializados 

do período Barroco tratavam a música como uma ciência vizinha à teologia e 

próxima à geometria. Experimentos foram feitos no campo da acústica, da física e 

de especulações metafísicas, exercendo uma consequência direta sobre a teoria.  

Desse modo, no aspecto prático da música, o sensus e ratio (do latim sensus = 

sentido e ratio = razão) são os elementos fundamentais na arte barroca que se 

complementam e devem ser tratados do mesmo modo:  

 

          “Um dos traços caracterizantes da mentalidade barroca é a combinação de 
imaginação exata e efeito surpreendente...: Os programas escolásticos elaborados 
pelos jesuítas logo após o Concílio de Trento favoreceu essa nova forma de 
eloquência: a Ratio studiorum de 1586 (renovada em 1599) previa, para o final do 
quinquênio de estudos pré-universitários, um biênio de retórica que assegurasse ao 
aluno uma perfeita eloquência, voltada não apenas para a utilidade, mas também para 
a beleza da expressão.” (ECO, 2004: 229) 

 

1.2.2 - Códigos de execução no pensamento musical do século XVII  

 

A era barroca foi um período na história da música pródigo em coloridos e 

loquacidade e podemos levar em consideração três fatores: a teoria – que trata da 

especulação teorética -, a poética – referente á arte da composição -, e a prática – 

que se relaciona com a execução e a interpretação musical tendo a improvisação 

vinculada tanto ao estilo quanto à própria época. O improviso fazia parte do fazer 

musical até fins do século XVIII. A notação musical apresenta apenas um esboço, 

um esqueleto da composição, que se revela inexato e que necessita ser 

complementado e realizado pelo seu executante, o qual deveria se utilizar também 

de técnicas e regras da improvisação e da ornamentação. As figuras de notação e 

as indicações de tempo, caráter e dinâmica não são os mesmos em todas as épocas 

ou mesmo em compositores contemporâneos. É necessária a análise da notação da 

obra para fazer justiça ao que lá está impresso, e somente o estudo nos possibilita 

conclusões quanto ao que não está escrito em uma partitura.  As execuções se 

modificam de acordo com o vocabulário estilístico da obra musical, e “só a música 

colocada ao lado do mundo pode nos dar uma ideia do que deve ser entendido por 

justificação do mundo como fenômeno estético”. (DIAS, 1994:21) 



37 
 

Encontramos maneiras diferentes para a realização dos ornamentos em 

manuscritos diversos. O desenvolvimento dos ornamentos ocorre de modo 

correspondente tanto na música vocal quanto na instrumental, e tanto na música 

solista quanto na música de conjunto. Os métodos de ornamentação mudam não 

somente com as diferentes fases do desenvolvimento da música barroca, mas 

também nos diferentes países. Os estilos nacionais desenvolveram tipos diversos no 

que se refere á ornamentação. Na Espanha da primeira metade do século XVII, 

existe a monodia para voz solo e um estilo polifônico que corresponde à música 

vocal de câmera composta e interpretada para a aristocracia e a corte, e existe a 

música cênica, seja de caráter incidental para obras de teatro não musicais ou 

especificamente compostas para o teatro musical. Ornamentos e melismas não são 

comumente encontrados ou usados arbitrariamente nas canções apresentadas nos 

palcos espanhóis antes de fins do século XVII. (STEIN, 2002:62) 

As regras na prática de execução dos ornamentos variam com: a época, o 

estilo do compositor, o caráter, o andamento, a voz, o instrumento, o texto poético. 

Mesmo o local em que a obra está sendo executada pode interferir na forma correta 

de ornamentar, pois os ornamentos devem ser ofertados ao ouvinte como parte 

integrante da obra musical. Certas passagens musicais requisitam a presença de 

ornamentos para receberem o destaque necessário: cadências, pontos culminantes 

agudos ou graves na melodia, incisões na linha melódica, síncopes, pontos de 

importância melódica ou harmônica como dissonâncias, notas alheias à escala, 

cadências interrompidas.  No princípio a ornamentação se limitava a perpetuar as 

diminuições renascentistas, porém logo podemos observar a tendência aos 

ornamentos com elementos afetuosos, deglli affetti, como ritmos descontínuos e 

tempo rubato. Pouco a pouco esses ornamentos vão se desenvolvendo em 

esquemas estereotipados, particularmente com as appoggiaturas, os trillos, os 

portamentos, os improvisos não acompanhados nas cadências, e outros – o que 

poderia anular a distinção entre os estilos da música da igreja, do teatro e de 

câmara. Na arte de ornamentar preserva-se o caráter fundamental: “É sobretudo o 

caráter das palavras que determinam a duração, a energia ou a doçura, a vivacidade 

ou a lentidão de todos os diferentes ornamentos.” (BÉRARD, 1984:136)7  Para os 

compositores, no que concerne aos ornamentos na ópera barroca, o que importava, 

                                                           
7
 ”Cést sur-tout au caractere des paroles de decider la durée, l‟énergie ou la douceur, la vivacité ou la 

lenteur de tous les differens agrémens.” (BÉRARD, 1984:136) 
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antes de qualquer coisa, é que os ornamentos correspondessem ao caráter do texto. 

As ornamentações não devem pretender mostrar a virtuosidade ou a habilidade do 

instrumentista ou do cantor somente. Deve existir a necessidade dos ornamentos no 

interior da obra para que sua expressão ganhe realce. Podem ser aplicados de 

modo a ressaltar um trecho importante ou ter a função de conexão melódica: “Os 

ornamentos bem executados no canto são como que as figuras habilmente 

empregadas na Eloquência” (BÉRARD, 1984:136)8 

Encontramos a problemática da articulação de modo semelhante aos 

problemas encontrados na ornamentação e na notação musical. A correta 

articulação deve ser considerada como um aspecto relevante, pois que através da 

articulação a escrita polifônica e contrapontística pode ser lida com clareza. O 

estudo dos antigos princípios de articulação é primordial para o entendimento dessa 

linguagem musical. A articulação musical pode estar também enlaçada à articulação 

da linguagem. Não podemos ignorar a força poética da palavra posta em música. No 

século XVII e XVIII, poesia, palavra e música andam juntas. Porém, ao estendermos 

a comparação da música com a poesia como forma estética da linguagem, podemos 

observar que “a música não desempenha o mesmo papel que a linguagem porque 

não tem a mesma função.” (NATIEZ in SEIXO, SD: 27)  

O desenvolvimento dramático da música barroca, de modo geral, não se deu 

de modo contundente. A função dramática da música é amplamente demonstrada 

na ópera, nas cantatas e nos oratórios, mas a concepção do drama é diversa da 

moderna. A prevalência da unidade dos afetos não permitia que o desenvolvimento 

psicológico apresentasse temas com uma nova identidade: “A relevância social do 

gênero também exigiu o uso essencial da verossimilhança”. (STEIN, 2002:7)9 Muito 

desse elemento estético da verossimilhança encontra-se também como fator 

importante para as teorias de outras artes do período Barroco como, por exemplo, 

as artes pictóricas. A música era essencial para a verossimilhança dramática e 

usada como veículo para a continuidade da trama e para manter ou reforçar a ideia 

da cena. A associação da música com situações dramáticas estilizadas resultam 

também em efeitos musicais estereotipados. O uso estrutural da música vocal está 

entre as mais importantes técnicas de incorporação da música nas comédias do 

                                                           
8
 “Les agrément bien exécutés sont dans le chant, ce que les figures habilement employés sont dans l‟ 

Eloquence.”  (BÉRARD, 1984:136) 
9
 “The social relevance of the genre also required the essential use of verisimilitude.” (STEIN, 2202:2) 
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século XVII e uma das maiores influências nas convenções teatrais. (STEIN, 

2002:23) 

 

1.3 - Tradição e função dramática  

 

A necessidade da comunicação entre os seres humanos fez com que o 

aprimoramento intelectual trouxesse o aperfeiçoamento e o desenvolvimento das 

linguagens, das ciências e das artes, desde a mais remota civilização. O texto 

poético servia de guia para a música desde muitos séculos anteriores à era do 

Barroco nas artes. As funções do músico, do recitador ou do cantor não se 

distinguiam de modo absoluto e, até os dias atuais, não recaem dúvidas no papel 

dos menestréis, jograis, trovadores, minnesänger, trouvéres, troveiros ou qualquer 

outra nomenclatura que podemos atribuir a esses artistas do verbo em suas diversas 

nacionalidades, na transmissão e difusão de uma literatura da Idade Média; “A 

oralidade é uma abstração, apenas a voz é concreta, apenas sua escuta nos faz 

tocar as coisas.” (ZUNTHOR, 2001:9) A voz, em sua concretude traz significado à 

abstração da oralidade poética que vive no locus dramaticus medieval - “a voz foi 

então um fator construtivo de toda a obra que, por força de nosso uso corrente, foi 

denominada „literária‟.” (ZUNTHOR, 2001:9) 

Tomemos por exemplo a canção de gesta que, surgida nos séculos XI e XII, 

mantém sua influência no folclore universal e na literatura dos séculos posteriores. 

Sendo um poema épico narrativo, recheado de personagens de caráter 

inquestionável, fatos históricos, episódios heroicos, paladinos em busca da verdade, 

tinha como plateia as mais distintas camadas sociais, do aldeão analfabeto ao nobre 

letrado das cortes. A canção, como o “fenômeno da voz humana, dimensão do texto 

poético, determinada ao mesmo tempo no plano físico, psíquico e sociocultural” 

(ZUNTHOR, 2001:18), era abordada através da música onde a voz do intérprete 

contava geralmente com acompanhamento simples de um instrumento de corda, 

inserindo-se firmemente na vida social. O canto público, o canto de gesta, 

apresenta-se como um fator de estabilidade do Estado no irresistível poder de sua 

vocalidade, pois os valores universais da epopeia, enquanto palavra épica, “funda e 

cimenta a comunidade, no próprio momento em que é pronunciada e ouvida, 
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engajando a totalidade dos corpos presentes nessa performance e resultando, pelo 

menos virtualmente, em ação coletiva.” (ZUNTHOR, 2001:157) Na Península Ibérica 

temos exemplos de tradições poéticas que se mantiveram durante longo tempo 

vivendo na oralidade. A tradição do romance espanhol remonta mesmo a antes do 

século XIII demonstrando a importância do canto, da voz e da música para a 

propagação e disseminação da poesia, da literatura, do texto poético.  

Vale dizer que certa primazia da música sobre a poesia vem a ocorrer no 

período do desenvolvimento da polifonia medieval nos séculos XIII, XIV e XV. A 

polifonia vai progressivamente se tornando complexa com a conquista da 

independência entre as vozes e com o surgimento da técnica de composição em 

contraponto. Podemos encontrar textos diferentes cantados simultaneamente nas 

várias vozes de uma obra musical, que podem mesmo aparecer relacionados entre 

si, como no moteto Lasse! comment oublieray de Guillaume de Machaut (1300-

1377). Também a prática de composições no estilo quodlibet (do latim = qualquer 

que se queira), geralmente feitas para uma espécie de exercício de diversão com 

harmonias musicais, aparece em fins do século XV e no século XVI. Essas 

composições trazem uma polifonia intrincada combinando várias melodias, canções 

e formas herdadas dos intérpretes medievais, sobrepostas umas às outras em 

contraponto tornando o texto sobremodo ininteligível. As composições em estilo 

madrigalesco com suas várias vozes e as composições em estilo poli coral também 

contribuíram para que o texto poético tomasse um lugar de submissão, embora a 

igualdade hegemônica entre música e poesia fosse um ideal e a plasmação de 

palavras fosse perseguida entre os compositores de madrigais. 

Na França medieval encontramos a galanteria palaciana ao lado da poesia 

lírica de raízes como as canções de primavera, as canções de fiar e as canções de 

dança executadas pelos trouvères. Guillaume de Machaut inicia uma separação da 

poesia com a realidade social cristalizando as formas fixas dos lais, virelais, 

rondeaux, ballades e os chant royaux. “A revolução poética operada por Guillaume 

de Machaut (que era não só exímio poeta, mas grande conhecedor de música) 

consistiu no seguinte postulado: o ritmo poético deve sobrepor-se ao ritmo 

melódico.” (SPINA, 1997:24). E baseado nesse princípio dá-se uma renovação da 

métrica trazendo o enriquecimento da expressão com o virtuosismo técnico, 

proclamando a anterioridade do texto poético em relação à melodia. Surgem, desse 
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modo, as figuras distintas do poeta e do músico contribuindo para o declínio dos 

trovadores com esta especialização das funções: “A poesia deixa de ser cantada 

para se tornar cantável” (SPINA, 1997:24).    

Existem ainda outras razões para que o texto na voz de seu intérprete venha 

pouco a pouco perdendo o seu lugar de destaque. A imprensa desloca a dimensão 

do texto, o seu locus dramaticus, retirando o lugar social que os intérpretes gozavam 

até então. A longo prazo, o lento desmoronamento das estruturas políticas feudais e 

a disseminação do uso da escrita arruinaram o prestígio dos profissionais 

contadores de histórias, recitadores e cantores. Porém, “os modos de difusão oral 

conservarão um status privilegiado, para além das grandes rupturas dos séculos XVI 

e XVII. A voz poética é, ao mesmo tempo, profecia e memória.” (ZUNTHOR, 

2001:139).   

A aquisição, a cópia e a difusão de códices, livros ou partituras conseguem 

chegar ao poder aquisitivo da burguesia emergente com a redução dos custos na 

transmissão da cultura. O advento da imprensa populariza, ainda que parcialmente, 

a posse de um livro ou de uma partitura - que anteriormente eram copiados 

manualmente e ficavam sob a guarda dos scriptorium medievais - possibilitando que 

parte do pensamento da Antiguidade Clássica chegasse a Idade Moderna. A 

imprensa textual permitiu a leitura privada e, por sua vez, as primeiras edições 

musicais impressas permitem a interpretação de monodias acompanhadas ou de 

madrigais e canções polifônicas nos ambientes particulares. (DÍAZ MARROQUIN, 

2008:15) 

No período Barroco, o respeito à linguagem e à palavra na melodia falada e no 

acompanhamento é decisivo para o surgimento do recitativo e da ópera. A 

compreensão e a interpretação expressiva do texto se dão fundamentalmente 

seguindo seu ritmo e sua melodia. Mesmo as coloraturas e os ornamentos devem 

apenas reforçar a expressão da palavra e faz-se “necessário a atenção a todos os 

graus e todas as nuances das paixões.” (BERARD, 1984:50)10 A função do som era 

enfatizar a expressão do texto poético com o canto seguindo seu ritmo natural que 

era determinado pelos sentimentos a serem expressos:  

 

                                                           
10

 “Il faut faire attention a tous les degrés e á toutes les nuances des passions.” (BERARD, 1984:50) 
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         “Diríamos mesmo que se quisermos estudar a significação intrínseca de uma 
sequência musical, é pensável estudar a verbalização que ela provoca 
independentemente do título ou mesmo das frases faladas ou cantadas que fazem 
parte da obra.” (NATIEZ in: SEIXO, SD: 31) 

 

Desde a Camerata Fiorentina em finais do século XVI, a preocupação com as 

formas de canto já se manifestava. A Camerata Fiorentina ou Camerata Bardi era 

formada por aristocratas, intelectuais e músicos, unidos por incentivo do conde de 

Vernio Giovanni de Bardi (1534-1612), crítico literário, compositor e escritor nascido 

em Florença. Discutiam alternativas que possibilitariam o nascimento de uma nova 

arte musical onde o texto poético pudesse ser compreendido plena e perfeitamente, 

levando-os à pesquisa da arte teatral e musical da Antiguidade Grega, o estudo da 

retórica, e à investigação sobre a ligação entre a música e a palavra na arte da 

tragédia. Dessa forma, os intelectuais da Camerata Fiorentina ensaiam um novo 

canto, onde as palavras se tornam sobremodo mais inteligíveis. Dessas reuniões 

participavam, entre outros, os intelectuais e compositores Jacopo Peri (1561-1633), 

Giulio Caccini (1545-1618) e Vicenzo Galilei (1520-1591). 

A posição que a música atribui ao texto no período Barroco trouxe a robustez 

das composições de monodias com acompanhamento harmônico levando ao 

aparecimento de um estilo particular como meio de declamar o texto em uma 

transmissão clara ao ouvinte:  

 

“Uma longa tradição de pensamento, é verdade, considera e valoriza a voz como 
portadora da linguagem, já que na voz e pela voz se articulam as sonoridades 
significantes. Não obstante, o que deve nos chamar mais atenção é a importante 
função da voz, da qual a palavra constitui a manifestação mais evidente, mas não a 
única nem a mais vital. (ZUNTHOR, 2001:21) 

 

Surge, então, para satisfazer o desejo de fazer as palavras sob o canto o mais 

compreensíveis quanto possível, ao lado das harmonias baseadas no contraponto e 

no princípio das consonâncias, dissonâncias e movimentos melódicos cuja 

construção se desenvolve por toda a Idade Média, “um composto não-natural gerado 

por impulsos extra-artísticos: o recitativo, stillo rappresentativo, que os florentinos 

projetam como equivalente do discurso melódico que eles supunham ser o diálogo 

na tragédia.” (DIAS, 1994:73) 
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O stillo rappresentativo, discurso melódico com acompanhamento musical, tem 

como ponto de partida a monodia em oposição ao excesso de polifonia que tornava 

o texto ininteligível na sua relativa subordinação à música. O recitativo é um estilo 

onde a poesia e o canto se mesclam para que a modulação das palavras seja 

enfatizada permitindo ao cantor flexibilidade no movimento da fala em suas diversas 

tonalidades em acordo com a dramaticidade do texto poético, do libreto, sem, no 

entanto, levar prejuízo à arte na composição musical: “O texto é só uma 

oportunidade do gesto vocal.” (ZUNTHOR, 2001:55) As situações dramáticas criadas 

pelo autor do libreto permitem ao cantor estender sua virtuosidade vocal em 

elementos puramente musicais, sem, no entanto, conceder espaço para que a 

música irrompa a cena como figura principal. Desse modo, ao dar liberdade para 

que a música assuma dimensões relevantes, limita-se a sua participação aos 

momentos das interjeições sentimentais, repetições de palavras ou versos para o 

entendimento e inteligibilidade das palavras, todavia sem que a música seja 

subjugada. O estilo recitativo pode ser definido no efeito da relativa subordinação da 

música à palavra, e o estilo arioso “que surgiu do recitativo foi motivado pelo mesmo 

princípio: os seus contornos foram deliberados pela necessidade de intensificar o 

poder emocional das palavras.” (RAYNOR, 1986:210)  

Comparava-se com frequência a execução musical com a declamação onde 

sílabas, palavras ou frases são acentuadas em função do sentido. Porém, “existem 

outros tantos valores vocais, que emanam da própria textura do discurso poético.” 

(ZUNTHOR, 2001:41) O conteúdo verbal era reforçado através de figuras melódicas 

correspondentes e mesmo o gesto e o movimento do corpo podem ser expressos 

musicalmente. O repertório dessas figuras vindas das monodias e dos recitativos foi 

transposto pouco a pouco para a música instrumental, na relação entre palavra e 

música em vários campos estilísticos. A paixão pela antiguidade, “a primazia da 

palavra, o otimismo do homem teórico e a superioridade do leigo crítico sobre o 

artista” (DIAS, 1994:73), fez com que a necessidade para que a palavra se tornasse 

compreensível transformasse a música em dramática. Pela tradição, princípios do 

canto gregoriano, das canções de gesta, e de outras formas poéticas herdadas dos 

artistas da voz, portadores da poesia e do gesto na Idade Média, também foram 

absorvidos pelos recitativos do século XVII.  
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O estilo encontra a sua expressão formal mais relevante na diferenciação das 

monodias em recitativo seco, recitativo acompanhado, arioso e ária. Diferenças de 

tempi nas palavras podem denotar o caráter do personagem para o qual o recitativo 

em questão é destinado. (CHASIN, 2004:14) Giulio Caccini fundou a escola italiana 

do “recitar cantando” e distingue três tipos de canto: o recitar cantando - que se 

encontra mais próximo da fala e que se relaciona com o recitativo “seco” 

acompanhado geralmente por acordes simples feitos por um instrumento ou baixo 

contínuo -; o cantar recitando - que fica mais próximo do canto e que se relaciona 

diretamente com o recitativo accompagnato ou recitativo com acompanhamento 

instrumental -; e o cantare que corresponde às árias propriamente ditas. (CHASIN, 

2004:6)  

Na ópera do século XVII, o cantor deveria não só ter uma bela voz, mas ter os 

gestos das mãos e do corpo em sintonia com o texto. A voz humana vem 

estabelecer, então, uma nova posição no cenário musical. A figura do intérprete 

vocal toma importância como resultado da valorização da monodia cantada com 

acompanhamento instrumental frente ao canto polifônico - herdeiro da tradição 

medieval do contraponto que continuou se desenvolvendo junto ao ápice da 

monodia em stilo rappresentativo. A encenação dos primeiros dramas musicais 

começa a popularizar a figura de cantores e intérpretes que passam a ter seus 

talentos requeridos por variados círculos de intelectuais e distintas cortes europeias. 

A diferença entre o anonimato tradicional dos intérpretes da música polifônica e a 

ascensão social gradual do cantor solista se evidencia no trânsito de intérpretes e 

compositores convidados em função de suas habilidades por diversos príncipes e 

eclesiásticos para fazer parte de suas capelas musicais profanas ou sacras como 

reconhecimento de suas individualidades artísticas. Em acordo com o pensamento 

de que a voz humana reclama para si os ideais platônicos e também aristotélicos da 

beleza, da harmonia e da conciliação como formas de acesso à contemplação e à 

ordem universal, os poetas e dramaturgos do século XVII entendem a voz como a 

revelação de uma perfeita coordenação entre a intelectualidade e o físico, o corpo e 

a alma, que juntos colaboram para um mesmo fim. (DÍAZ MARROQUIN, 2008: 223) 

Com Claudio Monteverdi (1567-1643), o melodrama encontrou sua plenitude 

musical; e com o nascimento da ópera, a música se impregna de poesia: “A música 

é o mar tempestuoso, a imagem ou a poesia, a embarcação.” (DIAS, 1994:47) 
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Paralelamente escreviam-se também madrigais (obras musicais polifônicas 

compostas para diversas vozes com textos essencialmente profanos), motetos 

(obras da polifonia vocal, geralmente com texto latino, voltadas para a utilização no 

serviço religioso) e poemas postos em canções a voz solo, onde a palavra a ser 

declamada inspirava a expressão musical na tentativa de plasmar o texto poético em 

sons musicais. A ópera, até o Barroco tardio, se baseava mormente sobre  o 

contraste entre o recitativo e a ária. O proceder dramático do personagem ao 

extravasar paixões e afetos resulta mais característico do stile recitativo. O cantor 

devia guiar-se pelo caráter da peça, e, sobretudo, pelas palavras: “Como um 

componente do teatro, a música tem seu ponto de partida no texto dramático.” 

(GUINSBURG, COELHO NETO e CARDOSO, 1988:170) 

A ária, na ópera, consiste na parte da composição musical em que o intérprete, 

apoiado em recursos retóricos musicais e textuais, expõe a dimensão dos afetos em 

sua ética e poética. A evolução da teoria dos afetos e da retórica musical, das 

técnicas vocais para o canto e das técnicas de composição, o gosto do público, 

resultam no aparecimento dos subgêneros do bel canto, das árias de bravura, árias 

de loucura, etc. A evolução das árias e recitativos passa por fases do 

aperfeiçoamento da técnica vocal puramente física assim como também do 

desenvolvimento dos recursos retóricos que, segundo o domínio dessas técnicas, 

permitem aos intérpretes mover os afetos do espectador. A expressão dos afetos e 

paixões no drama musical foi também determinada por oscilações formais 

condicionadas por substratos da música vocal popular nacional. (DÍAZ 

MARROQUIN, 2008: 227) 

A palavra é a soberana na música vocal barroca. A ópera, como gênero em 

que se fundem enunciação dramática e retórica, expressão gestual e discurso 

musical, perspectiva e ritmo cênico, resulta, de certa monta, da tentativa de 

recuperação do prestígio do drama clássico em um contexto político, social, cultural 

e econômico específicos:  

 

          “a ópera desse gênero não poderia fornecer uma simples representação musical 
da sociedade espanhola, um veículo audível para a hierarquia de valores e relações 
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políticas que eram, de fato, a substância desta mais católica, imperialista e absoluta 
monarquia.” (STEIN, 2002:204)11 

 

O teatro lírico, o drama lírico, a ópera, em todas as nações, estariam apoiados 

pela base em sua literatura, sua tradição musical e sua cultura popular que foram 

aplicadas ao gênero dramático. Dramaturgos e compositores tratam de todos os 

assuntos sempre em um tom familiar à sociedade em que vivem. A música, como 

atividade social e veículo de expressões afetivas, era empregada como um espelho 

da vida real e usada amplamente nas artes ao serviço da sociedade. 

 

1.4 - Aspectos do teatro no século XVII 

 

A música como elemento cênico, seja para o embelezamento da ação teatral 

ou para destacar o desenvolvimento dramático, vem sendo empregada em diversas 

culturas ao longo da história. No período Barroco ela não apenas aparece como 

elemento acessório, mas passa a ocupar o seu lugar no espaço cênico como 

elemento dramático para reforçar a verossimilhança exigida na dramaturgia do 

século XVII e para imprimir um efeito afetivo assinalando uma relação possível entre 

a palavra e o som, entre a poesia e a música. O desejo de reviver o drama grego em 

sua totalidade dá origem ao surgimento de um gênero de dramaturgia onde música 

e poesia se integram no universo do fazer teatral. (DIAS, 1994:14)  

O conde Giovanni Bardi, que reunia em seu palazzo um círculo de artistas e 

intelectuais para o incentivo aos estudos dos clássicos em uma espécie de 

academia informal, esbarra ao longo de suas investigações com a problemática da 

música na dramaturgia grega. Partiram do pressuposto de que o diálogo na tragédia 

grega era declamado ou cantado, fazendo assim nascer uma forma de drama 

musicado. Originalmente, a intenção da chamada Camerata Bardi ou Camerata 

Fiorentina não era subordinar o texto dramático à música e sim encontrar um ponto 

equidistante entre a poesia e a música. (GASSNER, 1974:190) Na sua evolução, 

vemos as árias adquirirem cada vez maior importância com ornamentos e trinados, a 

                                                           
11

 “opera of this sort simply could not provide a musical representation of Spanish society, an audible 

vehicle for the hierarchy of values and political relationship that were, indeed, the substance of this 
most Catholic, imperialist and absolute monarchy.”  (STEIN, 2002:204) 
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cenografia e a arquitetura teatral ganhando prestígio, o dramaturgo sendo posto à 

sua sombra. A ópera em seus gêneros nacionais - como na Inglaterra, França ou na 

Itália, o singspiel na Alemanha ou a zarzuela na Espanha - aparece como parte de 

uma concepção e compreensão do teatro em sua amplitude social.  

Nos século XVI e XVII, Inglaterra e Espanha encontram a sua dramaturgia 

nacional seguindo a estabilização política dessas nações, e com a Itália vem, para 

os palcos, o esplendor e a magnitude. A plateia é perturbada por uma terna 

admiração e o drama emoldura as paixões delicadamente excitando a aristocracia 

amante de espetáculos. Essa dramaturgia trazia regras e pressupostos como a de 

que uma peça para ser verossímil deveria ter sua ação no transcurso de um dia 

apenas, e a ação, preferencialmente, permanecer no mesmo local. (GASSNER, 

1974:187 - 316) 

A concretude da voz assinala “o aspecto teatral de toda a poesia medieval” 

(ZUNTHOR, 2001:9) e desse modo as práticas dos trovadores e poetas populares 

medievais se perpetuam no improviso dos teatros das feiras e das ruas. As 

representações sacras começavam a perder popularidade, pois não estavam mais 

de acordo com as novas ideias humanistas. A introdução de temas pagãos 

assinalou a orientação que as tendências tomariam desde finais do século XV. 

Assim o teatro passou da igreja para a praça do mercado, e daí para os salões e 

para corte como os traços da “mutação que nos fins do século XV e início do século 

XVI afeta as mentalidades e os costumes europeus.” (ZUNTHOR, 2001:28). Este 

movimento na história da performance direciona o fazer teatral de amplo agrado 

popular às necessidades de uma política de Estado atravessando países e classes. 

No século XVII, a exemplo da ópera La Púrpura de la Rosa e  

 

          “Nos desfiles, carrosséis e torneios temáticos, feitos a céu aberto para que toda 
a população pudesse assistir à celebração da aliança com a Espanha, a comparação 
entre a casa reinante francesa e os deuses da Antiguidade foi mantida.” (PORTICH, 
2008:41) 

  

Surgida em meados do século XVI, assinalando o aparecimento da arte do ator 

e do profissionalismo no teatro, a Commedia dell‟ Arte - sendo Arte aqui tomado por 

ofício, profissão, trabalho, em uma comédia que privilegia o improviso e a arte do 

ator em cena – tem em sua fonte a arte da mímica dos jograis ambulantes e 
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farsistas populares medievais, suplantando o teatro religioso da Idade Média com 

vivacidade e contundência nos seus diálogos e improvisações. A Commedia dell‟ 

Arte impulsiona a legitimação dos ofícios ligados ao fazer teatral tanto na versão 

comercial e citadina quanto na versão mambembe e itinerante do teatro, pois, 

segundo ideias vigentes, somente o improviso tem o mérito de expressar as paixões 

que permeiam tanto as intrigas de corte quanto as tramas dramáticas. (PORTICH, 

2008:87). O espaço cênico, onde se desenrola a ação, é o lugar do ator e do 

intérprete que desempenha sua arte como uma criação de cada instante. Traz em si 

o ardor no jogo improvisador não permitindo que a arte de representar se mecanize. 

O ator da Commedia dell‟ Arte se utiliza de agilidade acrobática, da mímica, da 

exuberância de gestos, de passos próximos da dança e de movimento permanente. 

Este modo de espetáculos incluía-se em uma organização política cujo ápice 

apontava para a corte, pois que dependia de fidalgos, por vezes indicados pelo 

poder régio, mesmo para apresentações em locais públicos, festas, aluguel de 

teatros particulares, direito de exibição em cidades, espetáculos e cerimônias 

palacianas ou salvo-condutos para turnês: “Os salvos-condutos faziam-se 

necessários principalmente para entrar nas cidades, onde, para a apresentação de 

espetáculos, pedia-se autorização a governantes e às vezes ao clero.” (PORTICH, 

2008:15) O improviso de vitalidade e liberdade característico da Commedia dell‟ Arte 

não entra em conflito com a racionalidade da corte pelo motivo de serem os 

sentimentos e a capacidade de sentir um elo direto com o divino e, portanto, em 

nada ferir a filosofia contrarreformista.  

A Commedia dell‟ Arte, que traz em seu elenco as atrizes que tinham sido 

afastadas dos palcos em razão de preconceitos morais, tem a sua trama apoiada em 

um roteiro simples - o canovaccio - e em jogos de palavras, piadas, ações e gestos 

estruturados - os lazzi. Em uma unidade cênica baseada na harmonia dos seus 

elementos, apresenta-se fundamentada na pantomima, na improvisação da fala e 

também na improvisação corporal, em cenários leves, na música de cunho popular, 

e em personagens tipificadas que guardam certo aspecto caricaturesco no uso de 

máscaras e em sua indumentária particular e viva. Dessa forma, com a 

despersonalização do indivíduo, o teatro é devolvido aos ritos sagrados. Pode-se 

dividir os personagens como os servos de classe social mais baixa, os de classe 

social mais abastada e os amantes. Nomes e figuras como Pierrot, Columbina, 
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Arlecchino, Truffeldino, Brighela, il Capitano, Scarammuccia, Pulcinella, Dottore e 

Pantalone são exemplos dos diversos personagens desta dramaturgia. Porém, esta 

não era feita de modo popular e/ou espontâneo, outrossim, era exercida por 

profissionais, músicos e literatos, organizados em companhias teatrais e conformada 

aos preceitos da Contra Reforma. O espetáculo de teatro era digno de uma vida civil 

honesta, como entretenimento à parte das práticas religiosas e como momento de 

repouso necessário após a fadiga do trabalho: 

 

          “Para salvaguardar a autoridade do clero em relação à autoridade secular, e 
sem incorrer no abuso luterano de fazê-la emanar de Deus, membros da Igreja 
elaboraram casuísticas sobre os mais diversos assuntos, em linguagem mais prosaica 
possível, de maneira a tornar imperceptível a intervenção da Igreja sobre a vida civil. 
Uma delas foi escrita em 1585 ..., com 155 capítulos, três dos quais se dedicam a 
estabelecer uma diferença entre histriões honrados, de um lado, e infames charlatães 
ou bufões, de outro.” (PORTICH, 2008:XXVI)  

 

A Commedia dell‟ Arte seria assim como uma herança teatral forjada de 

homem para homem em sua humanidade através dos tempos. Sua influência faz-se 

notar na constituição do espetáculo do teatro barroco espanhol como um ato teatral 

de grande agilidade, riqueza acústica e visual, onde as palavras, os adereços 

cênicos e a ação objetivam o arrebatamento e inserem o espectador nas angústias 

do herói e na trama do enredo. Os comediantes colaboram na proliferação das salas 

de espetáculo com cobranças de ingresso e nas festividades carnavalescas como 

aspectos da sociedade de corte que se consolida sob a proteção da Igreja: “Na 

Commedia dell‟ Arte, as surpreendentes facécias concebidas por personagens 

mascaradas e o elaborado repertório madrigalesco das falas dos Enamorados são 

indícios da presença divina.” (PORTICH, 2008:XXX). Entretanto, faz-se notar que o 

anti luteranismo reforça as bases laicas da estrutura política trazendo o pensamento 

de que os atores deveriam satisfação a príncipes e nobres e não a religiosos. O 

teatro deve ser tratado como assunto de interesse puramente humano e de caráter 

secular nos levando à dualidade do pensamento barroco que se equilibra entre o 

sagrado e o profano, entre a sensibilidade e a razão. Com o Concílio de Trento, a 

retórica dos poetas dramáticos e o gênero comédia deveriam manter a devida 

distância de assuntos relativos ao sagrado, pois que, “com a melhor das intenções, a 

comédia pode se transformar em armadilha do diabo.” (PORTICH, 2008:70) 



50 
 

Os atores pouco a pouco passam a buscar a corte e teatros em espaços 

fechados e desse modo abandonam pouco a pouco a dramaturgia de improviso e 

interpretação corporal de força máxima em favor de uma adequação ao texto 

dramático - como definição da encenação na submissão da atuação diante da 

consolidação do drama. Esse processo ocorreu tanto nos ambientes populares dos 

teatros de feira, dos corrales, como entre os atores dos teatros das cortes europeias. 

 

1.4.1- A tragédia e seus temas 

 

Acredita-se que, em seus primórdios na Grécia Antiga, a tragédia (do grego 

tragoidia = canto do bode: tragos=bode e oide = canto) era executada por um grupo 

de cantores vestidos á maneira de sátiros que entoavam os seus cantos nas 

festividades em honra ao deus Dionísio. Como coro, e não drama, ”essa tradição 

nos diz com inteira nitidez que a tragédia surgiu do coro trágico, e que originalmente 

ela era só coro e nada mais que coro.” (NIETZSCHE, 2016:49) Cultivada em Roma e 

na Grécia por toda a Antiguidade, a tragédia vai progressivamente assumindo a 

forma teatral com suas características próprias.  

A tragédia grega caiu em desuso durante a Idade Média tornando a ser 

estudada e apreciada durante a Renascença. Dramaturgos barrocos mergulham nas 

profundas raízes do Renascimento tendo em vista “que os padrões medievais não 

haviam desaparecido de todo no curso do século XVI”. (MASSAUD, 2004:52). Os 

teóricos renascentistas acolheram os princípios aristotélicos da catarse e agregaram 

novas discussões gerando um tipo próprio de tragédia. Aristóteles define a essência 

da tragédia como:  

 

“a imitação de uma ação importante e completa, de certa extensão, num estilo tornado 
agradável...; ação apresentada com a ajuda de uma narrativa; mais por atores, e que 
suscitando compaixão e terror, tem o efeito de obter a purgação dessas emoções.” 
(2003:35)  

 

A purgação das emoções é o que chamamos de catarse. Esse estilo tornado 

agradável reúne o ritmo, a harmonia e o canto que estariam ligados ao emprego 

separado das formas, ou seja, segundo as partes que se manifestariam umas “só 
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pelo metro e outras, ao contrário, pelo canto”. De caráter elevado, completa em si 

mesma, uma parte da tragédia “consiste no belo espetáculo oferecido aos olhos; 

vêm em seguida, a música e, enfim, a elocução.” (ARISTÓTELES, 2003:35) A 

essência dessa tragédia clássica era a queda do herói motivada por um evento 

imprevisto ou involuntário, que implica em mudança da sorte, a fim de despertar no 

espectador respeito e simpatia, infligindo  sofrimento moral e emocional:  

 

          “O efeito da tragédia jamais repousava sobre a tensão épica, sobre a 
estimulante incerteza acerca do que agora e depois iria suceder, mas antes sobre 
aquelas grandes cenas retórico-líricas em que a paixão e a dialética do protagonista 
se acaudalavam em largo rio.” (NIETZSCHE, 2016:79) 

 

Podemos notar dentro desse conceito de “imitação de uma ação importante e 

completa” que o homem comum não preencheria os requisitos básicos para ser o 

protagonista de uma tragédia.  A tragédia clássica propõe a luta do herói contra as 

forças do destino, contra a implacabilidade dos deuses, contra o inexorável: “A 

tragédia existe por si independentemente da representação e dos atores.” 

(ARISTÓTELES, 2003:38) As ações graves e de caráter elevado, dignas de um 

verdadeiro protagonista, somente poderiam ser praticadas por indivíduos situados 

no alto da pirâmide social, fidalgos e aristocratas.  

A estrutura da tragédia se distingue em partes distintas que são elas: “prólogo, 

episódio, êxodo, canto coral, compreendendo este último o párodo e o estásimo: 

estas partes são comuns a todas as tragédias; outras são peculiares a algumas 

peças, a saber, os cantos de cena e os cantos fúnebres. (ARISTÒTELES, 2003:49). 

O prólogo basta a si mesmo e precede a entrada do coro, sendo párodo a primeira 

intervenção completa do coro, estásimo o canto coral donde são excluídos versos 

específicos e os cantos fúnebres comuns aos coristas e atores em cena. O episódio 

é uma parte completa em si colocada entre cantos corais completos; e o êxodo, 

após o qual não há canto coral, também é parte completa da tragédia, ou seu 

desfecho.  

Aristóteles lista em número de seis os elementos da tragédia: a fábula ou ação, 

os caracteres ou personagens, a elocução, o pensamento, a melopeia (ritmo, 

harmonia e canto) e o espetáculo. Os dois primeiros sendo os meios de imitar; o 

outro, o modo de imitar; e os últimos três os objetos da imitação. Com efeito, 
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podemos dizer que uma peça na Antiguidade Grega comporta encenação, 

caracteres, pensamento, fábula, diálogo e música.  

 

          “A parte mais importante é a da organização dos fatos, pois a tragédia é a 
imitação, não de homens, mas de ações, da vida, da felicidade e da infelicidade, 
sendo o fim que se pretende alcançar o resultado de uma maneira de agir, e não de 
uma maneira de ser. Os caracteres permitem qualificar o homem, mas é de sua ação 
que depende sua infelicidade ou felicidade.” (ARISTÒTELES, 2003:49).    

   

A tragédia nesses moldes clássicos da Antiguidade Grega vai paulatinamente 

transformando-se em uma tragédia burguesa ou drama burguês, que de caráter 

grave ou patético passa a representar ações cotidianas. “A tragédia grega sucumbiu 

de maneira diversa da de todas as outras espécies de arte, suas irmãs mais velhas: 

morreu por suicídio, em consequência de um conflito insolúvel, portanto 

tragicamente.” (NIETZSCHE, 2016: 69) A partir do século XVI os autores passam a 

ajustar os elementos do espetáculo de modo a compor fábulas cênicas, sendo 

fábula entendido como a tradução latina do mito aristotélico: a parte principal da 

tragédia. “A fábula cênica, bem como o mito poético, sintetiza os diversos elementos 

do espetáculo, de maneira a efetuar a imitação de ações.” (PORTICH, 2008:24) 

Ações encadeadas como um todo unitário, a trama dos fatos na fábula cênica, ou 

fábula representativa, composta por um poeta dramático, traz como referência a 

definição aristotélica do mito. A fábula representativa compreende três elementos: 

aparato, ação e música.  

 

         “O aparato é constituído pelo palco, cenários, figurinos, marcação e coreografia, 
iluminação, plateia, bem como o edifício do teatro; a ação consiste na voz, nos gestos, 
expressões faciais e postura dos atores; em terceiro lugar, a música, instrumental e/ou 
vocal, interpretada por um coro participante da trama ou não, e suas variações em 
relação aos intermezzi.” (PORTICH, 2008:25) 

 

Apesar de sensíveis diferenças em suas variantes, por seu alto grau dramático 

e aproximando-se dos moldes da tragédia grega, encontramos no século XVII Pierre 

Corneille (1606-1684) e Jean Baptiste Racine (1639-1699) na França, William 

Shakespeare (1564-1616) na Inglaterra, Felix Lope de Vega (1562-1635) e, mais 

tarde, Pedro Calderón de la Barca na Espanha. Embora os dramaturgos buscassem 

os seus temas na Antiguidade Clássica, as tragédias do século XVII começam a 
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subverter a graduação dos casos estabelecidos por Aristóteles. Sua estrutura 

geralmente passa a se fragmentar comportando, por vezes, um primeiro ato que 

prepara a intriga, um segundo que faz nascer as dificuldades, um terceiro ou um 

quarto ato que as reforçam, e um quinto ato onde tudo se desfaz no desfecho. 

(MASSAUD, 2004:449) A tragédia do século XVII propõe a luta do indivíduo contra 

as forças que emanam do meio social, forças essas que o levam não raro à morte, 

que o arrastam à desgraçados impasses, e à dualidades como o Amor e a Honra. 

Inspira-se nos problemas do destino do homem, nas suas relações com a totalidade 

das conjunturas que o cercam, o sentido de sua existência, sua posição no universo; 

e não apenas nos padecimentos sofridos por injustiças sociais ou políticas e nos 

malogros sofridos no amor, negócios ou guerras.  

 Para completar o quadro, a tragédia do século XVII obrigava-se a obedecer à 

regra das três unidades – a saber: tempo, lugar e ação. Em virtude disso, as partes 

do coro foram sendo banidas para que o espetáculo se desembaraçasse de tudo 

que pudesse retardar a ação. O espírito trágico, mesmo um tanto pessimista, é 

essencialmente humanista na afirmação de valores positivos:  

 

“O ato da audição, pelo qual a obra (...) se concretiza socialmente, não pode 
deixar de inscrever-se como antecipação no texto, como um projeto, e aí traçar os 
signos de uma intenção; e esta define o lugar de articulação do discurso no sujeito que 
o pronuncia” (ZUNTHOR, 2001:20)  

 

A tragédia ergue as torres da dignidade enquanto a comédia ocupa-se na sua 

demolição e pequenos acontecimentos cênicos podem degenerar o drama e levar a 

tragédia para a comédia. O que torna uma peça mais ou menos trágica ou cômica 

são as personagens, seus interesses, suas paixões. Mais o tom que o tema 

abordado: “o lírico precisa de todos os transportes da paixão, desde o sussurrar da 

propensão até o trovejar do delírio.” (NIETZSCHE, 2016:47) Os efeitos do amor, do 

ódio, da ambição ou da inveja podem fazer rir, refletir ou levar a catarse; observando 

que a ação no texto dramatúrgico apresenta-se como fator essencial ao drama 

sendo um tanto secundária na comédia. Postas em cena, tanto a tragédia como 

também a comédia, incluindo-se ainda a pastoral, pressupõe fatos acontecidos 

antes da ação representada, dos quais se origina o caso contado pelo poeta. A 

pastoral tem o deleite por fim e baseia-se na cena como metáfora em uma 
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sociedade artificial que se diverte com a ideia de um retorno à natureza, onde “um 

estado de selvageria delicadamente estruturado é cultivado pelos nobres cavalheiros 

e damas da corte que posam de pastores e pastoras”. (GASSNER, 1974:188) Sua 

ação cênica tem como cenário o campo como um lugar ameno e fonte de prazer 

para os ânimos urbanos afadigados:      

 

“Os temas mais apreciados para improvisação abrangiam o gênero cômico, 
pastoral ou tragicômico, mas há evidências de que, sem máscaras, se improvisassem 
também tragédias (às vezes transformadas em comédias), ocorrendo até mesmo uma 
alternância entre apresentações de peças premeditadas e peças improvisadas.” 
(PORTICH, 2008:37) 

 

A tragédia tem a história que, afastando seus heróis no espaço e no tempo, 

imprimem sua própria grandeza. A comédia, por sua vez tem como argumento o 

fingimento que com elegância, e desde a Antiguidade Grega, repreendiam vícios e 

costumes com arte, em uma viva imagem da realidade de seu tempo. “...porque a 

arte em verdade diz/ o que o ignorante vulgar contradiz” (LOPE DE VEGA, 

2006:139).12  

 

        1.4.2 – Elementos da comédia 

         

O riso é uma das prerrogativas do ser humano. Desde a pré-história e o Mundo 

Antigo o homem faz uso de efeitos cômicos para a sua diversão: “Porém, embora 

toda sociedade recente conhecida por nós tivesse familiaridade com o cômico nos 

palcos em danças grotescas ou histórias engraçadas, muito pouco deles conheciam 

as imagens cômicas.” (GOMBRICH e KRIS, 1940:3)13 

Mesmo que, com a Commedia dell‟ Arte e seus personagens tipificados, a 

origem do ofício de ator se associe, de certo modo, ao gênero cômico, aos bufões e 

à improvisação, a arte cômica esteve ligada ao conceito de uma arte inferior ou 

primeva. As razões para isso estão relacionadas a uma eventual carência de 

conteúdo devido a sua origem destruidora de natureza mágica. E se torna ainda 

                                                           
12

 “... porque el arte verdad dice/ que el ignorante vulgo contradice” (LOPE DE VEGA, 2006:139) 
13

 “But tough nearly society known to us was acquainted with the comic on the stage, in grotesque 

dances or funny stories, far fewer of them knew comic pictures.” (GOMBRICH e KRIS, 1940:3) 
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mais difícil decidir se alguma coisa separada de nós por centenas de anos 

significava diversão ou era algo de extrema seriedade. (GOMBRICH e KRIS, 1940:4) 

Por vezes o gênero comédia era considerado incompatível com a nobreza e a 

dignidade apropriada a uma obra de arte e ao artista. Porém, a arte cômica sempre 

pode obter consolo em gozar de uma liberdade que é negada à tragédia e por ser de 

fácil entendimento ao público de seu tempo.  A comédia no período Barroco adquire 

força satírica e torna-se flexível chegando a patamares apreciáveis. O propósito e a 

função da comédia na sociedade desse período eram essenciais. (GASSNER, 

1974:186) 

Para as comédias da Espanha do período Barroco, Lope de Vega nos adverte 

em suas reflexões em Arte Nuevo de Hacer Comedias en este Tiempo que se deve 

eleger um sujeito sem distinção de poder ou posição social, e tratar que só esse 

sujeito tenha uma ação. Não se deve inserir outras coisas que atrapalhem o 

contexto dessa fábula: ”que se passe no período de um sol,... porque já perdemos o 

respeito quando mesclamos a sentença trágica à humildade da baixeza cômica” 

(LOPE DE VEGA, 2006:142).14  A comédia deve se passar no mínimo tempo 

possível, e mesmo que o dramaturgo desenvolva a sua trama e a reparta em atos, 

deve procurar em cada um deles não interromper o término do dia. Quando o autor 

quiser que se façam passar alguns anos, estes devem se pôr pela distância entre 

dois atos ou na força de alguma figura cênica que o represente. Entre os atos da 

comédia deveria haver os entremezes e os bailes: “E era então que nas três 

distâncias se faziam três pequenos entremezes... e em seguida um baile, ainda que 

o baile esteja tanto na comédia que o aprove Aristóteles.” (LOPE DE VEGA, 

2006:143)15 

As mais controversas declarações de Lope de Vega, que em certa maneira 

confronta as regras aristotélicas, dizem respeito à questão da unidade cênica tempo 

/ lugar / ação. Ele dá às suas obras grandes proporções com intensa imaginação 

para melhor imitar a vida real adicionando regras da decência e do decoro na 

linguagem dramática através dos três elementos da imitação poética: plática, verso 

dulce e armonia. Os três elementos que equivalem à dicção, verso lírico e harmonia, 

                                                           
14

 “que pase en el período/ de un sol, …,/ porque ya perdimos el respeto/ cuando mezclamos la 

sentencia trágica/ a la humildad de la bajeza cómíca.” (LOPE DE VEGA, 2006:142) 
15

 “Y era que entonces en las tres distancias/ se hacian tres pequeños entremeses/... y luego un baile/ 

aunque el baile lo es tanto en la comedia/ que le aprueba Aristóteles.../” (LOPE DE VEGA, 2006:143) 
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se referem à integridade da linguagem e da função didática, do esquema métrico do 

texto e da inclusão de passagens poéticas decorativas - e em especial os textos das 

canções como veículo indispensável para o verso dulce e a armonia. A música 

exercia a função de transmissor para o fator estético e para os efeitos do afeto a ser 

posto em cena. (STEIN, 2002:14) 

Em Arte Nuevo de Hacer Comedias en este Tiempo, o dramaturgo Lope de 

Vega recomenda que se divida o assunto da comédia em partes conectadas desde o 

princípio com o cuidado de imprimir-lhe a solução somente ao fim da última cena 

para que o interesse do público seja mantido. As cenas devem ser arrematadas com 

graça e versos elegantes, guardando-se do impossível já que somente podemos 

imitar o verossímil. Deve-se também guardar o “devido decoro” às mulheres: se 

mudarem de traje, ou seja, se estiverem travestidas, que seja de modo perdoável. A 

linguagem não deve se gastar com pensamentos e conceitos, em coisas cotidianas 

e domésticas. Quando o personagem introduz conselhos, persuade ou dissimula 

deve fazê-lo com sentenças e máximas de efeito “pois fala um homem em estilo 

diferente do vulgar quando aconselha, persuade ou destaca alguma coisa” (LOPE 

DE VEGA, 2006:143)16  

A tradição do teatro lopesco e a codificação proposta no Arte Nuevo de Hacer 

Comedias elevam a música e a dança a um patamar primordial. Lope de Vega não 

define especificamente o papel da música, mas antes estabelece o conceito de 

integração da música como veículo para a imitação poética e a relação entre música 

e verossimilhança teatral. Dramaturgos como Miguel de Cervantes Saavedra (1547-

1616), Juan de la Cueva (1543-1612), Lope de Rueda (1540-1565), entre outros, já 

indicavam o uso da música em suas peças, porém a aplicação prática dessas ideias 

lopescas torna-se modelo a ser seguido pelos escritores seus contemporâneos e 

posteriores à seu tempo. Nas peças de Lope de Vega a música se torna vital e atua 

como suporte associado ao texto mais do que qualquer outra parte adjunta da 

performance. Várias convenções para o uso da música no teatro espanhol do século 

XVII foram desenvolvidas por dramaturgos e músicos que atuavam nos teatros 

públicos onde o gênero teatral da comedia nueva predominava. Lope de Vega 

contribuiu grandemente para a inclusão convencional da música. (STEIN, 2002:14)  

                                                           
16

 “pues habla un hombre en diferente estilo/ del que tiene vulgar cuando aconseja/ persuade o aparta 

alguna cosa.” (LOPE DE VEGA, 2006:143) 
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O riso tem como característica estar ligado ao inconsciente coletivo e inserido 

dentro de uma consciência social exercendo aí uma função específica. E como 

inconsciente coletivo podemos dizer da parte do inconsciente individual que resulta 

de um material psíquico que não provém da experiência pessoal do sujeito. A 

individualidade por si geralmente escapa à nossa observação e o riso pode ser 

provocado no homem de várias maneiras, através de vários recursos cômicos, como 

a palavra, o gesto ou situações específicas: “O riso não tem maior inimigo do que a 

emoção... O riso se dirige à inteligência pura.” (BERGSON, 2013:64)17 Nada 

desarma tanto como o riso, e a caricatura é um dos meios pelos quais o homem 

exerce a sua comicidade por ser inerente ao homem a capacidade de rir e do fazer 

rir. Por caricatura podemos entender a distorção cômica de um indivíduo, a 

apresentação exageradamente perfeita de seus defeitos e deformidades para captar 

e revelar a essência de um personagem, pessoa ou personalidade, a distorção 

deliberada de certas características que não se apresentam incompatíveis com a 

semelhança e identificação do conjunto. Para isso é preciso um grande 

conhecimento do que é caricaturado: “Uma caricatura revela seu verdadeiro sentido 

para nós apenas se pudermos compará-la com o objeto caricaturado e assim 

apreciar o jogo das semelhanças e diferenças” (GOMBRICH e KRIS, 1940: 13)18  

Ainda podemos dizer que a caricatura é o exagero de detalhes determinantes 

que possibilitam o reconhecimento do caricaturado como expressões fisionômicas, 

traços anatômicos, características da personalidade, modos, maneiras e trejeitos. 

Por vezes, pretende também alcançar um conhecimento mais profundo de um 

caráter, enfatizar algumas características e denunciar a feiura no interior de um 

personagem ou realçar características para tornar o caricaturado amável e 

simpático. Como uma estética do feio, a caricatura consiste em: 

 

“exagerar um aspecto do corpo (em geral, o rosto) para zombar ou denunciar, 
através de um defeito físico, um defeito moral. Neste sentido, a caricatura nunca tenta 
enfeitar o próprio objeto, mas sim enfeá-lo, enfatizando certos traços até a 
deformidade”. (ECO, 2007:152) 

 

                                                           
17

 “Le rire n`a pas de plus grand ennemi que l`émotion.... Il s`adresse l`intelligence pure”. (BERGSON, 

2013:64) 
18

 “A caricature reveals its true sense to us only if we can compare it with the sitter, and thus 

appreciate the witty play of “like and unlike”. (GOMBRICH e KRIS, 1940:13) 



58 
 

Antes da caricatura como arte ser levada em conta, a humanidade teve que 

tornar-se livre para aceitar distorções de uma imagem ou personagem como burla 

em um logro artístico e não como uma prática perniciosa e perigosa. O fim proposto 

da comédia tem sido imitar as ações, amores e negócios do homem, pintar os seus 

costumes sob esse signo, como uma imitação de ações para o deleite e ao mesmo 

tempo o proveito do espectador: “porque quer que a linguagem cômica seja pura, 

clara, fácil e ainda que se tome do uso das pessoas fazendo diferença do que é 

político, porque então a dicção será esplêndida, sonora e adornada.” (LOPE DE 

VEGA, 2006:145)19 

A contradição entre a seriedade de um discurso verbal e o contexto em que ele 

é pronunciado é um bom exemplo da ação que contradiz a palavra. “Na comédia, a 

expectativa por referenciais familiares ao público demanda do poeta e do ator que 

seu artifício passe despercebido.” (PORTICH, 2008:54) Esse deslocamento do 

discurso a serviço da comicidade torna-o mais agudo e farsesco. A realidade do 

discurso passa ao longe do que promete onde se deixa entender algo, como 

enganar com o que é verdade: “Com efeito, o verdadeiro e o verossímil são 

apreendidos pela mesma faculdade.” (ARISTÓTELES, 2017:42) 

 A comédia, que domina a primeira metade do século XVII como gênero 

dramático, é um produto feito inteiramente para os corrales. A duração da obra, suas 

características, a estrutura dos personagens e decoração são adaptados às suas 

condições e possibilidades técnicas em estreita relação às leis do mercado de oferta 

e procura. Na metade do século XVII, a unidade da comédia se rompe e passa a 

contentar-se em imitações de si mesma. Os corrales vão perdendo o seu poder 

atrativo e os autores reencenam as comédias já clássicas em lugar de inventar 

novos temas. E diante da crise, nasce a comédia burlesca. Dois elementos foram 

decisivos para a decadência da comédia: primeiro, a distinção entre público da corte, 

fino e culto, do público urbano; segundo, o crescente impacto dos meios musicais e 

visuais sob o texto dramático. (NEUMEISTER, 2000:107) 

 

 

                                                           
19

 “... porque quiere que el cómico lenguaje/ sea puro, claro, fácil, y aún añade/ que se tome del uso 

de la gente/ haciendo diferencia al que es político/ porque serán entonces las dicciones/ espléndidas, 
sonoras y adornadas.” (LOPE DE VEGA, 2006:145) 
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1.4.3 - Entremez, sainete, fim de festa, jornada, loa. 

 

O termo entremez, com relação à etimologia, em sua evolução semântica, 

pode derivar do latim intermedium, intermissus, intermittere (intercalar). Podemos 

encontrar ainda os termos relacionados na palavra italiana intermezzo, na francesa 

entrements, na portuguesa antremês e na catalã entremés que se referem na 

culinária a um prato que se serve entre dois outros em um banquete. Em português 

encontramos o termo intermédio referente a uma pequena apresentação entreatos 

de uma peça teatral como sinônimo de entremez. O entremez alcançou sua plena 

constituição como gênero dramático ao aludir passagens ou paisagens 

heterogêneas e cômicas que podiam se relacionar com o tema de uma peça 

principal. Contava com a presença de personagens ou tipos populares que se 

apresentavam no princípio ou no meio de uma obra de caráter sério sem 

necessariamente fazer concessões quanto ao seu argumento em relação a esta. 

Tem por característica principal ser uma obra leve, entremetida na apresentação de 

uma obra dramatúrgica principal que poderia ser um drama trágico ou mesmo uma 

comédia mais elaborada em sua trama, com o fim de entreter o público entre uma 

jornada e outra através do cômico, do caricato e do riso. Os entremezes são 

comédias breves onde os autores se divertem de modo engenhoso em um 

comportamento cômico onde reside a graça e a brincadeira e resiste a ser um 

simples episódio ou divertimento intercalado dentro de uma ação principal. O sentido 

cômico do entremez gira em torno da constante inversão da lógica burlesca onde o 

que se burla com o outro se encontra ao seu turno convertido em objeto de reflexão. 

Existem dificuldades ao tentar reduzir o entremez a componentes puros, pois que se 

constitui de um fenômeno teatral que se nutre de diversos rasgos de outros gêneros 

literários, como por exemplo, a novela picaresca. O fazer rir, o satirizar uma série de 

aspectos da vida social, domina o entremez, além de refletir sua época. Colocado 

entre uma jornada e outra de uma peça principal devia entreter o público por um 

breve tempo. O entremez pode ser definido como uma obra dramática breve, 

burlesca e jocosa, uma farsa que é composta para ser apresentada nos entreatos da 

récita teatral de uma tragédia ou comédia. E ao final da peça principal, encontramos 

o entremez chamado também por sainete ou o fim de festa. (PERES, 2014:265) 

O termo jornada, na dramaturgia do Siglo de Oro, refere-se ao período de 
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tempo aplicado na ação, geralmente equivalente ao decorrer de um dia, em cada ato 

que compõe a obra teatral. As peças não eram divididas em atos, e sim em jornadas 

de um dia, o que fornecia inúmeras possibilidades à poesia. A cena, ou situação 

teatral, delimita-se pela entrada ou saída dos personagens e por mudanças de 

cenários. O escritor se via obrigado a uma dramaturgia veloz - além de destreza na 

exposição do assunto que se levaria para o conhecimento do público. A dramaturgia, 

desse modo, não fincava suas bases apenas na reflexão, outrossim apontava 

também para os sentidos e a emoção. A palavra encontra seu grau máximo de 

eficácia unida ao gesto que a acompanha e o espetáculo atrai o espetador para o 

interior do palco na empatia com o personagem. A comicidade da palavra, escrita 

para ser pronunciada, leva a importância do visual no efeito cômico, em aspectos do 

movimento ou do gesto que, quando posto em cena, faz-se importante. A 

dramaturgia farsesca se apoia, sobretudo, nos signos cênicos do ator no que se 

refere aos movimentos do corpo e acrobacias, à maquilagem e indumentária, às 

trocas de entoação vocal e recursos de distorções fonéticas, além da utilização da 

música e da dança. (PORTICH, 2008:12) E na categoria do burlesco encontramos 

acentuados o disparatado, o descomposto, o escatológico, o picaresco e o erótico. 

Encontramos o termo loa ligado ao prólogo das composições dramáticas do 

teatro espanhol dos séculos XVI e XVII que visava a captar a simpatia e atrair o 

interesse e participação do espectador na obra de dramaturgia a ser apresentada. O 

termo refere-se a um discurso elogioso destinado a enaltecer o mérito de um feito a 

ser relatado, de um personagem ou de um protagonista do texto a ser representado, 

ou mesmo do patrono a quem a obra era dedicada ou destinada a entreter: “O louvor 

é um discurso que exibe a grandeza da virtude. Por conseguinte, é necessário 

mostrar que os atos são bons produtos da virtude.” (ARISTÓTELES, 2017:86)  

  

 1.4.4 – Do ator e dos diversos elementos teatrais. 

 

Os gêneros da dramaturgia sempre contam com a agilidade dos atores, as 

dinâmicas da atuação cênica e, sobretudo, com a cumplicidade do público. Podemos 

observar equivalências de personagens saídos de comédias ou tragédias de todos 

os tempos, em caráteres e condutas relacionando-se em diferentes títulos e gêneros 
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literários. Traições e vilanias, desvios comportamentais e atitudes contraditórias 

abundam como exemplos no teatro e na literatura. Códigos de conduta regiam o 

comportamento e os preceitos da arte e do ofício do ator. Representar um 

personagem nobre ou ilustre de maneira vulgar poderia ferir gravemente a etiqueta 

da corte. “Se fala o rei, imite o quanto possa a gravidade real, se o velho falar, 

procure uma modéstia sentenciosa; descreva os amantes com afetos que movam ao 

extremo a quem escuta...e mudando a si mude também o ouvinte” (LOPE DE VEGA, 

2006:146)20  

O ator representa um espetáculo apropriado ao deleite ou à instrução do 

público no estímulo aos sentidos e sentimentos através da persuasão da palavra e 

do gesto e na conexão direta entre ele e a sua plateia: “O espectador ficará 

completamente iludido se o ator sentir tudo o que disser, e assim... a expressão dos 

sentimentos contribui para dissimular o artifício e iludir”. (PORTICH, 2008: XXXII) 

Porém, este espetáculo se mantém inserido no âmbito das coisas humanas, como 

divertimento social e pausa para o retorno à labuta, apartado das matérias divinas.  

No teatro espanhol do século XVII, o ator se vê diante de teses que afirmam 

ser a visão, dentre os sentidos, a mais suscetível à devassidão e ao pecado, 

enquanto a audição, por seu contato direto com o espírito, de maior capacidade ao 

controle e á moderação. O mesmo ator-cantor desempenhava variados papéis em 

inúmeras produções. A mesma atriz poderia desempenhar o papel da heroína em 

um drama trágico, da dama amável em uma comédia levada em um teatro popular e 

cantar o papel de uma deusa em uma produção cortesã. Vale notar que recitativos e 

árias estróficas não eram introduzidos no repertório dos teatros públicos até que já 

tivessem sido experimentados nas peças produzidas na corte. (STEIN, 2002: 64) 

O estímulo dos sentidos do ator durante a atuação ou a preparação do papel, a 

observação e o estudo, despertam as regras exigidas pela razão e os sentimentos 

que o vinculam diretamente com a divindade indicando as leis que regiam a arte do 

período Barroco entre sensus e ratio, a sensibilidade e a razão. Os valores sociais, 

como honra, valentia, posição econômica, frente às realidades individuais, se fazem 

presentes na linguagem poética dessa dramaturgia. Mesmo o caráter e a má 

conduta dos atores fora de cena poderiam ser postos em questão: “para conferir ao 

                                                           
20

 “Si hablare el rey, imite cuanto pueda/ la gravedad real; si el viejo hablare,/ procure una modestia 

sentenciosa;/ describa los amantes con afectos/ que muevan con extremo a quien escucha/... y con 
mudarse a sí, muda al ayente”. (LOPE DE VEGA, 2006:146) 
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ofício de comediante o status de arte, impuseram a condição de que fora do palco 

ele fosse homem de bem”, pois não pode “alguém sem caráter dar bons exemplos 

de conduta moral” (PORTICH, 2008: XX). O termo comediante é aqui usado não 

apenas para designar o ator que atua em comédias, mas como todo intérprete de 

qualquer dos gêneros dramáticos. 

A arte de representar exigia do ator o desapego das próprias emoções para 

que a unidade da personagem fosse alcançada. Ao representar metade por estudo 

ou por um modelo e metade por natureza ou por si próprio, o seu desempenho 

poderia perder o efeito incomodando o público com inconsistência e desigualdade 

na performance. O ator conseguiria conectar-se com seu público mediante ideias 

gerais ao se distanciar de sua vida privada, já que as emoções de sua personagem 

não pertencem a ele: “O conhecimento mata a atuação, para atuar é preciso estar 

velado pela ilusão.” (NIETZSCHE, 2016: 53) O seu desempenho é uma obra de arte 

que, como as demais linguagens artísticas, obedece a determinadas regras - um 

sistema de convenções e simulacros onde o exercício fortalece o andar do soldado e 

o estudo dobra o homem letrado. Pois, já que ninguém traz em si um modelo de 

perfeição, artistas criam um modelo ideal a seu estado, sejam eles filósofos, 

pintores, escultores, poetas ou atores.  

Espectador e ator se comunicam no plano das ideias, na elaboração de juízos 

a respeito de fatos inesperados, uma vez que o público é afetado por modelos de 

virtude ideais desconhecidos e modificados segundo as circunstâncias 

apresentadas. O espectador, por vezes, apenas com a identificação de uma frase, 

uma palavra ou de um nome é capaz, então, de decodificar o verdadeiro sentido da 

trama. E, para mostrar a desordem geral que o vício moral traz na infelicidade 

pública e particular, e para tornar a virtude amorável, o ator ergue uma quarta 

parede para separar-se do público de modo que passe desapercebido ao espetador 

a finalidade e os preceitos que regem a ação cênica. Tratados da arte de representar 

orientam “as modulações de voz, as variações fisionômicas, gestos e exercícios 

adequados à comédia e principalmente à tragédia, como também sugere ao ator 

imaginar na ribalta o que hoje conhecemos como quarta parede.” (PORTICH, 2008: 

86)  

O aparte e as didascálias são os mecanismos frequentemente usados no texto 

dramatúrgico para indicar diferentes dimensões do espaço cênico, da ação cênica, 
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do estado mental e psicológico dos personagens, entre outras funções. No aparte o 

personagem exprime um pensamento em cena na fala direta com a plateia ou 

consigo mesmo, à maneira de um pensamento particular expresso em voz alta. As 

didascálias, por sua vez, desempenham no texto a função da própria voz do 

dramaturgo como indicações das quais se utilizava para comunicar algo ou 

esclarecer partes do texto para o ator ou para o seu público, podendo estas estar 

explícitas ou implícitas - quando aparecem na voz do próprio personagem. Na obra 

dramática, a palavra se coloca como estratégia de entretenimento, como em um 

mundo abreviado onde a simples sugestão faz o espectador construir toda uma série 

de referências cotidianas e culturais, tornando-se manifestação lúdica, artifício 

estilístico, espetáculo verbal e humor. Como sistema de signos cênicos que 

acompanham o texto falado em cena, podemos encontrar uma relação entre a 

palavra e o resto dos materiais cênicos não verbais. O impacto visual provocado por 

entradas e saídas rápidas dos atores, efeitos sonoros e os bailes e canções que se 

inserem ao final ou mesmo durante o desenrolar de toda a obra teatral são outros 

recursos que tendem a intensificar o espetáculo posto em cena. Apresenta-se como 

fator de interesse para a compreensão do espaço cênico na dramaturgia barroca o 

fato de todos os tipos de paisagens cenográficas serem exploradas como, por 

exemplo, os cômodos das casas, as ruas e praças, bosques e montes, ambientes 

cotidianos e excepcionais, festejos, etc. Experimentos na cenografia começam a ser 

feitos como o emprego de perspectivas ao cenário, a exposição de quadros 

panorâmicos no palco, a separação da plateia, levando a ação dramática para trás 

do arco do proscênio. A linguagem teatral do Barroco espanhol se dá na 

diferenciação desses espaços dramáticos que se distinguem e aparecem na mesma 

obra simultaneamente na colisão entre o mundo público e o mundo social que se 

concretiza com a chegada de visitantes ao espaço privado e doméstico. Nesta 

confrontação, o dramaturgo apresenta cenicamente a dinâmica existente entre as 

experiências sociais e a realidade privada em momentos de eficiência dramatúrgica. 

Com a engenharia e a arquitetura utilizadas para as mudanças de cenário, uma das 

funções para o uso da música no teatro do século XVII era cobrir o barulho do 

maquinário posto em funcionamento. A música passa a ser fundamental também 

para imprimir unidade dramática e conferir veracidade à cena. (STEIN, 2002:23) 
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1.5 - O Teatro e a música 

 

O teatro subordinado à Igreja, surgido na Idade Média, traz, como fator 

principal em sua estrutura e temática, o relato esquematizado de passagens bíblicas 

buscando apresentá-las ao público leigo de forma a ser aprazível e de fácil 

compreensão. Por outro lado, as peças de caráter laico apresentam-se com a 

intenção de puro entretenimento para um público de pouca cultura. O gesto era 

integrado ao canto e à voz na performance do intérprete que procurava levar a 

mensagem contida no texto poético de forma que tornasse a narrativa mais clara ao 

seu público, para que “uma voz perfeitamente dirigida, nuançada pela mímica e pelo 

gesto, traga aos ouvidos a linguagem de modo a nutrir a escuta.” (ZUNTHOR, 

2001:206) Tanto o teatro que era apresentado ao ar livre compartilhando o seu 

público com apostadores em corridas de cães, o qual podemos chamar de teatro 

popular, quanto o teatro representado em teatros privados e patrocinado pela 

nobreza, que chamamos de teatro culto, apresentavam–se com música em seus 

espetáculos. Os instrumentos musicais colaboravam com as vozes nas 

representações dramáticas tanto nos séculos XVI e XVII como em épocas 

anteriores, e a palavra é o elemento que eleva e realiza a relação entre a poesia e a 

música. O ritmo e a melodia devem emanar da linguagem para contribuir 

retoricamente e reforçar as possibilidades expressivas. (DÍAZ MARROQUIN, 

2008:38) 

Os jograis no medievo se fundem nas funções do autor, do músico, do 

dançarino e do ator. Todos os recursos da linguagem teatral eram usados para 

contar suas histórias e lendas de modo a convencer o espectador. Essa relação dos 

praticantes da poesia existia para além da pragmática da composição e como algo 

mais do que o comportamento do intérprete. Definia o propósito de uma arte “que se 

pode razoavelmente afirmar que preenchia em performance uma função de 

transição entre o relato falado e o canto.” (ZUNTHOR, 2001:202) O uso de alegorias 

torna-se um costume universal. Danças, canções e jogos eram usados pelo teatro 

da Idade Média com o objetivo de entreter ainda mais os espectadores. Outro 

recurso do teatro medieval, amplamente utilizado, consistia em personificar 

sentimentos e noções abstratas como o amor, a sabedoria ou a graça de Deus. O 

mundo do homem medieval tinha sua concepção de modo altamente simbólico. 
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 No século XV, Angelo Poliziano (1454-1494) escreveu um poema dramático 

intitulado La Favola de Orfeu (1422) que teve o seu libreto musicado com solos e 

coros derivados das canções e danças carnavalescas italianas: “Depois disso, não 

era raro encontrar peças da corte enriquecidas com canções e interlúdios musicais.” 

(GASSNER, 1974:189) Na segunda metade do século XVI já havia a intenção de se 

relacionar o tema da música com o da obra teatral e aparecem as músicas 

incidentais para os textos de teatro. Assim, começava a se desenvolver as formas 

dramático/musicais no intermezzo inserido no drama falado como importante forma 

de espetáculo teatral do movimento renascentista. Havia a crença de que com uma 

união de música, dança e poesia, poderia se reviver a tradição do teatro das antigas 

tragédias gregas. Depois do redescobrimento da poética e da retórica da 

Antiguidade Clássica pelos humanistas italianos no século XVI surgem os gêneros 

poético/musicais e dramáticos que se difundiram pela Europa: o estilo recitativo, a 

monodia com o acompanhamento instrumental e também a ópera em suas 

denominações distintas e variações nacionais. A diferença dos estilos musicais e 

expressivos em função da classe social ou em função da classe cultural, as teorias 

da catarse que a música pode provocar mediante sua capacidade de mover os 

afetos de compaixão e medo, e as qualidades patéticas da música, aparecem aí 

formuladas. (DÍAZ MARROQUIN, 2008:43) 

Embora, na Península Ibérica, o teatro já ensaiasse os seus primeiros passos 

desde a Alta Idade Media, as circunstâncias políticas das primeiras décadas do 

século XVII, as atitudes e os gostos dos patronos reais, a força das tradições 

musicais e teatrais estabelecidas, a estrutura musical do ambiente cortesão, e o 

efeito das etiquetas e costumes austeros da corte espanhola, contribuíram para um 

desenvolvimento relativamente tardio dos gêneros musicais de teatro na Espanha. 

Três categorias de entretenimento teatral eram encontradas na corte durante a 

primeira metade do século XVII: performances privadas, masques e cortejos, e 

espetáculos teatrais. Performances particulares de comédia eram feitas por atores 

profissionais atendendo a um pedido do rei ou da rainha e assistido por uma plateia 

seleta e íntima. A segunda categoria, que inclui cortejos, desfiles, e diversões 

teatrais de sorte diversa, era organizada pela e para a corte de modo espontâneo e 

amador. Nessas diversões, a música era combinada a efeitos visuais e danças, e o 

texto teatral não era necessariamente incluído. Esse tipo de entretenimento tem sua 
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origem nas tradições das festas renascentistas. A terceira categoria são as peças 

escritas por um dramaturgo a serviço da corte. Anteriormente essas peças eram 

interpretadas por membros da família real, por cortesãos e criados reais. As peças 

de Calderón, no entanto, já eram interpretadas por companhias teatrais 

profissionais. (STEIN, 2002:67) 

Na Espanha, no que se refere à música instrumental, Miguel de Cervantes a 

usou bastante em suas obras teatrais. O dramaturgo Diego Sànchez de Badajoz 

(1525-1549) descreveu para um de seus personagens, a Sibilla da obra Farsa del 

Juego de Cañas (1550), um modo de falar que se avizinha do recitativo. (REESE, 

1995:732) Seus poemas foram postos em música por muitos madrigalistas, que na 

concepção dessas obras já as criava para serem usadas em divertimentos de 

caráter teatral – alguns desses madrigais se encontram no Cancionero de 

Sablonara. Nesta mesma época, Juan Blas de Castro (1561-1631) escreveu música 

para algumas obras de Lope de Vega que descreve o uso dos instrumentos em suas 

obras procurando efeitos expressos na música como surpresa, amor, lamento ou ira: 

 

       “qualquer imitação poética se faz de três coisas, que são a conversação, verso 
doce, harmonia, ou seja, a música, que foi comum com a tragédia só a diferenciando 
no que se trata das ações humildes e plebeias das tragédias reais” (LOPE DE VEGA, 
2006:134)21  

 

Foi desenvolvido o uso funcional da música instrumental, da música vocal, de 

canções e de danças para pontuar a ação e dar unidade ao desenvolvimento de 

toda a obra teatral posta em cena. (STEIN, 2002:20) Esta combinação de teatro e 

música, tal como encontramos nas obras de Cervantes, Sànches de Badajoz e Lope 

de Vega, preparou o terreno para a zarzuela – a forma teatral espanhola de caráter 

estritamente nacional que o poeta e dramaturgo Calderón de la Barca estabeleceu 

no século XVII. O teatro espanhol do período Barroco era visualmente miraculoso, 

magnificente, evocando o maravilhoso no público. O maquinário do palco produzia 

efeitos fantásticos em tempestades e relâmpagos, e os cenários ganharam 

grandiosidade. Essas condições não facilitaram a implantação da ópera de estilo 

italiano que não era o gênero favorito na corte espanhola e onde em seus palcos 

                                                           
21

 “... qualquiera imitación poética/ se hace de tre cosas, que son, plática/ verso dulce, armonia, o sea 

la música/ que en esto fue común con la tragedia/ solo diferenciandola en que se trata/ las acciones 
humildes y plebeyas/ y las tragedias reales y altas. (LOPE DE VEGA, 2006:134) 
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eram produzidos preferencialmente os espetáculos dos gêneros comédia e a 

zarzuela. (STEIN, 2002:188) 

Grandes coleções da música espanhola, e particularmente as composições dos 

músicos que atuavam na corte no século XVII perderam-se em razão de desastres 

naturais: o incêndio que destruiu a biblioteca real e o arquivo musical do Palácio de 

Alcázar em Madri no ano de 1734 e o terremoto ocorrido no ano de 1755 que 

destruiu a biblioteca do Rei João IV em Portugal. Alguns estudos teóricos, como 

métodos, e antologias de obras musicais para órgão e de peças para guitarra 

sobreviveram. Praticamente a música instrumental não sobreviveu, e a maioria dos 

manuscritos de música vocal secular e de música para peças teatrais encontrados 

são imprecisos, não datados e não trazem o nome do compositor, evidenciando a 

posição do músico na sociedade espanhola como subordinada em comparação aos 

dramaturgos e aos cenógrafos em relação aos ofícios teatrais: "Os líderes em 

assuntos culturais, os pensadores que deixaram marcas inconfundíveis em sua 

sociedade, eram escritores, dramaturgos e artistas visuais, e não músicos". (STEIN, 

2002:8)22 

 

1.5.1 – A música teatral e a zarzuela. 

 

A cultura do oriente árabe invadira o ocidente, e sobremodo a Península 

Ibérica, com seu instrumentarium e frases melismáticas, lá se mantendo do século 

VIII ao século XV quando foram expulsos pelos reis católicos Fernando II de Aragão 

(1452-1516) e sua cônjuge Isabel I de Castela (1451-1504). Por essa razão, 

podemos dizer que a música ocidental, sobretudo a música na Península Ibérica, 

traz também o oriente árabe em suas raízes, tanto nos seus instrumentos quanto em 

suas fontes melódicas e rítmicas. A música fazia parte dos festejos tanto nas cortes 

como nas ruas e praças desde a Idade Média até o século XVII: “Caso se apartem 

do quadro os “jograis” no sentido moderno, mais saltimbancos, acrobatas e 

apresentadores de feras, sobram músicos cantores, contadores mais ou menos 

confundidos na opinião de sua clientela.” (ZUNTHOR, 2001:56)  

                                                           
22

 “The leaders in cultural affairs, the thinkers who left unmistakable marks on their society, were 

writers, dramatists, and visual artists, not musicians.” (STEIN, 2002:8) 
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A música era usada de modo estrutural e de diferentes formas nos espetáculos 

teatrais. A incorporação de textos de romances e também de canções familiares 

tinha por função reforçar a verossimilhança dramática e despertar naturalmente um 

efeito afetivo no público. Muitas dessas canções eram reutilizadas em outras obras 

teatrais como contrafactas, ou seja, uma melodia já conhecida que se acompanhava 

de um texto novo mais adequado a uma outra historia contada em cena. (STEIN, 

2002:19) Contemporaneamente foi desenvolvido o uso funcional da música 

instrumental, das danças e das canções para pontuar e dar unidade ao 

desenvolvimento da ação teatral. As danças, passacalles, folias, vilancicos, 

ensaladas, seguidillas, tonadas (canções), romances e outras formas trazem um 

desenho rítmico particular que se vincula diretamente à alma nacional espanhola. 

Não obstante a influência italiana que se fazia sentir presente, a música na Espanha, 

especialmente a de gênero profano, manteve sua cor local durante todo o período 

Barroco. A música do barroco espanhol reflete o espírito da severa ortodoxia que 

dominava a Espanha. (BUKOFZER, 1982:247)  

Em fins do século XV a importância do texto na música vocal se faz presente 

também por influência do Humanismo: “Com o Renascimento e o Humanismo 

começa a orientação por si próprio. Esta evolução também teve suas 

consequências. A música torna-se cantável, integra-se nas capacidades da voz e da 

respiração humanas.” (NEUNZIG, 1985:5) Os vilancicos espanhóis recebem 

influência direta dessas ideias e apresentam uma polifonia menos complexa que 

composições contemporâneas de outras nacionalidades, apresentando-se mais 

ligada ao texto literário. Existem cancioneiros pertencentes ao fim do século XV e 

princípio do século XVI – como o Cancionero da Biblioteca Colombina de Sevilla, o 

Cancionero Uppsala ou o Cancionero de Palacio - que nos dão uma ideia do 

repertório do vilancico que se equivale ao virelai francês, à ballata italiana ou ao 

carol inglês. Em sua maioria esses vilancicos são a três ou a quatro vozes e têm a 

melodia principal em el superius; e em alguns casos aparecem em imitações breves. 

Entre os cancioneiros espanhóis encontramos antologias também no Cancionero de 

Medinacelli (Madrid) e no Cancionero de Sablonara com versões de poemas de 

Lope de Vega. Grande número das obras que fazem parte do repertório desses 

cancioneiros foram compostas no ambiente cortesão por nobres ou por músicos 

muitas vezes associados aos centros de dramaturgia da corte. O Manuscrito Novena 
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é provavelmente a maior antologia de músicas para o teatro compilada por volta dos 

anos de 1700 contendo canções das comédias apresentadas com mais frequência 

nos teatros populares da época. (STEIN, 2002: 54) 

O vilancico se apresenta como a forma tradicional de predileção para a 

polifonia vocal profana, embora o encontremos na música de gênero sacro. Traz, no 

século XVII, as características estabelecidas em composições renascentistas com os 

ritmos sincopados da música popular. O vilancico, palavra de origem no adjetivo 

villanus ou villano (homem humilde do campo) é um termo que aparece pela 

primeira vez no século XV para designar uma poesia de forma fixa em estilo rústico 

e popular que se compõe de um estribillo inicial, seguido de uma ou mais coplas, ou 

por vezes, consiste de uma ou mais estrofes para voz solista (coplas) e de um 

ritornello coral (estribillo). “A estrutura do villancico, assim como a de outras formas 

fixas que se desenvolveram nos países latinos na Idade Média, tais como o rondó e 

o virelais, indicam o uso de um solista e um coro”. (MENDES, 2014: 82) O rondó e o 

virelais são formas poético-musicais francesas de estrutura ABaAabAB e AbbaA 

respectivamente, sendo as letras maiúsculas indicativas de refrão e as minúsculas 

os textos dos versos. A despeito de sua origem popular, os vilancicos foram 

cultivados por importantes músicos e poetas da corte. 

Como os vilancicos, os romances também se apresentam bastante explorados 

pelos poetas e músicos na Espanha do século XVII como um estilo poético 

vernáculo impregnado de linguagem coloquial. O romance usualmente é de certo 

modo narrativo e sem muita atenção a dispositivos expressivos. Os romances 

espanhóis trazem um retrato da sociedade espanhola e ocasionalmente um autor 

poderia construir o argumento de uma obra inteira com suas bases em uma poesia 

lírica ou em um desses já famosos romances: “Os romances são baladas e, como 

tal, preservam alguns elementos (textuais e musicais) do folclore e da cultura 

popular.” (STEIN, 2002: 46)23  

La selva sin amor (1627), a primeira comédia toda ouvida em música, de Lope 

de Veja e com composição musical do alaudista italiano Filippo Piccinini (1566-

1638), tem a introdução do recitativo e foi a primeira ópera produzida e encenada na 

corte da Espanha em um estilo musical completamente desconhecido pelo rei. É 

                                                           
23

 “The romance are ballads and as such generally preserve some elements (textual and musical) from 

folklore and popular culture.” (STEIN, 2002:46) 
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descrita como grande sucesso e primeiro libreto de égloga pastoral que se 

representa cantada. Consta de um único ato. (STEIN, 2002: 93) Celos aun del aire 

matan (1660) com texto de Calderón de la Barca  e música de Juan Hidalgo, no 

entanto, é considerada a ópera mais antiga que sobrevive com a sua música 

conservada, ainda que em fragmentos:  

 

“Nestes gêneros de teatro musical cortesão, os personagens divinos empregam 
o estilo recitativo (uma declamação entoada em música) exclusivamente para suas 
conversações nos céus, e um tipo de canção ou “ária” declamatória para influir sobre 
os mortais. Na linguagem técnica da época, estas canções se chamavam “tonadas”, e 
funcionam em suas cenas como “tonadas persuasivas”. (STEIN in: DIEZ BORQUE, 
1998: 170)24   

 

A ópera na Península Ibérica não se desenvolve como um gênero que toma o 

papel de protagonista no cenário cultural e ocupa um lugar secundário em relação 

ao gênero teatral cortesão, sobretudo a zarzuela, que tem em Calderón de la Barca 

o seu principal poeta. A estrutura formal da zarzuela não se apresenta como uma 

forma estritamente musical como o é a ópera. A primeira obra em que vemos o nome 

de zarzuela é El Laurel de Apollo (1657) com texto de Calderòn de la Barca e música 

de Juan Hidalgo. Em sua publicação original datada de 1664 em Madrid, leva o 

nome de Fiestas de la Zarçuela. El Laurel de Apolo tradicionalmente simboliza o 

nascimento deste novo gênero lírico-dramático-musical:  

 

          “Aqui, no prólogo de El laurel de Apolo, Calderón citou sutil e discretamente as 

suas três principais fontes para a criação da zarzuela - as primeiras masques e 
espetáculos (entretenimentos da corte do passado recente), as tradições musicais e 
teatrais nativas e as novas ideias operísticas da Itália.” (STEIN, 2002: 263)25 

 

A origem da zarzuela data de princípios do século XVII e seu nome deriva do 

Real Sítio de La Zarzuela, em cujo palácio se representava obras cantadas ou 

                                                           
24

 “En estos géneros de teatro musical cortesano, los personajes divinos emplean el estilo recitativo 

(una declamación entonada en música) exclusivamente para sus conversaciones en los cielos, y un 
tipo de cancion o “aria” declamatoria para influir sobre los mortales. En el lenguaje técnico de la 
época, estas canciones se llamaban “tonadas”, y funcionam en sus escenas como “tonadas 
persuasivas”.  (STEIN in: DIEZ BORQUE, 1998:70) 
25

 “Here in the prologue to El laurel de Apolo, Calderón has subtly and discreetly named his three 

principal sources for the creation of the zarzuela – the early masques and spectacle plays (court 
entertainments from the recent past), the native musical and theatrical traditions, and the new operatic 
ideas from Italy.” (STEIN, 2002:263) 
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declamadas e onde se assistiu ao primeiro espetáculo desse gênero. (STEIN, 2002: 

259) O lugar era assim chamado devido á abundância de zarza - mirtilo ou amora 

preta - na vegetação de suas florestas. Sua construção data de 1635 e foi 

encomendada ao arquiteto Juan Gómez de Mora (1586-1648) por Felipe IV como 

um pavilhão de caça situado em uma zona rural nos arredores de Madrid. 

A zarzuela é o gênero dramático mais estritamente ligado ao teatro nacional 

espanhol que sobreviveu e floresceu até o final do século XVII. Estruturadas em um 

ou em vários atos traz a alternância de fragmentos declamados e cantados, ao 

contrário da ópera que é inteiramente cantada. Encontramos, na zarzuela, 

personagens com tendência ao burlesco em espetáculos dirigidos ao público 

palaciano e aristocrático comum às festividades reais. Esses espetáculos de corte 

têm em comum a alternância entre seções de fala teatral, canto e dança que, na 

Espanha, com sua coreografia específica feita ao acompanhamento da guitarra 

espanhola lhe conferiu o seu caráter nacional. No início as zarzuelas foram 

chamadas de Farsas de Zarzuela e eram criadas para serem executadas nas festas 

solenes da corte de Felipe IV. Também foram chamadas de églogas, fiestas de 

zarçuelas, dramas y comedias armònicas. Podemos observar que  “representación 

música”, “fiestas de la zarçuela” e outros termos foram aplicados de modo confuso e 

indeterminado para se referir à peças teatrais com música. “De fato, porque as 

zarzuelas do século XVII diferiram uma da outra na quantidade de música que 

incluíram, é difícil definir o gênero nesta base.” (STEIN, 2002:259)26 Poderiam 

começar com o cuatro de empezar, seguido da loa, dos entremeses, bailes, tonos 

humanos em estilo madrigalesco, mojiganga, jácaras, farsa final, fin de fiesta. A 

zarzuela incluía gêneros genuinamente espanhóis, principalmente el tono ou tonada 

– canção -, os vilancicos e as seguidillas em estruturas de estribillo e coplas. O 

estribillo consiste em uma estrofe repetida e as coplas são partes em que se 

repetem toda a música, mas com um texto diferente. As obras poético musicais 

chamadas de el tono, também levavam o nome de tonos humano, que era o termo 

usado na Espanha do século XVII para designar uma peça musical de melodia 

sentimental com texto profano composta tanto para voz solista ou duo, quanto para 

três ou quatro vozes. As canções que levavam temática religiosa eram chamadas de 

tonos a lo divino.  

                                                           
26

 ¨Indeed, because seventeenth-century zarzuelas differed one from another in the quantity of music 

they included, it is difficult to define the genre on this base. (STEIN, 2002:259) 
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Em sua evolução, o recitativo e a ária se somaram aos estribillos e coplas 

fundindo-se, por vezes, em híbridos originais onde encontramos, também, a música 

associada a certos movimentos ou gestos musicais. Elementos polifônicos se 

intrometem no cuatro de empezar - o quarteto introdutório -, que se apresenta como 

um gênero típico da polifonia musical cantado a quatro vozes que iniciava a zarzuela 

ou uma jornada: 

  

         “Este tecido musical relativamente simples permite o fluir do texto 
maravilhosamente sensual e dramático de Calderón. O aproveitamento de gêneros 
hispanos (coplas, tonos, tonadas, estribillos, e pequenas seções de recitado) facilitava 
a representação das atrizes que em sua maioria careciam de formação musical e 
aprendiam seus papéis de memória.” (STEIN, in: TORREJON Y VELASCO e 
HIDALGO, 1999: XII)27 

 

A zarzuela torna-se um gênero lírico e cênico propriamente espanhol. 

Compositores e poetas do século XVII se ocuparam dela, embora, infelizmente, a 

maior parte de sua música tenha se perdido nos desastres ocorridos no século XVIII. 

Entre os compositores podemos citar Juan Hidalgo, Antonio Literes (1673-1747), 

Sebastián Durón (1660-1747) e José de Nebra Blasco (1702-1768); e contamos com 

os libretos de dramaturgos como Lope de Vega e Calderon de la Barca. Muitos 

desses libretos não sobreviveram com a sua música até nossos dias. Seus temas 

giravam em torno da mitologia, fábulas, novelas cavalheirescas e pastoris, do amor 

idealizado. Seus personagens, mesmo os deuses mitológicos, eram movidos por 

emoções humanas tais como o ciúme, a vingança, a inveja, o amor, a lascívia: “Em 

especial, o calor sensual da música é tal que converte o teatro em uma fogueira 

infernal do fogo da lascívia” (STEIN in: DIEZ BORQUE, 1998:179)28   

Vilões, os moradores das vilas, participavam da trama e também 

caracterizações e caricaturas de personagens mais populares em uma linguagem 

simples e comum. Podemos observar no acervo que nos foi legado que, embora 

suas árias e recitativos tenham os motivos de influência da ópera italiana refletidos, 

                                                           
27

 “Este tejido musical relativamente simple permite el fluir del texto hermosamente sensual y 

dramático de Calderón. El aprovechamiento de géneros hispanos (coplas, tonos, tonadas, estribillos, 
y pequeñas secciones de recitado) facilitaba la representación a las actrices, quienes en su mayoria 
carecían de formación musical y aprendían sus papeles de memória.” (STEIN, in: TORREJON Y 
VELASCO e HIDALGO, 1999:XII) 
28

 “En especial, el calor sensual de la música es tal que convierte el teatro en “una hoguera infernal 

del fuego de la lascivia”.  (STEIN in: DIEZ BORQUE, 1998:179) 
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essas composições musicais trazem um inconfundível sabor espanhol. Suas 

músicas incluem modos de dança, elementos que se repetem com frequência na 

música popular e ritmos repletos de hemiolias. (STEIN in: TORREJON Y VELASCO 

e HIDALGO, 1999: VII) A hemiolia (grego hemiolios = que contém um e meio) é um 

termo usado na teoria musical para descrever o padrão rítmico onde dois 

compassos ternários são articulados e acentuados como se fossem três compassos 

binários.  

Algumas músicas para o teatro se apresentam como versões de melodias 

conhecidas popularmente - uma polifonia original, muitas vezes preservada nos 

cancioneiros, escrita para voz solo e baixo contínuo. E nos exemplos encontrados 

da música tradicional espanhola nos livros para vihuela estão presentes dois 

gêneros de canções: os romances e os vilancicos. Estas canções para voz solo 

geralmente eram construídas em subordinação à estrutura do texto e ao 

acompanhamento polifônico. Muitas vezes aparecem como reduções ou arranjos 

baseados em polifonias vocais pré-existentes ou como uma composição totalmente 

nova, porém baseada na polifonia tradicional. Algumas dessas melodias são 

notadas de modo simples e com indicações para serem cantadas com improvisos 

estabelecidos pela tradição. Em Calderón de la Barca, o vigor de uma forte tradição 

popular limita a exposição e a difusão de um estilo musical contemporâneo vindo de 

outras partes da Europa. O estilo musical das canções para teatro na Espanha do 

Siglo de Oro não se deixou influenciar pelo estilo italiano a não ser por suas formas 

de recitativos, árias e lamentos, adotados pelos espanhóis. A definição de uma 

linguagem musical nativa moldando um estilo nacional teve muito a ver com a 

exploração de tipos musicais viáveis e populares que podiam fazer frente aos 

modelos italianos. Não houve um grande fluxo de imitações do estilo recitativo 

florentino em Madri. O estilo italiano nos parece apenas não mais que uma 

inspiração, embora a função do recitativo permaneça a mesma. (STEIN, 2002:186)  

A ópera nascida em Florença, rapidamente se espalha para outras cidades 

italianas e para diferentes países como um novo gênero musical e fenômeno cultural 

ganhando características musicais diversas. Adapta-se às diferentes necessidades e 

condições de sua audiência e de seus patronos. Porém, o estilo musical e o novo 

gênero da ópera italiana não ecoa na corte espanhola pela independente e simples 

continuação da realização de produtos nacionais nas formas da cultura tradicional 
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com o seu suporte na literatura. O espetáculo da corte espanhola era um gênero de 

teatro onde o diálogo e o texto predominava. A introdução do recitativo em algumas 

cenas é decisiva para uma mudança no elaborado contexto do teatro de 

representação no Barroco espanhol. As canções e o recitativo se tornam essenciais 

na estrutura e na interpretação dos dramas calderonianos. (STEIN, 2002:132) A 

música era explorada para iluminar, destacar e dar ênfase ao discurso em um efeito 

imediatamente audível. Leva, desse modo, a regra da verossimilhança da tradição 

teatral espanhola manipulando níveis de linguagem e nuances verbais em 

comunicação direta com o público configurando e marcando todos os níveis sociais.  

Calderón usou o gênero musical recitativo de modo particular, pois esse estilo 

musical na composição da ópera italiana e francesa talvez não trouxesse fator de 

verossimilhança de modo eficiente e suficiente. Trazia também dificuldades técnicas 

para as atrizes acostumadas com o canto tradicional e popular. Essas atrizes, que 

vinham de camadas sociais mais baixas, podiam atuar nas comédias apresentadas 

nos teatros populares e representar as deidades mitológicas nos espetáculos 

apresentados na corte e nos palcos palacianos. (STEIN, 2002: 190) 

A instrumentação usada nas apresentações das zarzuelas e dos dramas 

mitológicos, em princípio, era formada apenas por guitarras e harpas na realização 

do baixo contínuo. Esta textura sonora foi sendo pouco a pouco acrescida do cravo, 

da harpa, das violas, vihuelas, teorbas, castanholas, instrumentos de sopro de 

madeira e metais, violinos e outros instrumentos obligatto – que é a parte do 

acompanhamento que deve ser obrigatoriamente executada por um determinado 

instrumento musical. Como usual, em grande parte das apresentações musicais nos 

anos anteriores aos 1800, os espetáculos aconteciam com os cantores e 

instrumentistas disponíveis no momento de sua execução. (RAYNOR, 1986: 172)  

Na zarzuela, as partes instrumentais, os diálogos, as partes faladas e as partes 

cantadas, os coros, as tonadas, as seguidillas, os vilancicos e as danças, se 

alternam livremente com recitativos ocasionais que são escritos em estilo 

despretensioso. As seguidillas (seguir, seguida) trazem um tempo ternário de 

andamento rápido na sua forma de dança que, na forma de canção folclórica, 

geralmente começa com breve introdução instrumental e segue com seções vocais 

livres e variadas. Era comum que uma canção famosa já existente com sua música 

fosse adaptada ou mesmo reciclada para seu uso em diferentes obras teatrais de 
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diversos e importantes autores em variadas ocasiões. (SANCHES-VELO, 2005:48) A 

dança da chacona, que foi muito usada como um baile cantado no teatro espanhol 

do século XVII, nasceu no século XVI em uma época onde não se conhece muitas 

fontes musicais hispânicas. De origem latino americana, a chacona era considerada 

uma dança de provocação, um misto de libertinagem e escândalo público, imoral e 

associada à gente de má vida e dos que viviam longe da doutrina cristã. A chacona 

se originou no Peru trazendo a imagem de uma libertinagem alegre e descuidada. 

Dali se derivou as suas associações com a vida livre, como um baile lascivo e 

desonesto, chegando a ser muito popular na Espanha, seja nos teatros populares da 

cidade ou nos teatros da corte como uma dança exótica chegada do Novo Mundo 

que com seus gestos e meneios sensuais não deixou de gerar controvérsias. E por 

seu poder musical e efeitos visuais provocados nas representações teatrais pelas 

maneiras sugestivas das atrizes baterem os pés e fazerem voltas com os braços e 

balanços com o corpo, a convenção dos moralistas associou a chacona com a 

corrupção pública. Com sua música e com sua coreografia, a frescura e a alegria da 

chacona marcam a sua presença provocativa nos espetáculos palacianos. “Na 

convenção poética de então, os textos do baile cantado da chacona sempre se 

referem ao feito de escapar até algum lugar remoto e prazenteiro.” (STEIN in: DIEZ 

BORQUE, 1998:185)29 No entanto, a linguagem musical das danças lascivas não se 

adequavam à linguagem dos deuses nas representações teatrais dos novos gêneros 

dos dramas mitológicos.                 

Os séculos XVII e XVIII foram decisivos para tornar a ópera, na época, um 

gênero atraente de espetáculo artístico e cultural. O gênero das zarzuelas, no 

entanto, não se apresenta como alternativo para a ópera. Sendo um gênero 

autônomo de espetáculo cortesão mais facilmente produzido e cultivado por 

Calderón e seus contemporâneos, a zarzuela foi mais apresentada nos palcos da 

corte de Madri do que qualquer outro gênero de teatro musical. O reconhecimento 

do corolário criado pelos primeiros compositores de ópera, que consta de figuras 

musicais que se associam com a linguagem, é muito importante para que se possa 

compreender e interpretar a música barroca tornando as relações entre música vocal 

e música instrumental, canções e danças, bastante compreensíveis a partir disso. E 

                                                           
29

 “En la convención poética de entonces, los textos del baile cantado de la chacona siempre se 

refieren al hecho de escaparse hacia algún sitio remoto y placentero” (STEIN in; DIEZ BORQUE, 
1998:185) 



76 
 

é nesse lugar que encontramos as raízes das sonatas, dos concertos e de sinfonias 

de épocas posteriores. Nos anos finais do século XVIII, este elemento dramático e 

eloquente aos poucos foi se perdendo. (SQUEFF, 1997:10) 
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Capítulo 2 

  

Sobre os afetos na música 

 

          As grandes transformações acontecem na dimensão estética, pois os 

princípios se mantêm vivos através de sua transgressão. A transgressão estética é a 

questão que importa. Nada se encontra fora do artista, e sim nele próprio: “O estilo 

pessoal e de época culminam em todas as épocas, em numerosas formas precisas 

que, apesar de grandes diferenças aparentes, são organicamente tão vizinhas que 

podem ser consideradas uma só forma”. (KANDINSKY, 1996:85) A evolução da 

estética não se dá na anulação de antigos preceitos da forma de expressão artística, 

mas mediante súbitos clarões que se projetam sobre novas perspectivas e que são 

simplesmente o desenvolvimento de um conhecimento anterior que continua a viver 

de outra maneira sob essa nova luz, trazendo ao tronco, ao cerne, à essência, um 

novo ramo, uma nova forma. As convenções e as leis da forma “são a corporificação 

do próprio domínio do homem sobre a matéria: nelas a experiência se transmite, se 

preserva e as realizações são salvaguardadas.” (FISCHER,1977:174) Tais leis e 

convenções manifestam a ordem necessária à vida e à arte.                                                           

 Podemos sempre nos indagar a respeito do fascínio exercido sobre filosofos e 

músicos em responder questões de como a música se relaciona com o mundo: se 

seria o reflexo de uma harmonia universal, se é governada por números ou imita a 

natureza, se sua linguagem tem o poder de mover afetos ou expressar emoções, se 

sua apreciação é um conhecimento que leva o homem a Deus ou um passo na 

ascensão para a verdade suprema, se sem palavras nos fala o indizível ou se serve 

somente para o deleite e o prazer do homem. “Sendo a mais abstrata das artes, a 

música é também a mais altamente formalizada. Seu sentido é mais vago do que o 

das artes verbais ou visuais; em compensação, sua estrutura é muito mais explícita.” 

(OLIVEIRA, 2002:37)  

A natureza específica dos sentimentos em seu caráter singular pode ser, de 

certo modo, considerada sem importância na expressão musical. Somente o 

abstrato pode ser expresso em música. Seu conteúdo, seu espírito, está 

intimamente ligado a uma emoção suscitada no seu caráter não particular, fazendo 
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com que a expressão desse sentimento se afirme com variadas consonâncias em 

sua natureza essencial. “Seria irrelevante saber se a “alegria” implícita numa obra 

musical é a alegria...de um bêbado esvaziando uma garrafa de champanha ou a 

alegria de um batalhador cuja causa triunfou.”  (FISCHER, 1977:209) 

Sons organizados para produzirem efeitos sobre os seres humanos, obtidos 

por certas associações automáticas no âmago da percepção humana, a exemplo de 

marchas fúnebres, marchas nupciais, marchas militares, e etc., têm sido utilizados 

por organizações religiosas, sociais ou militares em todos os tempos por ter a 

música o poder de produzir emoções coletivas uniformes: “O som musical tem 

acesso direto à alma. E aí encontra - porque o homem tem “a música em si mesmo” 

- um eco imediato.” (KANDINKY, 1996:73) 

 A onda de interesse sobre a natureza dos afetos varreu a Europa no século XVI 

e por todo o século XVII. Vários intelectuais, artistas e teóricos se ocuparam de 

discussões em torno desse assunto e encontramos entre eles: Juan Luis Vives 

(1492-1540), Francisco Salinas (1513-1590), Giuseppo Zarlino (1517-1590), 

Girolamo Mei (1519-1594), Vicenzo Galilei (1520-1591), Lorenzo Giacomini 

de`Tebalducci Malespini (1552-1598), Timothy Bright (1551-1651), Marin Mersenne 

(1588-1648), Thomas Hobbes (1588-1679), Giovanni Battista Doni ( 1593-1647), 

René Descartes (1596-1650), William Fenner ( 1600-1640), Athanasius Kircher 

(1601-1680), Johann Mattheson (1681-1764) e outros. Embora não se questione a 

importância da música como veículo para mover os afetos no período Barroco, 

pouco se fala do papel que a música desempenha nos afetos e no pensamento do 

século XVI, quando começou esta onda de interesse sobre esse assunto. Esse fato 

teve causas complexas, sendo uma delas o renascimento das teorias da retórica 

clássica, a arte da oratória persuasiva. O Humanismo do século XVI toma de pronto 

os modelos antigos de instrução na oratória e na retórica tornando-os disponíveis. 

As circunstâncias históricas criaram uma demanda desses estudos para uma 

oratória que atendesse a necessidade de persuasão da advocacia em assuntos civis 

e para os sermões excitantes da Reforma e da Contra-Reforma das Igrejas. E, 

embora não se possa dizer que havia uma teoria única ou consistente dos afetos, 

um estudo afetivo surge nesse movimento dos séculos XVI e XVII. (PALISCA, 

2006:180) 
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Considerar a existência da Teoria dos Afetos não significa dizer de modo 

reducionista que os compositores barrocos tinham em mente apenas uma 

codificação de figuras musicais equivalentes às figuras de retórica. A expressão dos 

afetos e paixões na música permaneceu junto aos princípios que marcavam os 

contornos da expressão retórica, porém com formas mais difusas em debates 

acerca da necessidade de manter a criatividade nos limites da inteligibilidade e de 

diversos tipos do decoro artístico. Gesto e voz deveriam se mostrar coerentes e a 

eleição do timbre estaria em estreita ligação e dependência das palavras, tanto no 

sentido literal quanto no seu contexto afetivo. (DÍAZ MARROQUIN, 2008:248)  

 

 2.1 – Origens das teorias afetivas  

 

A análise das manifestações emocionais humanas remonta à Antiguidade 

greco-romana. A Teoria dos Afetos e a classificação destes tem suas origens em 

Aristóteles (384-322 a.C.), Platão (428-347 a.C.), e ainda na tradição médica de 

Hipócrates (460-370 a.C.) e Galeno (130-210), médico grego que praticou sua 

medicina em Roma cujos escritos, revividos no século XV, se tornaram a base da 

ciência médica da Renascença. (GOZZA, 2000:110).  

A descrição dos afetos e seus efeitos poéticos e teóricos aparece em algumas 

das fontes fundamentais da doutrina ética e estética de tradição clássica e o 

interesse moderno por recriar o discurso retórico e dramático dos antigos gregos e 

romanos é uma questão posta não apenas na cena teatral. Também na Igreja ocorre 

uma apropriação do pensamento dos filósofos gregos que se revela um poderoso 

instrumento para o fortalecimento intelectual e propiciando fundamento e conteúdo 

filosófico à nova teologia e doutrina cristã. Isto se deu graças à inteligência e 

sensibilidade de homens como Aurélio Agostinho (Santo Agostinho 354-430) e 

Tomás de Aquino (Santo Tomás de Aquino 1224-1274). (ARISTÓTELES, 2011:25) 

Desde a Idade Média, os teóricos, poetas, dramaturgos e músicos adotam a 

convicção aristotélica de que falar de paixões ou de afetos é o mesmo que referir-se 

ao fluir interno da alma, como um movimento que se expressa fisicamente no corpo 

e retoricamente no discurso poético. Aristóteles recorre ao legado de seu antigo 

mestre Platão sobre o valor estético e ético do uso dos ritmos e da harmonia e 
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segue na direção da formulação retórica e poética que alcançará influência durante 

a Idade Média e será percebida a partir do século XVI em todas as suas dimensões. 

(DÍAZ MARROQUIN, 2008:42) 

Na Antiguidade Grega acreditava-se que a música, pela sua natureza, 

possuía uma faculdade mágica capaz de exercer uma influência moral, levando a 

pessoa até o bem ou ao mal. Poesia e música, cantar e recitar poesia fazia parte de 

práticas e ações integradas. Ritmo e andamento formavam uma unidade: “Cantando 

e dançando, manifesta-se o homem como membro de uma comunidade superior: ele 

desaprendeu a andar e a falar, e está a ponto de, dançando, sair voando pelos ares. 

De seus gestos fala o encantamento.” (NIETZSCHE, 2016: 28) O ritmo poético se 

mostra como ponto de partida para o ritmo musical:  

 

      “depois de dar ao discurso a harmonia e o ritmo que melhor lhe assentam, o que 
quer declamar com correção nada mais tem a fazer senão manter-se nos limites da 
harmonia única e invariável, seguindo, igualmente, um ritmo quase uniforme.” 
(PLATÃO, 2016: 109)  

 

Podemos considerar os ritmos divididos fundamentalmente em número de três: 

os ritmos rápidos de caráter apropriados para as danças guerreiras, os ritmos 

apropriados para as danças de roda e os ritmos apropriados para os hinos. “E 

também que eurritmia e arritmia se assimilam ao bom e ao mau estilo; e o mesmo 

sucede com a harmonia e a desarmonia,..., ritmo e harmonia devem regular-se pelas 

palavras, e não estas por eles.” (PLATÃO, 2016: 115) No século XVII os 

compositores barrocos retomaram muitos desses fundamentos da expressividade 

musical dos antigos gregos em suas obras com o acolhimento e desenvolvimento 

das teorias dos afetos e da música das esferas – ou musica mundana. 

 O poder da harmonia reside nas proporções numéricas descobertas pelos 

pitagóricos para os sons, intervalos e acordes, que se juntam em uma agradável 

melodia. Desse modo e por extensão, harmonia  significava um compósito agradável 

– também relacionado com um estilo de arquitetura elaborado pelos romanos e 

adotado pelos construtores clássicos - onde tensões são resolvidas e oposições são 

conciliadas. A harmonia é a concordância na discórdia - harmonia est discordia 

concors. (PALISCA, 2006:15) Para os de pensamento pitagórico-platônico, esse 

equilíbrio prevalece no sistema das estrelas e dos planetas, nas esferas ligadas por 
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velocidades e distâncias harmonicamente proporcionadas, na rotação planetária e 

estelar concebida como esferas concêntricas, que tendo a Terra como centro, 

giravam em torno da esfera terrestre e produziam uma harmonia de sons inaudíveis 

para os seres humanos. A harmonia musical se apresenta como a imagem dessa 

harmonia que regula o movimento dos astros, os quatro elementos assim como as 

quatro estações (macrocosmo). “Junto ao paralelismo entre os sons e os planetas 

surge uma nova relação entre os modos e os planetas, acentuando o efeito ético e 

psicológico dos modos na alma humana” (GONZÁLEZ, 2000:71)30 - sendo o termo 

“modos” referente aos modos musicais gregos dórico, frígio, lídio e mixolídio.    

As frações numéricas simples limitadas aos números 1, 2, 3 e 4, são um 

conjunto de números conhecidos pelos pitagóricos como tetrakrys. O intervalo de 

oitava, que soa como dois sons praticamente iguais, é produzido por cordas ou 

comprimentos de tubo na razão 2:1. O intervalo de quinta, que soa como dois sons 

diferentes, mas com uma mistura agradável entre eles, tem a sua relação em 3:2. O 

intervalo de quarta, que também soa como sons diferentes, trazem alguma tensão, 

mas seu par ainda é altamente compatível na proporção 4:3. Fora dessas 

proporções do sistema de afinação pitagórica estão os outros componentes básicos 

da melodia. Pensavam que as melodias enraizadas nas proporções simples da 

oitava, quinta e quarta, mediadas por tons e semitons, poderiam restaurar a 

harmonia primordial de uma alma através do processo da mimese. (PALISCA, 

2006:17)  

Nesse pensamento, a alma humana individual, como imaterial, poderia ser 

descrita como uma entidade matemática. A alma humana também constitui uma 

harmonia (microcosmo).Contém a harmonia do universo, porém pode facilmente ser 

jogada em desequilíbrio por suas interações com o corpo: “a harmonia próvém de 

elementos primariamente opostos...e depois postos em acordo....Porque a harmonia 

é a consonância e a consonância é acordo.” (PLATÃO, 2007:55) O conceito maior 

de harmonia, que abraça toda a criação, dentro do qual Deus reconcilia opostos 

como o bem e o mal, a consonância e dissonância, e o conceito igualmente amplo 

de um universo harmonioso governado por leis da física e da mecânica, que 

poderiam ser descobertas através da experiência e da investigação de fenômenos 

                                                           
30

 “Junto al paralelismo entre los sonidos y los planetas surge una nueva relación entre los modos y 

los planeta, aentuando el efecto ético y psicológico de los modos en el alma humana”  (GONZÁLEZ, 
2000:71) 
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naturais, permaneciam no que acreditava-se revelaria a maravilha do mundo e, por 

fim, ajudaria a sustentar a religião em vez de prejudicá-la. Muitos teóricos, poéticos e 

musicais, bem como filósofos, foram abandonanado a crença em uma harmonia 

cósmica com o passar dos séculos descartando a divisão tradicional de música em 

musica mundana, musica humana e musica instrumentalis que foi estabelecida por 

Boecio (480 – 525) e aceito pelos escritores subseqüentes no pensamento do 

homem como um cosmo harmônico que expressa a harmonia universal.  A harmonia 

cósmica continuou a ressoar através do século XVII ligando-se à astronomia, à 

cosmologia, à matemática, à ciência. (PALISCA, 2006:26) 

O canto, junto à dança, à ginástica e à música, estava na base da educação na 

Grécia Antiga. Exercícios físicos e musicais eram complementares para o 

desenvolvimento integral da personalidade e a conquista da harmonia física e moral.  

Em determinadas ocasiões e acontecimentos sociais, principalmente nas cidades, a 

lira e a cítara, que tinham o seu uso atribuído aos ritos religiosos em adoração ao 

deus Apolo, e outros instrumentos ditos apolíneos, deveriam ser tocadas. Apolo na 

“qualidade de deus dos poderes divinatórios” deve trazer em sua imagem “a linha 

delicada que a imagem onírica não pode ultrapassar”. (NIETZSCHE, 2016: 26) Seu 

olhar deve trazer o brilho solar, em conformidade com a sua origem; mesmo em sua 

cólera paira sobre ele a consagração do belo e da bela aparência.  

Os demais instrumentos - como, por exemplo, a flauta pastoril ligada às 

atividades campesinas - tinham o seu emprego desaprovados, pois remetiam os 

ouvintes a ecos de uma poética menos valorosa. (PLATÂO, 2016: 112) Encontramos 

significados simbólicos atribuídos aos instrumentos, que se modificam através dos 

séculos e das sociedades: o significado místico da pele que se estica no pandeiro ou 

as tripas que se estiram nas cordas do saltério como o sacrifício. Hinos e elegias 

deveriam ser cantados com os cinco sentidos do corpo e com as cinco virtudes da 

alma como um saltério vivo.  

Em A República, Platão nos informa que as mais altas leis podem se alterar se 

os gêneros musicais são alterados. Os sons carregam uma rede de significações 

tais que na maioria das vezes passam despercebidas por deslizarem através dos 

costumes. Possuem a capacidade de atingir as convenções sociais, políticas e as 

constituições em conformidade com os movimentos que sugerem, podendo 

subverter tudo o que afeta seja de ordem pública ou privada. Os gregos chamavam 
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de o ethos da música, o seu caráter, certo padrão de sentido afinado segundo um 

uso, e que fazia com que algumas melodias fossem guerreiras, outras sensuais, 

outras relaxantes e assim por diante: “A música, quando cultivada em excesso, torna 

efeminada a natureza mais fraca e irritável a mais forte.” (PLATÃO, 2016: 132) 

Para a compreensão das origens das teorias afetivas na música, torna-se de 

interesse observar em suas bases como Platão estabelece a genealogia e a 

etimologia do amor em O Banquete com uma classificação dos distintos amores: o 

amor contemplativo – que parte da mente, chega á vista, e sobe finalmente à 

contemplação da beleza espiritual e divina; o amor ativo ou humano – que se 

detendo na contemplação da beleza humana, chega à sua resolução em forma de 

conversação e admiração sem chegar ao acercamento físico; e o amor lascivo, 

deleitável ou ferino – que além da contemplação e admiração cumpre o desejo da 

aproximação física. A questão do amor sensual leva, quase que inevitavelmente, a 

uma discussão a respeito do que deve prevalecer: se os afetos ou a razão, ou seja, 

a natureza da inclinação passional e de se esta se distingue de algo da vontade. Os 

tópicos da concórdia e da discórdia, da razão e dos sentidos, se convertem na 

guerra do amor, aquela discórdia interna em que a razão reluta com o apetite sexual.  

Na voz de Fedro, em seu discurso, Platão afirma o amor ser generoso, 

corajoso e dedicado, possuidor da virtude e da felicidade na vida e na morte. . Só os 

que amam morrem um pelo outro. No discurso de Pausânias o amor aparece vulgar 

e inconstante como é o amor que nutre os homens comuns. Procuram apenas o 

gozo e não o belo. “Em seu amor, afeiçoam-se só ao corpo e jamais à alma” 

(PLATÃO, 2007:42) O amor celeste é fiel, leal e espiritual. Possui expressões de 

coragem, amizade e vínculos fortes. O amor em si não é bom ou mau e depende do 

espírito que o inspira. Na voz de Erixímaco o amor não só reside na alma dos 

homens que procuram a beleza, mas também em toda a natureza; e a natureza 

encerra dois tipos de amor: o que habita o corpo são e o que habita o corpo 

enfermo. Assim devemos discernir o amor propício do amor nefasto para trazer o 

equilíbrio dos contrários no corpo nos elementos primariamente opostos colocados 

em harmonia - doce e amargo, calor e frio, úmido e seco, grave e agudo, humano e 

divino, mortal e imortal:  
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 “Pelo que toca a música, é também evidente, à mais ligeira reflexão, que a rege 
o amor...Como a medicina põe acordo entre os humores corporais, a música 
estabelece a concórdia da harmonia e do ritmo, engendrando o amor e a convivência 
entre os contrários...Pode-se pois, definir a música como a ciência dos sons 
relativamente à harmonia e ao ritmo. Nem é difícil reconhecer o papel do amor na 
própria constituição do ritmo e da harmonia.” (PLATÃO, 2007:55)  

 

Nesse discurso, Platão nos orienta que esses amores, o sano e o insano, 

acham-se presentes na constituição das estações do ano, e no movimento dos 

astros. Quando prevalece o imoderado, traz a sua influência destruidora com as 

geadas, os granizos, as pestes e os flagelos dos animais e das plantas no amor 

desordenado e cúpido dos elementos. O amor onipotente só se manifesta pela 

temperança e pela justiça aproximando o homem dos deuses. (PLATÃO, 2007:57)  

Platão continua com o discurso de Agaton onde nos diz que o amor habita em 

tudo o que há no universo de mais delicado: os corações ternos e as almas doces 

dos deuses e dos homens: “o amor não se detém em corpo ou alma, mas só procura 

os sítios onde expandem flores e perfumes.” (PLATÃO, 2007:75) Possui a 

temperança, que é a virtude de dominar as paixões e a volúpia. O amor é justo e 

possui a sabedoria que promove a concórdia, a beleza e a paz. Inspira as artes, a 

medicina e as ciências “Pródigo de bondade, avaro de ódio. Generoso e bom, excita 

a admiração dos sábios e o assombro dos deuses. É o desejo dos que não o 

possuem, tesouro dos que o têm; pai das delícias requintadas, das graças, dos 

desejos, dos anseios.” (PLATÃO, 2007:77) O amor é guia nos perigos, nos temores 

e nas lutas, e companheiro de armas. Sustenta nas dores, no sofrimento e nas 

tormentas das paixões. Regulador da conduta dos homens e dos deuses é mestre 

excelente e nobre.  

O discurso de Sócrates conclui que o amor se situa no meio termo, entre o 

mortal e o imortal. Nem bom, nem belo, nem mau, nem horrível, nem sábio, nem 

ignorante, nem pobre, nem rico, assenta-se no meio de extremos. O amor é amor de 

alguma coisa e deseja o belo e o bom; e, como desejo, é indigência. O amor é o 

grande gênio mensageiro e intérprete dos homens para os deuses e dos deuses 

para os homens. O homem busca a imortalidade através de seus feitos para deixar 

depois de si a fama e a glória porque todos possuem o amor ao que é imortal. O 

espírito produz a sabedoria e outras virtudes da alma criadas pelos poetas e demais 

artistas de gênio inventivo. E a mais bela forma de sabedoria chama-se temperança 
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e justiça. O desejo do amor gera e cria o belo tanto no corpo como no espírito, pois o 

amor é o desejo perpétuo de possuir o bom e de tudo o que nos torna felizes na 

harmonia com o belo:  

 

“a poesia exprime em geral tudo o que faz passar uma coisa do não ser para o 
ser. Assim, todas as criações da arte são poesias e todos os artistas de qualquer ofício 
são, neste sentido, poetas... Porém, de tudo o que é genericamente poesia, só uma 
parte recebeu tal nome: a música e a arte dos versos.” (PLATÃO, 2007:94) 

 

O amor mais perfeito e santo reside na beleza da alma, que é de mais valia 

que a beleza do corpo: na contemplação da beleza perpétua, imperecível, incapaz 

de aumento ou diminuição, a beleza que não pode afigurar-se à imaginação com 

rosto ou mãos, que não reside em um animal, ou na terra, ou no céu, ou em 

qualquer coisa semelhante, mas em si mesma, e que permanece sempre idêntica a 

si própria. Quando começamos a contemplar a beleza perfeita, então chegamos 

próximos a atingir a perfeição dos mistérios do amor. Primeiro ama-se as belezas 

corporais para depois alçar-se á beleza suprema transpondo todos os degraus da 

ascensão da alma. “Se para o homem a vida vale a pena de ser vivida, é o momento 

em que ele contempla a absoluta beleza...Aquele que conceber a verdadeira virtude 

e a nutrir será amigo dos deuses; e se tornará um dia imortal.” (PLATÃO, 2007:105) 

A natureza da comunicação entre a dimensão física e a dimensão espiritual ou 

intelectual ocupa a atenção de todos aqueles que exploram a teoria amorosa 

platônica e procura conjuga-la com a tradição aristotélica dos humores que dão lugar 

aos diferentes tipos afetivos humanos. Grande parte dos escritos de Aristóteles não 

chegou à Era Cristã ou à Idade Média e quase a totalidade da obra de outros 

autores antigos teve o mesmo destino, particularmente a obra dos filósofos pré-

socráticos. A preservação desses manuscritos encontrava enormes dificuldades. A 

Igreja transforma Aristóteles em autoridade do conhecimento ao utilizar o 

pensamento grego para alicerçar dogmas e legitimar a sua intensa atividade política 

que tem por característica a centralização de poder e o autoritarismo. Traduzidas 

para o árabe desde o século XI, é a partir do século XII que as obras de Aristóteles 

ganham as suas primeiras traduções latinas. (ARISTÓTELES, 2017:21) 

Em De Anima, Aristóteles investiga a natureza da alma como sendo “o ato 

primeiro de um corpo natural organizado” (ARISTÓTELES, 2011:72), aquilo 
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mediante o que sentimos, vivemos e pensamos. Indaga se esta é divisível, se as 

almas são homogêneas ou se diferem pela espécie ou gênero; e se o exame deve 

começar pelas partes ou suas funções - o pensar ou o intelecto, a sensação ou o 

sensível -, ou se caberia o exame dos objetos antes da função – o sensível antes da 

sensação ou o inteligível antes do intelecto. Destaca o pensamento de seus 

predecessores refutando ou acolhendo suas opiniões: ”toda opinião é acompanhada 

de crença, esta de persuasão e a persuasão do discurso racional” (ARISTÓTELES, 

2011:121) Nas suas ideias sobre os movimentos e o repouso da alma podemos 

identificar princípios incipientes da elaboração de figuras da retórica musical:  

 

“As coisas podem ser movidas de duas maneiras: ou por uma coisa ou por si 
mesma....se a alma é movida para o alto, é fogo, se para baixo, é terra, visto que os 
movimentos ascendentes e descendentes constituem as características desses 
corpos. O mesmo raciocínio é aplicável aos movimentos intermediários.” 
(ARISTÓTELES, 2011:53). 

 

Necessário entender que o movimento não está na alma, mas por vezes tem o 

seu ponto de partida ou o seu término nela - como é o caso de sensações que 

partem de objetos externos e atingem os órgãos dos sentidos. A alma está sujeita a 

movimentos, e é movida pelas coisas sensíveis. E esses movimentos identificam-se 

com as revoluções celestes. A alma é uma harmonia, e a harmonia seria uma 

espécie de combinação de contrários. Entretanto, seria mais apropriado classificar a 

saúde e as boas qualidades do corpo como harmonia, pois quando procuramos 

relacionar as ações e as paixões da alma - o raciocínio, a sensação, o prazer, a dor - 

é difícil de harmonizá-las.  

Os estados da alma implicam um corpo, pois são expressos na matéria: “ardor, 

brandura, medo, compaixão, coragem e também a alegria e tanto o amor quanto o 

ódio; em todas essas situações o corpo experimenta concomitantemente um estado 

passivo.” (ARISTÓTELES, 2011:44) No pensamento aristotélico as três faculdades 

da alma racional - a imaginação (racional ou sensível), o discernimento e a memória 

- se conectam ao mundo exterior através dos sentidos e o intelecto sendo uno no 

processo do pensar, identificando-se com os conceitos. Em De Anima encontramos 

bases para o estudo dos órgãos dos sentidos que nos faz perceber movimento, 

repouso, figura, número, unidade, grandeza, e afirmações de que objetos sensíveis 
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de intensidade excessiva destroem os órgãos sensoriais “tal como a harmonia e o 

tom das cordas de uma lira são rompidos pelo tanger excessivamente violento”. 

(ARISTÓTELES, 2011:107) 

No livro Retórica, Aristóteles nos ensina a arte e os meios de persuasão: “O 

despertar da aversão, da compaixão, da cólera e de similares paixões da alma nada 

tem a ver com o próprio assunto, não passando de um recurso pessoal.” 

(ARISTÓTELES, 2017:40). A retórica se assemelha á dialética, uma vez que ambas 

têm os contrários por objeto e pode ser vista como um ramo da dialética e também 

do estudo dos costumes. Toda arte instrui ou persuade segundo o assunto que lhe é 

próprio. A persuasão pode ser obtida quando o discurso afeta as emoções do 

ouvinte ao ser demonstrada a verdade, ou o que parece ser verdade. Os 

julgamentos que emitidos variam de acordo com os sentimentos de júbilo ou 

angústia, hostilidade ou amizade que experimentamos. Há três tipos de persuasão: 

“o primeiro depende do caráter pessoal do orador, o segundo, de levar o auditório a 

uma certa disposição de espírito; e o terceiro, do próprio discurso no que diz respeito 

ao que demonstra.” (ARISTÓTELES, 2017:45).  

A arte da retórica tem por proposições as evidências, as probabilidades e os 

signos e estes podem apresentar relação do particular com o universal e do 

universal para o particular. Relaciona os bens questionáveis, cujo contrário é um 

mal, dos bens autênticos, cujo contrário é vantajoso para nossos inimigos: a 

felicidade, a justiça, a coragem, a alegria, a bravura, a generosidade, a brandura, o 

autocontrole, a magnanimidade, a magnificência, a liberdade, a saúde e a beleza, a 

riqueza, os amigos e amizades, a honra e a boa reputação, a faculdade do discurso 

e da ação, o talento, a memória, a facilidade para adquirir conhecimento, a intuição 

rápida e simples, todas as ciências e artes, a prudência e a sabedoria, a paz e a 

vida, e o prazer. O prazer é a consciência obtida pelos sentidos de certo tipo de 

emoção e nada tem que se vincule com a necessidade, sendo “um certo movimento 

da alma pelo qual a alma, como um todo, é transportada de uma maneira sensível 

para o seu estado natural, sendo a dor o contrário disso.” (ARISTÓTELES, 2017:92). 

Aristóteles ensina como despertar e mover as paixões através da oratória 

definindo e tratando os afetos - cólera, pavor, raiva, brandura, amor, compaixão, 

ódio, medo, confiança, vergonha, piedade, indignação, emulação, pudor, desdém, 

desprezo, indignação, inveja, temor, ... - e demonstrando como as paixões poderiam 
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ser movidas. Também discorre os tipos de caracteres do ponto de vista das paixões, 

das disposições (virtudes e vícios), das idades (juventude, idade madura e velhice), 

e das sortes (origem nobre, riqueza, poder, boa sorte e má sorte) “Assim, todas as 

ações humanas remontam necessariamente ás seguintes sete causas: acaso, 

natureza, coação, hábito, reflexão, cólera e apetite.” (ARISTÓTELES, 2017:90). 

O possível e o impossível são igualmente temas apreciados, assim como tipos 

de discursos – as máximas, as parábolas, as metáforas, as fábulas, os exemplos, os 

entimemas, o lugar comum, o jogo de palavras, os silogismos, a narração – e as 

partes do discurso: o exórdio, “que corresponde ao prólogo na poesia e ao prelúdio 

na arte da flauta” (ARISTÓTELES, 2017:251), a exposição, a argumentação, a 

questão, a demonstração, e o epílogo que, composto de quatro partes, predispõe o 

auditório a nosso favor e contra o opositor, amplia ou atenua o que foi dito, estimula 

as paixões do auditório, e faz uma recapitulação - “Eu disse, vós ouvistes, conheceis 

os fatos, julgai.” (ARISTÓTELES, 2017:271) 

 A arte da retórica tinha como um de seus objetivos primordiais o uso da língua 

com tal disciplina que alcançasse um grau de discurso capaz de provocar no 

auditório determinadas emoções exaltando as possibilidades de comunicação na 

poesia e no drama: “a língua tem como função a comunicação com outros mediante 

signos.” (ARISTÓTELES, 2011:143) A moderação ou temperança, que inclui 

clemência e modéstia, é o controle firme e moderado da razão sobre a paixão que o 

retórico equipara a outros nocivos impulsos da mente. Estas possibilidades de 

comunicação já estariam bem desenvolvidas nas ações forenses segundo escritos 

de Marcus Tulius Cícero (106 a.C.-43 a.C.) e Aristides Quintiliano (35 - 95). Desse 

modo, a linguagem das palavras é refinada e dotada de nova dimensão ao fundir-se 

com a linguagem da música na ação dramática. A conexão entre a emoção e a ação 

evocam, no desenvolvimento da teoria retórica, a sugestão da ação significativa e 

performativa, ou seja, a enunciação de discursos e ações corporais plenamente 

afetivos com valor retórico que evidenciam e manifestam as emoções, não 

completamente classificados, mas que permitiriam ao observador chegar à 

conclusões a partir delas. (DÍAZ MARROQUIN, 2008: 31)  

 Do ponto de vista da poética, Cícero traz fundamentos para a descrição 

verossímil dos caracteres, o que denomina personis attributa. O Nome que serve 

para designar a persona, ou personagem em termos dramáticos, própria e 
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particularmente. A Natureza que pode ser mortal (seres humanos e animais) ou 

divina - no que diz respeito ao ser humano a natureza fala de seu gênero, idade, 

família, raça, pátria, qualidades e defeitos mentais (inteligente ou débil, etc.), corpo 

(alto ou baixo, etc.), e espírito (bondoso ou rude, etc.). A Classe de Vida que se 

relaciona ao ofício, patrimônio, relações sociais, etc. A Condição que esclarece se a 

persona é escravo ou livre, rico ou pobre, rei ou súdito, se é famoso ou sortudo, 

como são seus filhos e, se está morto, quais foram as circunstâncias de sua morte. 

A Maneira de Ser ou Condição Ética que diz respeito às qualidades morais ou 

físicas, revela se a persona possui conhecimentos especiais, virtudes artísticas ou 

capacidades físicas extraordinárias que tenham sido adquiridas por esforço próprio 

ou prática. Os Sentimentos ou Afetos que são as mudanças temporárias na mente 

ou no corpo produzidas por algum motivo como desejos, alegria, medo, debilidade, 

etc. O Interesse ou Gosto como ocupação intelectual constante aplicada com ardor a 

algo que proporciona imenso prazer como poesia, filosofia, literatura. A Intenção que 

é a decisão raciocinada de realizar algo ou não. A Postura Política, o consilium, na 

qualidade pela qual se tomam as decisões que convenientes às circunstâncias como 

a influência que se pode exercer sobre outros mediante conselho ou autoridade. 

(CÍCERÓN, 1997:35) 

 A análise do personis attributa se completa mediante a observação dos 

acentos e das palavras que compõe o discurso. Outros atributos também se tornam 

relevantes na poética de Cícero para a expressão dramática: o tempo, a ocasião ou 

acontecimento público geral ou particular, que são os atributos dos fatos que 

evocam os parentescos entre a retórica forense, a configuração da teoria poética e 

por extensão da arte retórica afetiva. . (DÍAZ MARROQUIN, 2008:59) 

O orador e professor de retórica romano Quintiliano também preconiza que o 

uso da palavra, melodia e dança unido na Mousiké (o referente às musas e às suas 

artes) é a forma mais eficaz de levar o homem a educar-se através de uma singular 

maneira de organização do pensamento junto à arte. A poesia na ausência da 

dança e da melodia - que tem ação no espírito somente através do ouvido -, ou 

mesmo efeito limitado da representação inerte da realidade encontrado na pintura e 

na escultura, não é capaz de levar à reflexão, harmonizar argumentos propostos, 

despertar o phatos - a paixão, a ligação afetiva. (QUINTILIANO, 1920: 179-181) A 

Mousiké na representação dinâmica fundada na integração da palavra, melodia e 
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dança chega ao mais alto ponto da mimese em ações que pelo seu ritmo agem no 

espírito não só através do ouvido, mas também impregnando os olhos. A Mousiké 

ultrapassa então a esfera puramente relacionada às artes ligando-se à metafísica e 

à filosofia. 

Neste tratado, Quintiliano estabelece uma das vias pelas quais os humanistas 

clássicos italianos e europeus percorrem para alcançar o conhecimento das 

doutrinas platônicas e aristotélicas. Em consequência de suas observações, 

Quintiliano associa ritmos distintos com determinadas paixões humanas 

determinando valor ético aos ritmos, ou seja, o ritmo simples é menos passional que 

o composto que pode mesmo chegar a ser funesto e terrível. (DÍAZ MARROQUIN, 

2008:47) Dessa conjugação de ideias, a inovação de Quintiliano distingue diferentes 

tipos de ritmos entre diferentes pulsações: os ritmos têm qualidades éticas que 

suscitam no auditório diferentes afetos e em função de sua regularidade resulta 

apropriado para determinado tipo de dança: “na dança, a força máxima é apenas 

potencial, traindo-se, porém, na flexibilidade e na exuberância do movimento.” 

(NIETZSCHE, 2016: 60) 

Podemos considerar que a música também traz o propósito de evocar 

emoções coletivas – o estímulo para o trabalho ou para a guerra – em um meio de 

excitação dos sentidos, deixando o homem em estado de êxtase, impelindo-o desse 

modo para a ação na “essência do dionisíaco, que é trazido a nós, o mais de perto 

possível, pela analogia da embriaguez” (NIETZSCHE, 2016: 27) Em alguns aspectos 

a música pode ser comparada a uma oração, um encantamento, pois um som que 

vibra faz com que tudo se afete graças à simpatia de seus harmônicos e seus 

contrários. Alguns filósofos ao realçar os poderes mágicos da música, defendiam 

que a música colocava o homem em contato com o divino: “E sendo a música mais 

criação do que produção, será legítimo estudar as possíveis semelhanças com a 

estrutura dos mitos ou das lendas.” (NATIEZ in: SEIXO, s/d, 27) 

Os dramaturgos da Antiguidade Grega nos deixam uma classe de recursos 

trágicos e cômicos que em suas influências se fazem sentir até os dias de hoje. Nas 

comédias e dramas satíricos gregos, que alcançaram enorme popularidade, 

encontramos deuses e reis, mitos e heróis travestidos em tipos do vulgo popular que 

retiram as máscaras das pretensões da humanidade e do seu alto idealismo em 

confronto direto com a realidade crua provocando o riso através dos séculos ao 
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reduzir o sublime ao ridículo; pois para que os poderosos não fossem realmente 

tocados, somente o humilde poderia, desse modo, representar toda a debilidade e 

animalidade humana. O cômico não poderia se intrometer na dignidade cívica. 

(PLATÃO, 2016: 116, 117) 

 O século XVI trouxe modelos e instruções da antiga oratória que voltou-se para 

Aristóteles no reconhecimento de sua importância para a música, a poesia e para a 

oratória enfatizando o movimento das paixões. As conexões com a ciência, além de 

informações matemáticas, cosmológicas e astronômicas nas teorias musicais, 

esforçam-se para estabelecer uma correlação precisa entre os intervalos musicais e 

as distâncias, velocidades ou órbitas dos planetas na intenção racional de explicar o 

poder emocional da música para dar suporte ao uso prático de um sistema de 

entonação. Envolvendo geometricamente a figura mais simples e elegante, o círculo, 

nas qualidades sensíveis em correspondência a razões matemáticas temos a 

harmonia das esferas. (GOZZA, 2000:71) O pensamento musical do século XVII 

conserva a imagem harmônica do universo e do homem no que faz ressaltar a 

unidade do mundo natural de um lado e a unidade intrínseca do ser humano que é 

composto de corpo e espírito, por outro. A música barroca sempre quer dizer algo, 

suscitar um afeto, elevar a alma do mundo, a alma humana, ao estado de equilíbrio 

saudável e tranquilo.  

 

2.2 - Sobre a Teoria dos Afetos nos séculos XVI e XVII 

 

Os autores europeus a partir do século XVI vão assimilando como próprias as 

teorias afetivas e as tradições retóricas e poéticas da Antiguidade Greco-romana. 

Todos os tratadistas de poética que contribuem para a configuração de uma 

racionalidade no discurso da Europa dos séculos XVI e XVII se interessam tanto 

pela procedência metafísica dos afetos como por sua expressão performativa 

através da palavra ou do canto, assim como através do gesto ou da técnica vocal. 

Esses teóricos elaboraram esses pensamentos tendo a comunicação como o fim 

último de toda linguagem e as regras da retórica como uma disciplina aplicada à 

expressão não apenas de ideias, mas de afetos e paixões mediante mecanismos da 

transmissão afetiva na experiência física, gestual e empírica. Referem-se à divisão 
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da música em mundana, humana e instrumental de modo a organizar seus tratados 

de acordo com a harmonia das esferas (macrocosmo) que se reflete no homem 

(microcosmo) para levá-lo ao antigo sonho de exercer sua criatividade a partir de 

dons advindos das realidades superiores à prática sensorial em paralelo ao mito da 

inspiração e proteção das musas para a criação e a prática artística. (DÍAZ 

MARROQUIN, 2008:220)  

A própria natureza nos ensina o que devemos usar para mostrar nossas 

emoções. Choramos, gritamos e damos certos acentos na voz para expressar 

paixões sem precisarmos de instruções para isso. O significado da fala é transmitido 

através das palavras e a emoção pela inflexão. Os belicosos falam rápido e 

bruscamente enquanto os melancólicos falam devagar e em baixa intensidade. Nós 

expressamos as nossas emoções através de artifícios na arte do canto e da fala. 

Cada paixão ou afeto tem seus próprios acentos. Para expressar a fala irritada, por 

exemplo, pode-se subir um tom inteiro, e até mesmo chegar a uma terça, quarta ou 

quinta, costumando fazer apoios nas últimas sílabas das palavras. Em um afeto 

triste, muitas vezes se desce em um semitom. Os ritmos aplicados nos tambores, o 

som dos trompetes, as danças e os balés, as canções e os poemas trazem prazer 

aos espectadores e estimulam os ouvintes a experimentar várias paixões. (GOZZA, 

2000:305) 

A habilidade do intérprete mais experimentado nos preceitos da empatia 

cênica procura compreender as características de seu auditório para escolher as 

peças adequadas a cada ocasião, não se detendo em apenas interpretar as obras 

eleitas com perfeição técnica e elegância. Para agradar os espectadores, faz-se 

necessário conhecer seus gostos e seu estado de ânimo, seus humores. Pode-se 

satisfazer uma pessoa colérica com obras sérias e mais estáticas; o melancólico 

com peças compostas em tons menores, cromáticas e intelectualmente complexas; 

e uma pessoa desperta e alegre pode sentir mais prazer ao ouvir peças festivas, 

comemorativas e dançantes. (DÍAZ MARROQUIN, 2008:247) 

A natureza de uma dança ou de uma marcha militar é socialmente determinada 

pelo fenômeno de invocar o desejo no ouvinte em dançar ou o estímulo do soldado 

em marchar. (FISCHER, 1977:214) Quando essas formas musicais são absorvidas, 

por força das associações provocadas na alma do homem, adquirem novas funções. 

Cada construção musical é animada de um ritmo próprio e tem sua gramática 
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particular que, como coisa viva, transforma-se; servindo, deste modo, como uma 

espécie de dicionário da ânima de seu tempo. Nesse processo, a música enseja a 

expressão de ideias, experiências, sensações e sentimentos.  

Segundo alguns musicólogos e músicos, como Giovanni Battista Doni e Johann 

Mattheson, existiam dois tipos de figuras, ou loci topici (do latim: loci= locais, 

topici=tópicos). O primeiro, locus notationis (do latim: locus=local, 

notationis=notação), que expressa o aspecto da criação e considerado o mais rico, 

guarda as figuras musicais como inversão, repetição, imitação, e outras 

organizações da escrita musical. E o segundo, locus descriptionis (do latim: 

locus=local, descriptionis=descrição), que é o meio de expressão da composição, 

sendo assim considerado o mais essencial, guarda as ideias extramusicais como 

alegorias, metáforas e uma linguagem simbólica. Desse modo podemos observar 

como a doutrina dos afetos e as figuras musicais se apresentam ligadas na teoria 

musical barroca. Esse sistema foi concebido como um guia facilitador para a escolha 

da figura apropriada para a representação de um determinado afeto: “Aqui está o 

lugar para essas mutações de modo, de gênero [diatônica, cromática, enarmônica] e 

de ritmo que são os recursos mais ricos e os adereços da música.” (PALISCA, 

2006:119)31  

 Johann Mattheson listou como loci topici procedimentos técnicos como a 

notação, instrumentação e texturas musicais. Na retórica, estes estavam entre os 

loci, ou "lugares", onde as idéias poderiam ser encontradas. Ele não se limitou à 

música dramática, mas mostrou como a consideração de loci poderia estimular a 

invenção, mesmo em músicas puramente instrumentais. Dispositio, era a distribuição 

dos argumentos ou o material descoberto através do inventio. Elocutio, que pode ser 

traduzido como "eloqüência" ou "estilo", ocupou um lugar central desde o final do 

século XVI até o fim do século XVII. Memoria exigia a compreensão de palavras e 

assuntos e os artistas músicos necessitavam memorizar textos, melodias e padrões 

rítmicos. (PALISCA, 2006:205) 

 Monody e Pronuntiatio ligam-se à voz e gesto, e por seus agentes serem uma 

preocupação diária do músico e do cantor, receberam pouca atenção como 

categoria retórica em música. Monody se coloca além de uma maneira de cantar 

                                                           
31

 “Here is the place for those mutations of mode, of genus […diatonic, chromatic, enharmonic], and of 

rhythm that are the richest resources and adornments of music.” (PALISCA, 2006:119) 
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uma peça. É a música que afirma uma nova atitude em relação ao desempenho do 

cantor que se torna o protagonista ao promover o texto através da música. Isto 

acontece especialmente nos recitativos, que não são nem totalmente música nem 

um discurso puro.  Como um poema ou peça teatral, a música permanece silenciosa 

até a sua realização e momentos há na história quando a arte do desempenho 

artístico passa a ocupar um lugar ao centro das discussões. Como para o orador, 

pronuntiatio é um modo de narrativa que persuade e move. É o cumprimento do 

processo retórico. (PALISCA, 2006:206) 

O pensamento característico do Barroco, que se dá no confronto direto entre 

concreto e abstrato - ou seja, a atitude de tratar concretamente o que é abstrato e 

abstratamente o que é concreto -, traz por consequência o significado racional, 

intelectual e diferenciado que encontramos na escolha das figuras musicais. A 

integração refinada da estrutura musical e o significado metafórico é que trazem a 

intensidade única que habita cada composição musical. Uma única música poderia 

ser realizada das mais variadas formas, vivendo certa liberdade “num sem-número 

de arranjos - alguns dos quais dos próprios executantes - de modo que qualquer 

instrumento pudesse tocá-la.” (RAYNOR, 1986:172) Porém, essa escolha não era 

arbitrária, e dependia diretamente do afeto e do peso desejado, que, “segundo o 

espírito da época, a concepção e o ideal sonoro transformaram-se simultaneamente 

e com eles, os instrumentos, a maneira de tocá-los e até mesmo a técnica de canto”. 

(HARNONCOURT, 1982:21) O próprio instrumentarium também desempenha um 

importante papel na linguagem musical do Barroco. 

O espaço físico também condiciona as possibilidades para que o discurso 

musical produza um significado ou outro - se na Igreja, nos teatros ou nos salões 

palacianos - onde a experiência social oscila entre o ritual ou o performático. 

Também o uso de determinados instrumentos pode alcançar significados diversos 

dependendo do local de sua utilização: os instrumentos populares, as percussões e 

as gaitas, são geralmente relegados ao nível da comédia ou aos personagens de 

origem social menos favorecida das tragédias como o Gracioso, o camponês e o 

soldado. Os instrumentos de teclado e outros como a guitarras, vihuelas, alaúdes, 

harpas, violas da gamba, e as flautas mais elaboradas formam o conjunto 

instrumental que acompanha a retórica dos personagens poeticamente mais 

elevados como os heróis e os deuses. As pesquisas para descobrir as associações 
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secretas entre o gosto poético e as predisposições do humor ronda a maioria dos 

autores como reflexo do microcosmo e do macrocosmo platônico, e a voz humana 

foi considerada o instrumento capaz de refletir com maior fidelidade este perseguido 

reflexo da realidade. Os instrumentos eram avaliados segundo o seu grau de 

aproximação ou equiparação que poderia ser estabelecido entre eles e a voz 

humana, a exemplo das violas e de flautas. Desenvolveu-se técnicas e estéticas 

associadas aos diferentes instrumentos musicais que transcenderiam os limites do 

canto e revelaria a capacidade expressiva própria de cada um deles para mover os 

afetos nos ouvintes. Esse ideal animou os músicos a imaginar os métodos 

necessários para que suas composições fossem investidas de poder expressivo e 

emotivo. (DÍEZ MARROQUIN, 2008:219) 

Manter um único afeto por uma composição inteira garantiria a unidade da obra 

que era obtida com uma coerente elaboração de determinada figura musical 

escolhida. Uma ária, por exemplo, segundo esse sistema, deveria levar um breve 

tema ou sujeito onde o afeto e o conteúdo pudessem obter o grau mais 

compreensível, ilustrando claramente como a escolha e a elaboração de uma figura 

pode sintetizar toda a composição. Necessário, no entanto, esclarecer que figuras 

musicais podem ser ambíguas e, mesmo idênticas, prestar-se a numerosos 

significados, inclusive divergentes. Porém, dentro de um único contexto musical, 

devem assumir apenas um significado definido. Não devemos isolar certas figuras 

em um sistema de significados absolutos, tampouco qualificar essa música como de 

caráter emocional. As figuras são como a representação concreta de um afeto 

abstrato. Por essa razão elas assumem um papel significativo na estrutura de toda a 

composição: 

 

       “(e o ouvinte se comove naturalmente pelo mesmo afeto que ouve), não é 
necessário absolutamente argumentar, sendo notabilíssimo tanto às pessoas simples, 
como a quem deseje com discernimento, considerar a natureza de cada afeto. Pois 
mesmo aquele que tenha um raciocínio moroso pode rapidamente compreender, uma 
vez que se ponha a observar o verdadeiro, que o enfurecido pronuncia com presteza, 
com lentidão implora o suplicante, e que não discute aquele que tem o ânimo sereno!” 
(MEI, in: CHASSIN, 2004:19)32 

                                                           
32

 “de la quale naturalmente se commuove il simile in chi ode, non è mestiero altramente ragionarne: 

essendo cosa que puo essere notíssima come si dice à pesciolini non che à chi voglia discretamente 
considerare la natura di ciascuno afeto; perche chi è di si tardo intelletto che non possa agevolmente 
compreendere se egli si mette à riguardare il vero che con altra prestezza pronunzia lo enfuriato; e 
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Girolamo Mei, filósofo de orientação aristotélica, em suas reflexões a respeito 

de composições musicais tais como os madrigais quinhentistas e o canto 

gregoriano, levanta em carta datada de 1572 e endereçada ao músico e teórico 

Vicenzo Galilei uma questão que possui abordagem teorética em seu 

desenvolvimento filosófico e estético. Também coloca a discussão de que a música 

afetiva do Barroco aponta, de certo modo, para o pensamento filosófico dos antigos 

gregos como ponto de referência no fazer artístico, levando em consideração a 

mimese e a catarse advindas da estética e filosofia do pensamento aristotélico. Mei 

nos diz que a música dos antigos gregos possuía o poder de mover gli affetti (mover 

os afetos) através do prazer do ouvido e que a música de seu tempo, assim como a 

da antiguidade grega, não deveria levar o ouvinte unicamente a esse prazer do 

ouvido, outrossim deveria procurar conduzir o ouvinte ao afeto que leva em si 

mesma. (CHASSIN, 2004:144) Encontrou evidências de que atores nas tragédias, 

comedias e peças satíricas eram continuamente acompanhados por instrumentos 

musicais. A música grega, que pretende ser útil às virtudes, à busca da perfeição e 

beatitude, teria a palavra como o elemento sobre o qual se funda a esfera musical 

como mimese do dizer. Mei concluiu em sua pesquisa que, nas antigas tragédias, 

comédias e no ditirambo, o coro tinha verso, melodia e ritmo, enquanto outras partes 

tinham verso e melodia.  

As cartas de Mei, florentino residente em Roma, estavam regularmente na 

agenda dos intelectuais e estudiosos da música, poesia e astrologia, entre outras 

ciências, que formavam a Camerata Bardi em Florença. Elas traziam relatos de suas 

pesquisas sobre a antiga música grega e algumas reflexões e críticas sobre a 

música polifônica moderna. A maioria dessas cartas foi endereçada a Galilei, que 

interpretava o conteúdo técnico contido nelas e instruia o grupo nessa teoria. Tais 

conversas foram as fontes de inspiração para que Galilei e Caccini 

experimentassem na prática as novas teorias e os novos gêneros de música vocal 

solo, que cantavam para o círculo de estudiosos. Galilei propôs as árias usadas no 

início do século XVI para o canto poético e as canções populares com arranjos 

simples a três ou quatro vozes como modelo para a música moderna. Os primeiros 

                                                                                                                                                                                     
con altra lentezza si raccomanda il suplicante che non ragiona chi ha l`animo quieto!” (MEI in: 
CHASSIN, 2004: 140) 
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compositores de ópera eventualmente imitaram essas árias para cantar a poesia em 

seus prólogos e usou outras composições estróficas para as suas cenas dramáticas. 

E, embora Peri possa não ter participado das discussões da Camerata, ele teria 

encontrado em Mei as evidências de que as tragédias gregas eram realizadas com 

música contínua. Peri, quando descreve a declamação que ele buscou na música 

dramática, faz uma referência clara a uma distinção sobre a qual Mei escreveu entre 

o movimento interválico da voz usada no canto e no movimento contínuo usado na 

fala, como uma espécie de recitação intermediária entre canção e voz falada. 

(PALISCA, 2006:111) 

A qualidade afetiva de cada modo ou tom era particularmente abordada nos 

tratados barrocos de teoria musical. “É coisa igualmente sabida que, dos tons 

(modos), os da mediania - que estão entre a extrema agudeza e a extrema 

gravidade – são aptos a demonstrar calma e moderada disposição de afeto.” (MEI 

in: Chasin, 2004:14)33 Os sons podem influenciar o espírito e a mente mais 

diretamente do que os sentidos da visão, do paladar, do olfato ou do toque são 

capazes de fazê-lo. A música tem uma entrada privilegiada na alma, tornando-se o 

elo ideal do espírito para o corpo. A canção encontra o caminho da fantasia 

diretamente do cantor para o ouvinte, movendo-o para a emoção expressa na 

melodia e comunicando os significados transmitidos pelas palavras. As palavras 

possuem qualidades de leveza e peso que lhes permitem expressar significados e 

sentimentos. Mei concentra-se no tom: quando alto expressa vivacidade; quando 

baixo, sonolência e depressão; quando intermediário, calma e firmeza. Existe uma 

relação natural entre determinados tons e o estado emocional. Os ritmos e os 

acentos agudos e graves da fala têm um efeito semelhante no que se refere às 

afeições, segundo as teorias de Mei. Os movimentos da alma são refletidos nos 

movimentos do tom da voz. Ele aponta diferenças entre as naturezas dos tons altos, 

intermediários e baixos e dos movimentos rítmicos rápidos e lentos. Misturando-os 

simultaneamente, como foi feito na polifonia vocal dos madrigais quinhentistas, o 

poder para mover as afeições se anula. O verdadeiro afeto nos faz encontrar e 

expressar imagens capazes de mover as almas através da força da simpatia. Desse 

modo, essas mudanças afetivas na alma podem ser provocadas pelas imitações da 

vida real apresentadas aos olhos e aos ouvidos, e não só pelas experiências reais:  

                                                           
33

 “è cosa notissima che de `tuoni i mezzani tra l`estrema acutezza e l`estrema gravità sono atti à 

demostrare quieta e moderata disposizione di affetto:” (MEI in: Chasin, 2004:136) 
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        "objetos felizes ou dolorosos que alcançam a alma através da visão ou da 
audição alteram ou movem-se de maneira que a alma, surpreendida e quase 
encantada pelo deleite da imitação e outras delícias que a poesia contém, sem parar 
de contemplar a realidade do fato, sente internamente aquelas afeições que está 
acostumado a sentir por coisas reais. Mas o autor deve sentir a emoção 
profundamente para poder encarná-la na imitação." (PALISCA, 2006:192)34 
 

As mudanças na alma podem ser provocadas não apenas por experiências da 

vida real, mas também por imagens apresentadas aos olhos e aos ouvidos. O 

espírito que contempla tais obras não questiona a realidade do assunto e sente-se 

internamente afetado por esses afetos que está acostumado a atribuir para as 

coisas reais. O autor, que deve sentir profundamente a emoção a ser transmitida 

para poder posteriormente imitá-la, obriga-se a encontrar as imagens capazes de 

mover a alma do ouvinte através da força da empatia e do prazer. A altura e a 

intensidade da frequência, a rapidez ou a lentidão rítmica, a suavidade ou a dureza, 

a tensão e o relaxamento pela proporção e temperamento alteram o estado de 

espírito do ouvinte. Quando o som é tenso, o espírito será semelhante ao fogo e à 

cólera, se o som é suave se assemelhará à melancolia, e se intermediário provocará 

afetos moderados e neutros. (GOZZA, 2000:303) 

 A altura do som, a tensão e o relaxamento, rapidez e lentidão, suavidade e 

dureza, em seu temperamento e proporção, alteram o espírito e a alma. As 

expressões agitadas nos registros superiores da voz devem ser cantadas com maior 

força e tensão, especialmente para expressar desespero. As paixões moderadas na 

expressão do langor ou tristeza precisam de mais relaxamento ou mais peso. Uma 

produção vocal com a mistura de deferentes timbres produzidos nos diferentes 

registros vocais só ocorreria em poucas notas garantindo assim uma passagem 

suave e maior expressividade da palavra em uma abordagem que certamente se 

afinaria com o pensamento dos estudiosos da antiga retórica - que também 

preconiza que também os oradores usem tons de voz diferentes para acomodar 

expressões e afetos diferentes. Um intervalo afeta a alma de maneiras diferentes e 

isso é particularmente verdadeiro para o tom e o semitom em sua localização dentro 

                                                           
34

 "happy or painful objects reaching the soul through the sight or hearing alter or move it in such a 

manner that the soul, surprised and almost enchanted by the delight of the imitation and other delights 
that poetry contains, not stopping to contemplate the reality of the thing, feels internally those 
affections that it is accustomed to feel for real things. But the author must feel the emotion deeply to 
be able to embody it in the imitation.” (PALISCA, 2006:192) 
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de uma escala.  Em relação à expressão dos tons e tessitura musical: “O registro 

mais baixo, a mais solene paixão; os mais agudos, a mais veemente expressão; 

enquanto o registro do meio foi usado para as elocuções moderadas.” (GORDON-

SEIFERT, 2011:191)35 Essa ideia se reporta ás especulações da Antiguidade Grega 

que relacionava os sons musicais com os planetas, e estes, por sua vez, aos 

diversos estados da alma e da mente.  

Teorias, formas e gêneros musicais se desenvolveram em um organizado 

sistema influenciado pela ideia da música mundana e pela ideia da cosmologia 

pitagórica – para Pitágoras (570-495 a.C), a harmonia musical vem da união de dois 

tetracordes que dá lugar ao intervalo de 8ª. A criação cósmica é divina e harmônica 

e a harmonia musical representa a harmonia do universo. A tripla divisão pitagórica 

da música reflete a ordem matemática do universo e constitui um laço de união entre 

o homem e o cosmos. A musica mundana se expressa no movimento harmônico dos 

astros e expressa essa mesma harmonia nos homens. Já a musica instrumentalis se 

constitui da harmonia dos sons que obedecem leis matemáticas estritas. Esta 

concepção se transmitiu através dos séculos, desde o mundo da Antiguidade até o 

Renascimento, de uns autores para outros. (GONZÁLEZ, 2000:65) Existem 

variantes na transmissão desses conceitos: a música cósmica ou harmonia das 

esferas (musica mundana na terminologia de Boécio), expressa a harmonia 

existente no movimento dos planetas e dos astros no universo. Os corpos celestes 

produziriam sons em relação á distância e à velocidade desses movimentos. A 

harmonia das esferas, na sua versão mais tradicional, se expressa na atribuição de 

um som determinado do sistema musical grego a cada um dos planetas. A música 

humana nada mais seria que a imitação dessa música dos astros. 

A música humana se encontra no próprio homem e cada indivíduo pode 

conhecê-la em sua própria experiência. A união do corpo e do espírito seria então 

como a união entre os sons agudos e os sons graves que formam uma consonância. 

O corpo e a alma não estão ligados por nenhum vínculo e são de naturezas 

distintas. Somente a virtude divina causa a proporção perfeita para que Deus aloque 

nos homens os seus humores. A música seria então o elo entre o corpo e o espírito. 

A ideia do equilíbrio universal, entre os quatro elementos, entre as quatro estações, 

                                                           
35

 “the lower register, the more solemn the passion; the higher, the more vehement the expression; 

while the middle register was used for the moderate utterances.” (GORDON-SEIFERT, 2011:191) 
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serve de apoio para se obter as consequências de caráter moral. Por essa razão as 

dissonâncias produzem dores, penas e tristezas e as consonâncias provocam 

alegria por estarem em acordo com a harmonia que sentimos em nós mesmos. 

(GONZÁLEZ, 2000:99) Estas ideias davam à música especial prioridade sobre as 

demais artes no que diz respeito a sua influência sobre os homens. A opinião de que 

o que entra pelos ouvidos chega mais diretamente ao entendimento e ao espírito 

leva à valorização da música em relação ao conhecimento e a todo o discurso 

racional.  

A doutrina suscitada pela Teoria dos Afetos é um aspecto que complementa as 

regras na técnica de composição musical no Barroco.  A riqueza dos afetos, como já 

dito, vem ilustrada com um número de figuras ou tópicos que representam a pintura 

do afeto na música. “A elaboração sistemática destas figuras deve ser considerada 

como a contribuição principal da idade barroca para a doutrina dos afetos.“ 

(BUKOFZER, 1982:555)36 Tais afetos não pertenceriam ao campo psicológico. São 

estáticos, racionais, e desse modo perfeitamente adequados à representação da 

arte musical. Termos como alegro, tardo, grave, lento, largo, andante, adágio, 

presto, etc., geralmente se referem ao caráter e expressão musical tomando o 

sentido de acordo com seu significado corrente e não como definitivo para o tempo 

das notas. Allegro significa apenas alegria, de caráter alegre, e Grave, por seu afeto, 

indica uma ausência de ornamentos. 

O ouvinte deve sempre ser devolvido ao estado de tranquilidade após ser 

submetido aos variados estados de excitação suscitados quando exposto aos 

diversos sentimentos e paixões desenvolvidos no discurso musical. Uma vez 

cessados o entusiasmo e a excitação, o repouso e a calma e o retorno à ordem dos 

sentimentos devem estar integrados à composição. As formas de composição vocal 

de caráter dramático, como as óperas, os oratórios e as cantatas, foram 

enriquecidas com a afirmação da arquitetura tonal, já que, cada altura do tom trazia 

junto a si um determinado afeto. E se falamos do canto, já estamos tratando de 

afeto: “A voz como tal, em sua existência fisiológica, está situada no coração de uma 

poética.” (ZUNTHOR, 2001:136) 

                                                           
36

 “L`eleborazione sistematica di queste figure dev`essere considerata come il contributo principale 

dell`età barocca alla dottrina degli “afetti”.”(BUKOFZER, 1982: 555) 
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As diferentes frequências vocais em um discurso originam diversas qualidades 

de movimento quando atingem nossos órgãos sensoriais. Esses movimentos, de 

acordo como surgem, representam imagens. A qualidade da frequência, os graves e 

os agudos, gerada com a força e velocidade do movimento, o ritmo, tem o efeito 

semelhante de despertar o afeto na relação natural entre o aquecimento da alma e a 

aceleração dos movimentos que são refletidos na voz – quando as almas se agitam 

se aquecem e podemos ouvir isso a partir da qualidade da voz devido à rapidez do 

movimento. Existe uma relação natural entre o tom vocal e o estado emocional em 

referência direta à quantidade de calor na alma do falante ou do cantor. Nas almas 

tranquilas tais mudanças não aparecem de modo evidente. (GOZZA, 2000: 298) 

No Trattato della Musica Scenica (1633-5), de Giovanni Batista Doni, o autor 

reflete sobre a função do canto nas tragédias e perscruta a especificidade das 

paixões que o canto contém e expressa no conteúdo dos próprios afetos. Demonstra 

neste tratado, com variados argumentos, que a forte emoção suscitada por um 

sentimento posto em cena exige o canto e não a fala linear e ininterrupta dos 

diálogos. Quando um afeto é firmado na cena, provoca a música que reclama por 

uma melodia. A voz na fala em determinada medida se avizinha do canto no 

momento de júbilo ou lamento como o fazem oradores que na alteração excessiva 

de sua voz aproximam-se das cantilenas. Cita, então, o pensamento do filósofo 

grego Teofrasto (372 a.C.- 287 a.C.) onde demonstra que em sua origem a música 

deriva de três tipos de afetos em princípio: a alegria, a tristeza e o entusiasmo, ou 

seja,  o furor divino, o ímpeto generoso. Por isso deve-se adotar a melodia para 

expressar os afetos análogos. A música não teria um bom lugar nos diálogos, falas 

alternadas ou mesmo nas comédias. Modular perguntas e respostas rápidas e 

vivazes ou diálogos graves onde há a exigência de poucas palavras traz um 

resultado difícil, tedioso, frio e inverossímil. (CHASIN, 2004:76) 

Doni, clérigo, humanista, teórico e investigador da música e do teatro, e 

observador da cena musical italiana, integrou a comitiva do Cardeal Francesco 

Barberini (1597-1679) na visita á Madrid no verão de 1626. Sua estada teve duração 

de sessenta e oito dias e nela estabelece contato com humanistas, artistas e 

intelectuais visitando a biblioteca local e ampliando a sua particular coleção de 

antiguidades. A princípio, as novas ideias operísticas e o novo estilo musical italiano 

não foi recebido com entusiasmo e tampouco contou com uma audiência receptiva 
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na corte espanhola.  A influência de Doni só poderia ser sentida mais tardiamente. O 

significante enriquecimento do teatro musical espanhol, e a sua grande vitalização, 

se deu quando a construção do monumental projeto do palácio Buen Retiro se 

completou. (STEIN, 2002:124)  

No tratado escrito nos anos que se seguiram após sua viagem à Madrid, Doni 

recomenda que os cânticos sejam reservados aos dramas, aos momentos em que 

afetos de mais gravidade são impostos. Para os comediantes que em sua temática 

só tratam de assuntos comuns e vulgares - com palavras inventadas e vocábulos 

novos destinados ao fazer rir, com a fala carregada de impropérios e injúrias e de 

modos baixos e plebeus -, o canto e a música não se adaptam tão facilmente. 

Elementos específicos encontrados na fala e nos diálogos dos comediantes não 

soariam naturais se postos em música. Não se exclui, no entanto, que a música 

ainda assim possa lidar com matérias festivas, ridículas e burlescas por dispor em si 

mesma uma grande variedade. As longas narrações e descrições de lugares, 

batalhas e casos memoráveis, se modulados em uma melodia poderiam criar fastio. 

“De modo que uma máxima pode ser estabelecida: regularmente nos solilóquios 

trágicos, e em alguns cômicos, conquanto sejam afetuosos e não muito longos, 

requer-se melodia.” (DONI in: CHASIN, 2004:78)37 

Tratando das propriedades dos graves e dos agudos para os afetos, Doni 

desconsidera as regras estabelecidas do uso da voz grave nas coisas tristes e da 

aguda nas alegres por reconhecer naturezas contrárias entre o grave e o agudo. 

Observa que a voz aguda traz um teor feminino onde expressa o que é mais alegre, 

vivo, ousado e intenso que o expresso pela gravidade, que por sua vez reflete o 

fraco e o lânguido que são atributos femininos, enquanto que os primeiros também 

traduzem virilidade. O agudo denota esforço e vigor e de modo análogo o grave 

exprime caráter e qualidade viris, porém em relação ao seu princípio e procedência 

mostra o oposto: “Assim, deve-se ter por verdadeiríssimo que os sons não possuem 

                                                           
37

 “Sicche possiamo stabilire questa máxima, he regolarmente ne‟ soliloqui tragichi, e in alcuni comici, i 

quali siano affetuosi, e non tropo lunghi si richieda la melodia.” (DONI in:. CHASIN, 2004: 166) (DONI 
in: CHASIN, 2004: 78) 
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em si nenhuma qualidade indicativa ou efetiva do próprio caráter, a não ser quando 

imitam e representam a voz humana.” (DONI, in: CHASIN, 2004:79)38 

Doni continua a discorrer sobre a natureza dos sons que mesmo oriundos de 

um material comum, pode operar de modos distintos trazendo efeitos e afetos 

diversos. A agudez traz em si apenas a veemência das paixões e pode demonstrar 

tanto a alegria, a ousadia e o vigor, como também profundos lamentos trágicos 

agregando maior tristeza a tais afetos. Os tons graves se adequam melhor aos 

afetos onde a languidez e o torpor se apresentam como na melancolia, na preguiça, 

na frialdade, no temor e na dor e tristeza simples, porém para expressar uma dor 

profunda seria um erro usá-los. Deve-se fazer a distinção ao exprimir uma tristeza ou 

dor calma e uma aflição intensa e desesperadora. Apenas a paixão da ira se ata 

sempre aos tons agudos e intensos. E muito mais se consegue operar e entender 

sobre o princípio expressivo do grave e do agudo quando consideramos a variação 

de entoação de uma mesma pessoa. (CHASIN, 2004:81) Os sons graves ou agudos 

nada operam por sua natureza, pois um não seria mais alegre ou melancólico que o 

outro. Isto se mostra quando tocamos toda a escala de um instrumento e 

encontramos a mesma paixão nas notas graves e nas notas agudas. “E se pode 

colher ainda que um verdadeiro músico deveria ter alguns conhecimentos de 

filosofia moral. Ao menos para bem discernir as diferenças de conduta e das 

paixões.” (DONI in: CHASIN, 2004:82)39 

Doni põe em discussão o caráter das melodias e do uso adequado dos 

recitativos na proposta de um novo estilo de composição. Observa que em todos os 

idiomas e nações a fala exige uma variação de tom pela razão de que as sílabas 

não são pronunciadas com a mesma tensão na diversidade dos acentos. Distingue 

três modos de falar, de recitar. O primeiro é definido como sendo a fala cotidiana ou 

à moda dos oradores, dos predicantes, portanto o modo mais simples. O segundo 

seria a maneira utilizada para a recitação de poemas em um tom um tanto alterado e 

mais próximo ao canto; e o terceiro apresenta maior alteração de intervalos e tons 

                                                           
38 “Di piu dobbiamo supporeper cosa veríssima, che i suoni non hanno in se qualità nessuna 

indicativa, o effetiva di proprio costume, se non in quanto imitano, e reppresentano la voce umana.” 
(DONI in: CHASIN, 2004: 168) (DONI in: CHASIN, 2004: 79) 

 
39

 “Si conosce anco, che un perfetto Musico doverebbe avere qualche notizia della Filosofia morale, al 

meno per sapere bem discernere la differenza de‟ costumi, e dele passioni.”  (DONI in:.CHASIN, 
2004: 170) (DONI in: CHASIN, 2004: 82) 
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como se procede nas cantilenas. (CHASIN, 2004:83) Para maior compreensão, 

compara a diferença entre os modos de falar e o canto com a distância entre o 

caminhar e a dança fazendo também as devidas distinções indicando um modo de 

caminhar e dois modos no que se refere ao ato de dançar. O primeiro grau é 

definido como o caminhar comum praticado por todos. O segundo consiste nas 

danças onde apenas os passos recebem ajustes relacionados à posturas como nas 

danças Baixas, a exemplo das branles. O terceiro grau se estabelece nas danças 

cuja coreografia exige esforço ao alçar o corpo, como nas galhardas.  Segue 

traçando um paralelo entre o falar simples e o caminhar comum, o recitar poético e 

as danças Baixas, e o verdadeiro canto e a dança ariosa e alteada: “da mesma 

forma que o verdadeiro canto é um falar aperfeiçoado, a dança é um caminhar 

transformado na sua maior perfeição.” (DONI in: CHASIN, 2004:84)40 E apenas a 

guisa de esclarecimento ao acima relatado em relação à natureza das danças, 

informamos que danças Baixas são aquelas em que, ao serem dançadas, os pés 

não saem do chão apresentando-se como um caminhar medido e figurado. 

Doni reconheceu três estilos na música teatral: o estilo narrativo, o recitativo e 

o expressivo; e excluindo de suas classificações a música coral e a canção. O estilo 

narrativo de Doni refere-se aos longos relatos narrativos que permanece mais ou 

menos nas mesmas notas melódicas e com muitas notas repetidas articuladas em 

um ritmo acelerado ou com um ritmo próximo ao da fala como o estilo narrativo 

derivado dos costumes dos antigos bardos para recitar a poesia em música. Deu 

ênfase especial ao "estilo expressivo" como um estilo adequado para o palco, pois 

melhor expressa as afeições e imita os acentos naturais da fala apaixonada. Este 

estilo de canto tem poder sobre as almas humanas por se deslocar no riso ou nas 

lágrimas quando acompanhado de uma atuação vívida por parte do ator e uma 

maneira de falar proporcionalmente adequadas ao personagem representado. 

(PALISCA, 2006:119) 

A partir da segunda metade do século XVI, teóricos musicais se debruçaram 

sobre a questão de quais intervalos seriam adequados para expressar determinadas 

emoções. Esses autores dividiam as emoções em duas grandes classes que teriam 

por um lado o vigor, a energia, a alegria e também amargura, crueldade, aspereza; e 

                                                           
40

 “che siccome el Canto vero è um parlare perfezionato; cosi il Balo è um camminare ridotto a quella 

maggior perfezione.” (DONI in: CHASIN, 2004: 174) (DONI in: CHASIN, 2004: 84) 
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por outro a suavidade, a doçura, a piedade, a tristeza, o langor, a fraqueza. Esses 

dois grupos de qualidades afetivas podem apresentar pequenas variações de autor 

para autor, mas há sempre categorias de afetos que se opõem e são expressos 

através de intervalos específicos, melodias, ritmos e harmonias. As qualidades 

afetivas que permanecem constantes nas classificações desses teóricos são o vigor 

no primeiro grupo em oposição à fraqueza no segundo - o que acaba por dividir as 

emoções em vigorosas e fracas. A maioria dos teóricos assume dois princípios 

gerais que determinam a distribuição dos intervalos na melodia para expressar 

afetos: a oposição entre intervalos ascendentes e descendentes e a oposição entre 

intervalos grandes e pequenos. Embora esses dois princípios possam apresentar 

zonas de conflito, os intervalos melódicos descendentes e pequenos seriam fracos e 

os grandes e ascendentes seriam vigorosos. Os pequenos intervalos de semitons e 

terças menores seriam sempre fracos e os grandes intervalos de terças maiores, 

quartas e quintas seriam vigorosos, sobretudo se ascendentes. Na harmonia, as 

terças menores se relacionam com emoções que imprimem fraqueza e quando 

prolongadas são muito adequadas para palavras tristes. As terças maiores, por sua 

vez, têm a natureza vigorosa de um ambiente vivo e feliz, sobretudo quando 

ascendente. (GOZZA, 2000:201) 

 

2.3 – Arte vocal, sedução dos ouvidos 

 

As relações entre poesia e música despertam a atenção para a representação 

das paixões e afetos, que, passados pelo crivo das convenções sociais e de gênero 

que consistem as etiquetas cortesãs, e estilizados pelo conhecimento das bases da 

retórica clássica e da espiritualidade, mostra-se como parte fundamental de 

espetáculos dramáticos humanistas e barrocos: “Cada arte usa necessariamente 

seus instrumentos, cada alma, seu corpo.“ (ARISTÓTELES, 2011:57) No caso da 

ópera, em que se fundem enunciação dramática, expressão gestual, retórica, 

discurso musical, perspectiva cenográfica e ritmo cênico, resulta a recuperação do 

prestígio do drama clássico: O drama musical nascido nas academias venezianas e 

florentinas, onde nobres e intelectuais se congregavam para debates e 

representações de espetáculo culturalmente estilizados e de criação de identidade 

discursiva, termina por adquirir um viés político e de alto conteúdo idealista. A 
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representação de diversos tipos de espetáculo dramático musical convive desde o 

seu nascimento no exercício de trazer efetivamente ao presente a tragédia clássica, 

não apenas teoricamente.(DÍAZ MARROQUIN, 2008: 20) Este novo discurso 

dramático e musical e o novo estilo recitativo, recriados a partir dos poucos textos 

que se conservaram sobre a tragédia clássica, se convertem no desejo dos 

acadêmicos e na imaginação que miticamente se abria, em sua retórica poética, à 

comunicação com os próprios deuses e heróis da Antiguidade; e “assim se nos abre, 

por assim dizer, a montanha mágica do Olimpo e nos mostra suas raízes.“ 

(NIETZSCHE, 2016:33)  

 A retórica ensina um orador a moldar o discurso para mover pensamentos, 

conceitos e persuadir. Para isso recorre a truques e figuras com o uso de metáforas, 

ironias, repetindo ou substituindo uma palavra, revertendo a ordem normal da frase 

em curvas ornamentadas e belas expressões, usando técnicas introdutórias, 

estratégias argumentativas e elaborativas para o desenvolvimento da ideia e táticas 

para o resumo de toda a ideia na conclusão do discurso. Os compositores 

costumavam operar de maneira semelhante aos poetas, escritores e oradores, mas 

nem sempre consideravam a gramática, a dialética e a retórica como modelos 

metodológicos para suas obras. Na música, certas restrições “são análogas às 

restrições semânticas e sintáticas das línguas naturais: improvisar um solo 

assemelha-se a construir uma oração.” (OLIVEIRA, 2002:67) 

 A expressão de afetos e paixões parte dos tratados de canto. A tratadística 

musical considera igualmente a questão do estilo e suas relações com a expressão 

dos afetos. Surge uma geração de madrigalistas que começam a experimentar as 

possibilidades de colaboração da música com o texto na paulatina incorporação da 

dissonância musical e os cromatismos para a expressão dos afetos. O repertório 

vocal de origem madrigalesca dá lugar ao primeiro desenvolvimento do stile 

rappresentativo a voce sola na Itália do século XVII. Em Florença, a confluência de 

homens de letra, como Rinuccini, Peri e Galilei, e músicos e cantores, como Caccini 

e Tosi, explicaria as observações a respeito da prática do canto monódico com os 

pressupostos do humanismo platônico. Intenta-se representar dramas musicais 

dando possibilidades á voz solista de mover afetos de modo superior ao canto 

polifônico, mediante o desenvolvimento da técnica vocal posta a serviço da palavra e 
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da expressão dos afetos como a principal função poética da música acima da 

execução virtuosa. (DÍAZ MARROQUIN, 2008:133) 

A palavra é um som interior, um objeto desmaterializado, uma impressão direta 

sobre o espírito com sentido imediato e sentido interior, matéria da qual a arte pode 

servir-se para tocar a alma humana; e o som musical, por sua vez, tem acesso direto 

a essa alma, encontra ecos no espírito do homem. Desse modo, a existência dessas 

equivalências manifestadas constitui uma importante aproximação entre essas 

expressões artísticas. A poesia dos versos e a melodia da música, quando juntas, se 

intensificam mutuamente produzindo o efeito de um grande prazer auditivo. A 

impossibilidade de substituir o elemento essencial da música pela palavra, assim 

como as vibrações internamente provocadas pela palavra por música, torna rica a 

união desses elementos que vistos separadamente são meras alusões a um e ao 

outro. Signos sonoros são visualizados em cena e provocam uma satisfação plena, 

ainda que passageira, em sua realização: “A música caracteriza-se assim por uma 

pluridimensionalidade que permite interpretá-la na sua realidade física como arte dos 

movimentos no espaço sonoro, concreto, e não apenas mental.” (OLIVEIRA, 

2002:30)  

A voz que canta diz o que a música impõe manifestando assim o ritmo do 

universo, juntando e estruturando os elementos da linguagem e da realidade, e 

cabendo à voz explicitar essa relação profunda: “A música se inscreve na relação 

mútua das esferas celestes, das cortes angélicas e das criaturas sublunares.” 

(ZUNTHOR, 2001:169) Para o texto poético, a representação dramática faz-se tão 

importante quanto a música, que quando vocalizado se torna arte no âmago da 

emoção manifestada na performance. A voz poética, compassada, mesurada e 

revestida das muitas qualidades propostas ao ouvido, gera as modulações e um 

ritmo particular na história dos indivíduos de modo mítico.  

A voz na poesia expressa as paixões através de acentos, articulações, 

inflexões, entonações, pronúncia, tom. Todos esses aspectos da produção vocal 

deram significado e expressão reconhecíveis às palavras, frases, parágrafos, a todo 

o discurso lido ou falado em alta voz. Todos esses aspectos da recitação não eram 

apenas aplicáveis para falar, mas também para cantar, sendo as canções 

consideradas como um tipo especial de poesia, de trabalho literário; portanto, uma 

manifestação importante do culto à voz. Cantar nos salões da corte exigia uma 
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abordagem leve e delicada em oposição ao estilo mais exagerado exigido para o 

teatro, e a pronúncia no canto também seria distinta do discurso comum. (GORDON-

SEIFERT, 2011:188) Em tratados de cortesia desde o século XIII recomenda-se a 

aprendizagem do canto especialmente para as jovens com muitos conselhos sobre 

modos de impostar a voz explorando traços de costumes para o alcance de uma 

perfeição física e moral dado o relevo que a poesia e a música tomavam na vida 

social desde há muitos séculos. “Desde o século XII, cantar e tocar algum 

instrumento fazia parte da educação de jovens nobres, ou, ao menos, do ideal que 

se formava para eles.” (ZUNTHOR, 2001:185) Desse modo, a voz entra na ordem da 

música e do canto. A música natural da fala poética evoca a tradição proveniente de 

Boécio onde a voz se expande entre os sons da natureza pelo corpo, pela pronuncia 

da linguagem que fala, no objeto sonoro do canto, no instrumento que o acompanha 

até a impressão produzida sobre o ouvido que o recebe.  

O timbre, a cor da voz em sua sonoridade, o modo de dizer, a moldura da 

dicção em seu torneamento expressivo é o elemento que desponta mais 

imediatamente. “O canto é uma sorte de modificação da voz, pelo qual nós 

formamos os sons variáveis e apreciáveis”. (BÉRARD, 1984: 11)41 A voz humana 

vive na dimensão afetiva e em se tratando do canto, o afeto se exprime no timbre 

dessa voz que canta, na altura e na região da tessitura, na textura sonora onde esse 

canto se realiza. O canto torna claro o afeto que vive e pulsa no interior da palavra. 

O canto em sua voz era matéria de estudo no que se refere à agudez ou gravidade e 

poderia ser explorada para suscitar este ou aquele afeto. O canto vocalmente bem 

realizado poderia expressar, em sua maioria, tudo aquilo a que se propusesse, todos 

os afetos suscitados em sua poesia e em sua música. As afeições que se movem no 

interior da alma acham tradução nos movimentos lentos ou rápidos da voz: a 

velocidade revela a alma de afeto animado e a lentidão provoca o estado de um 

espírito preguiçoso. “Quem se lamenta não se afasta nunca dos tons agudos (da 

voz); ao revés, quem está triste jamais se aparta dos graves, senão em ligeira 

distância.” (MEI in: CHASSIN, 2004:19)42 

                                                           
41

 “Le chant n´a point d`autre que celui de la Musique, il n`est lui-même que la musique animé.” 

(BÉRARD, 1755:26) 
42

 “chi si lamenta non si parte mai da le corde acute: e per contrario chi è mesto non si allontana mai 

da le gravi, se non uma tal leggieri distanza” (MEI  in: CHASSIN, 2004: 139) 
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Como um consenso entre compositores, filósofos, teóricos da arte e poetas, 

algumas fórmulas musicais eram geralmente usadas de modo similar para 

representar afetos semelhantes em diferentes compositores e gêneros musicais de 

diversas nacionalidades. Das muitas paixões cantadas nas árias do século XVII, 

sete paixões, que poderíamos chamar de primárias, dominam o repertório e 

recebem especial tratamento. São elas: o desespero, a tristeza (o sofrimento, a dor 

profunda), a ternura ou doçura, o fogo do amor (o desejo sexual, a volúpia), o poder 

ou a coragem, o langor e, por fim, o contentamento (a alegria, a satisfação). As 

variações dessas paixões se revelam nas canções: "a palavra „amor‟, por exemplo, é 

nomeado em muitas das canções, mas pode ser representado na música como um 

desejo ardente, doloroso, terno ou alegre." (GORDON-SEIFERT, 2011:60)43 

 Quando os teóricos e compositores musicais se esforçam em assinalar as 

imbricações entre a linguagem da música e da poesia textual, ou mesmo a da 

retórica, percorrem o caminho inverso que traçam os tratadistas da poética. A 

consonância é considerada como equivalente da beleza e virtude retórica. A 

dissonância, por sua vez, é considerada como um recurso de linguagem. A 

necessidade poética de mover afetos através do discurso musical impõe a 

articulação de um sistema retórico que permita a expressão mediante a ruptura da 

retidão e virtude refletido no discurso sistemático da consonância, admitindo-se o 

valor retórico da dissonância para a expressão dos afetos. Em um estilo suave, para 

a expressão da dor é recomentado o uso de movimentos lineares de segundas 

menores, terças, sextas e décimas terceiras menores por sobre a nota mais grave 

da composição musical. Para os afetos que exprimem a aspereza, pertencente ao 

terreno que se avizinha da ira e da crueldade, propõe-se os intervalos de segunda 

maior, terças e sextas maiores. A repetição, que inicialmente era comparado a um 

erro poético, traz um valor afetivo distinto quando o compositor dela se serve 

inicialmente. (DÍAZ MARROQUIN, 2008:121) 

No que diz respeito ao valor expressivo, ainda mais claramente do que os 

intervalos da melodia, os teóricos atribuem o grupo das emoções vigorosas ao 

ambiente dos tons maiores e o grupo das paixões fracas a ambiência criada pelos 

tons menores na consolidação gradual dos modos maiores e menores. Esse 
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 “the word „love`, for example, is named in many of the songs, yet it can be represented in the music 

as a burning desire, as painful, tender, or joyous.” (GORDON-SEIFERT, 2011:60) 



110 
 

contraste é explicado matematicamente por uma teoria numérica das consonâncias 

onde as tríades formadas pelos tons maiores são mais vigorosas pela razão de ser a 

sua divisão aritmética mais natural. Os intervalos maiores são muito adequados para 

a alegria e para expressar virilidade e ações corajosas e os intervalos menores são 

adequados para suavizar as paixões, para o lisonjeiro, para exprimir aborrecimentos 

e para expressar tristeza e dor. No referente à melodia, alegria ou tristeza, e outras 

paixões, podem ser provocadas no ouvinte não apenas por sons de frequências 

altas ou baixas, nem apenas por movimentos lentos ou rápidos, mas também pelas 

diferentes qualidades dos intervalos e mesmo pela direção ascendente ou 

descendente desses intervalos. Cantar um intervalo maior ascendente aumenta a 

tensão muscular nas pregas vocais e cantar um intervalo descendente produz um 

sentimento de relaxamento. (GOZZA, 2000:204) 

O desespero, uma das mais intensas paixões representadas nesse repertório, 

se associa com exclamações e um tom de voz agudo, exagerado, violento, abrupto. 

Em música, esta paixão é imitada por frequências agudas com melodias 

ascendentes e postas na tessitura mais aguda da obra musical, por frases 

irregulares e pelo texto distribuído por muitas notas em agitação e violência. A 

ênfase é feita em notas longas sobre sílabas importantes nas palavras e a linha do 

baixo trabalha em movimentos contrários à melodia nas expressões mais fortes. A 

paixão do poder, confiança ou audácia, coragem ou ousadia, recebe usualmente o 

tratamento musical como qualquer afeto, que, não sendo desespero, carregue um 

enunciado agitado. Essa paixão é expressa em música por melodias nos registros 

agudos na tessitura da obra musical, através da repetição de notas para ênfase, 

ritmos acentuados, particularmente por longas células rítmicas no fim das frases, e 

com o ambiente harmônico girando entre a tônica e a dominante, ou seja, entre o 

primeiro e o quinto grau do tom principal, apresentando dissonâncias ocasionais e 

suspensões, inserindo diferentes graus de relaxamento e tensão. Para a paixão do 

fogo do amor é comum encontrarmos, como representativas, as metáforas da 

chama, do fogo, do estar doente de amor, do desejo sexual, da atração, da erótica 

melancolia. As referências para esta paixão se dão nas melodias construídas 

usualmente nos tons médios da tessitura musical, em cromatismos ascendentes em 

seu início e resoluções repentinas e descendentes nos fins de frase, ritmos 

pontuados, longas unidades de tempo e harmonias baseadas na relação tônica-
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dominante. O baixo permanece em relativa inatividade quando a melodia, em seu 

clímax, movimenta-se ritmicamente. (GORDON-SEIFERT, 2011:92) 

O compositor tem por obrigação animar as palavras com melodias e harmonias 

para representar suas paixões: agora ásperas ou doces, agora alegres ou tristes, em 

acordo com o tema ou assunto. A canção, composta de imagens mentais, traça o 

caminho da fantasia entre o cantor e o ouvinte, movendo o ouvinte para a emoção 

expressa pelo cantor e comunicando os significados transmitidos pelas palavras. O 

compositor Francisco Salinas (1513-1590) propõe uma avaliação das consonâncias 

de acordo com as quais os intervalos de quarta seriam da mesma classe que a terça 

menor e as sextas. As consonâncias produzidas pelos intervalos de quartas, terças 

menores e sextas são imperfeitas e não podem ser divididas. As consonâncias 

perfeitas são aquelas que podemos encontrar no final de uma peça a duas vozes e 

são as produzidas pelos intervalos de oitava, terças maiores e as quintas – que 

atualmente se chamariam de quintas justas. As consonâncias perfeitas podem ser 

harmonicamente divididas em duas consonâncias ou dois intervalos melódicos. 

(GOZZA, 2000:208) 

Os compositores imitavam as lágrimas da dor com melodias nos registros da 

tessitura dos médios e graves da obra musical, em movimento descendente, 

harmonias menores e frases que terminam com cadência, muitas vezes, plagal. Uma 

voz persistente e queixosa se destaca por notas de valores longos e frases 

quebradas em pequenas unidades. O langor, uma espécie de tristeza e relacionado 

de perto com a dor, se apresenta com fadiga e inércia. As expressões langorosas 

são enfatizadas com melodias de caráter descendente e no registro médio da obra, 

que vacilam entre altos e baixos. Suas frases começam e terminam com a mesma 

ambiência harmônica, através de linhas melódicas, linhas do baixo e harmonias, que 

caminham por intervalos de terças, geralmente menores, e por ritmos que simulam 

suspiros. A doçura é a paixão mais comumente associada a uma forma suave do 

desejo sensual em contraste com o fogo ardente do amor. A melodia para melhor 

mover esse afeto é criada no registro médio da peça, com padrões rítmicos 

repetidos, alternação de terças maiores e menores, também na linha do baixo 

contínuo e na harmonia. (GORDON-SEIFERT, 2011: 84) 

As melodias predominantemente ascendentes e no registro superior, saltos ou 

cromatismos ascendentes na melodia ou na linha do baixo contínuo, ritmos 
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acentuados, harmonias frequentemente em modo maior, melodia e linha de baixo 

movendo-se em movimento contrário, o uso da relação harmônica tônica-dominante 

são combinações desses esquemas, regras e fórmulas básicas para invocar as mais 

agitadas paixões que contrasta com o uso de preceitos musicalmente mais fracos 

para mover as paixões modestas como a ternura, o langor e a dor. Os compositores 

encontraram uma fórmula para colocar a paixão do contentamento em música no 

equilíbrio entre os esquemas das paixões agitadas e as regras das paixões 

modestas. A paixão do contentamento, alegria ou satisfação, associa-se às vozes 

plenas, doces e fáceis. Usavam a música com predominância harmônica no modo 

maior, arcos melódicos se movendo em intervalos de quartas, de quintas, ou em 

graus conjuntos – a depender da intensidade da paixão-, textura musical homofônica 

com o baixo e a melodia em movimentos paralelos: “Um tom fácil e fluente é 

invocado por ritmos regulares que se enquadram em padrões repetidos, grandes 

unidades verbais e frases com um número igual de sílabas ajustadas para um 

número igual de medidas.” (GORDON-SEIFERT, 2011:87)44 

A cólera se manifesta nos batimentos cardíacos refletidos no pulso e na 

respiração ou na veemência da emissão vocal. Associa-se também a cólera com o 

fogo e essas paixões, como desequilíbrios no corpo, podem chegar a triplicar em 

velocidade e em força. A cólera se produz precipitando as últimas sílabas chegando 

a elevar a afinação da voz em um tom, um intervalo de terça e até uma quarta sobre 

a última sílaba das palavras com maior conteúdo passional ou entoando estes 

intervalos em até uma quinta descendente entre a antepenúltima e a última sílaba. 

Em outras ocasiões podem aparecer intervalos de até uma oitava, não só para a 

expressão da cólera, como para outras paixões relacionadas á ela, como o desprezo 

por exemplo. (DÍAZ MARROQUIN, 2008:236) 

Para expressar emoções de dureza, crueldade, amargura, rigidez, o compositor 

deve evitar os semitons na melodia e dar preferência às segundas e terças maiores, 

e na harmonia o uso dos intervalos de sextas maiores e outros intervalos grandes 

como os de décima terceira que por sua natureza são bastante difíceis. Em geral a 

harmonia deve soar dura e áspera, porém de modo não ofensivo, e recomenda-se a 

suspensão da sétima. Para as emoções de dor, suspiros, langor e lágrimas, os 
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 “An easy and flowing tone is invoked by regular rhythms that fall into repeated patterns, large verbal 

units, and phrases with an equal number of syllables set to an equal number of measures.” 
(GORDON-SEIFERT, 2011:87) 
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semitons e os intervalos de terça menor na melodia se apresentam de modo bem 

efetivo para expressas essas paixões, e na harmonia o uso dos intervalos de sextas 

menores e de décimas no baixo do acorde que, por natureza soarem macios e 

doces, enchem a harmonia de tristeza. (GOZZA, 2000:206) 

Na Espanha, os floreios e as notas rápidas e exuberantes nos trazem uma 

declaração colorida e dramática de personalidade, afetos e paixões. A oralidade que 

encontramos na poesia e nas melodias dos velhos romances espanhóis nos remete 

a tradições que existem mesmo fora da própria esfera dos romances, como as 

medievais canções de gesta com sua poesia contando feitos heroicos de grandes 

cavaleiros em longos textos cantados. A linha melódica nos romances se insinuava 

como uma breve digressão do texto recitado dando a ideia de uma pequena pausa 

na longa narrativa, como encontrada em diversas formas musico poéticas da Idade 

Média. Essa técnica de discurso era usada com o objetivo de afetar e surpreender o 

ouvinte para que desse modo o cantor-ator-narrador pudesse guardar a sua 

atenção. Grande parte dos romances é de autor anônimo e foi transmitida oralmente 

de geração para geração, fazendo parte da cultura de todas as comunidades que 

viviam em solo ibérico: cristãos, muçulmanos e judeus. Também os velhos romances 

informam seus ouvintes sobre eventos históricos ocorridos, grandes amores, 

batalhas ou antigos mitos, mantendo a assonância, em um tipo imperfeito de rima 

toante, mas adotando uma maior estrutura silábica na construção de seu texto. E 

mesmo que a estrutura de texto não seja estrófica em suas bases, encontramos a 

tendência da formação de coplas com longas linhas. (BINKLEY e FRENK, 1995:10) 

Os temas poéticos e musicais típicos dos romances também aparecem em 

outras formas musico poéticas populares e comuns, especialmente no vilancico e 

em algumas ensaladas. Essas narrativas históricas contadas através dos romances 

faziam parte do cotidiano da vida cortesã e foram cultivadas por grandes músicos da 

corte. Em imitação ao estilo desses velhos romances, novos romances foram 

escritos inspirados nesse vasto material influenciando poetas e dramaturgos do 

Siglo de Oro do teatro espanhol.  (BINKLEY e FRENK, 1995:1) 

A região sonora da articulação vocal expressa paixões e afeições humanas 

cumprindo papel definitivo, primário, ativo e proeminente. Seus elementos 

estruturais, timbre e articulação, espelham o estado afetivo da alma como 

manifestação da natureza das afeições e sentimentos humanos, do pulso anímico e 
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do universo das paixões: “A qualidade da voz constitui para o público um dos 

critérios, talvez o principal, da “poesia”.” (ZUNTHOR, 2001:183). A voz é o meio 

ofertado ao homem pela natureza que permite a expressão adequada dos conceitos 

e significâncias que habitam sua alma. O canto liga-se à vida afetiva e à esfera do 

sensível transmitindo para além das ideias.  

O canto é a mimese da palavra em sua melodia. “Canto é voz que fala em 

canto, é poema cantado, voz que se debruça sobre o poético, que o modula” 

(CHASSIN, 2004: 49) agregando dimensões oníricas e exprimindo o que a fala ainda 

deseja dizer na distinção dos afetos que são insinuados pela palavra poética. 

Realiza-se no centro da esfera poética trazendo ao som musical significação de 

essência inteira e plenamente humana, sendo a música que se torna poesia em voz, 

em canto, em afeto. “O canto é signo: ele diz a verdadeira natureza da voz, presente 

em todos os seus efeitos; significa seu acordo com a harmonia das esferas 

celestes.” (ZUNTHOR, 2001: 184) 

A voz é um reflexo da harmonia das esferas celestes. As referências do poder 

da música para evocar a ordem universal é uma constante nas obras dos filósofos e 

teóricos musicais que abraçam a ideia de que a música é um discurso derivado 

diretamente dessa harmonia celestial e do conhecimento da divindade. Apresenta 

conotações transcendentes, filosóficas e religiosas. Na vontade de ampliar 

significados e sentimentos, os compositores do século XVII foram levados a buscar 

a poesia, a retórica e a oratória como modelos de comunicação:  

 

     “Embora a retórica como disciplina tenha sido objeto de controvérsia, todos 
aqueles que escreveram sobre retórica e eloquência reconheceram que um ouvinte 
era mais capaz de ser persuadido e / ou movido para ação através de um apelo aos 
sentidos” (GORDON-SEIFERT, 2011:47)45 

 

A poesia move seus leitores e ouvintes através de seu ritmo e som e na criação 

de imagens advindas do sentido de seus versos. A oratória e a retórica persuade seu 

público com argumentos lógicos tomando preceitos e um arsenal de ornamentos por 

ferramenta. “A literatura é ritmo, a música é ritmo. Mas o som na música é animado 
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 “Even though rhetoric as a discipline was the subject of controversy, all those writing on rhetoric and 

eloquence acknowledged that a listener was more apt to be persuaded and/or moved to action 
through an appeal to the senses.” (GORDON-SEIFERT,2011:47) 
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por um ritmo próprio, enquanto na literatura é também impregnado pelo sentido do 

discurso.” (OLIVEIRA, 2002:39) Um compositor pode criar com melodia, rítmo e 

harmonia, as imagen do mesmo modo como faz um poeta com o som e o ritmo das 

palavras, mas, no entanto, transmitir algo em seu significado literal está em grande 

parte além do alcance da linguagem musical. O compositor inventa ideias, elabora 

um discurso, e desenvolve essa concepção de acordo com o que é peculiar para a 

música, assim como o faz o poeta ou orador com a linguagem das palavras. O ritmo 

pode ser ajustado para lento ou rápido, e a comunicação em pausas mais simples 

ou mais complexas, em períodos mais curtos ou mais longos. A retórica, em uma 

definição mais ampla, pode ser considerada como a arte de se comunicar por meio 

da palavra, e a gramática e a retórica podem, portanto, se aplicar à música e à 

poesia: 

 

     “A música também tem sua gramática. Mas é uma gramática que, assim como 
todas as coisas vivas, se transforma no decorrer das grandes épocas e que, ao 
mesmo tempo, pode servir sempre, de modo útil, como uma espécie de dicionário.” 
(KANDINSKY, 1996:109) 

 

 Os códices medievais, a exemplo das obras de Guillaume de Machaud, 

apresentam a clara consciência de que as palavras e os sons musicais têm que 

aparecer conectados necessariamente, pois as novas possibilidades de notação 

rítmica e o início do uso afetivo das dissonâncias logravam uma maior 

expressividade. Na Renascença, o estilo madrigalesco aprofundou a técnica poética 

da introdução de dissonâncias musicais em coincidência com os momentos de dor, 

morte, lascívia ou traição presentes no texto. Esses acontecimentos se desenrolam 

contemporaneamente à evolução de um novo código visual no tratamento do gesto 

cênico e na evolução da cenografia teatral relacionados com os progressos 

arquitetônicos e os novos tratados da técnica vocal. (DÍAZ MARROQUIN, 2008:198) 

A Teoria dos Afetos - onde cada construção ou expressão musical se relaciona 

a determinado estado de emoção - sempre foi parte integrante dessa arte. Essa 

doutrina teórica tem seu fundamento em uma antiga analogia entre música e 

retórica. A inovação no que se refere ao recitativo oferece aos teóricos uma grande 

ocasião de observar tal analogia entre a palavra e a música. Figuras musicais 

concretas começam a ser desenvolvidas como figuras para um discurso sonoro: 
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"Como na poesia o som não é só um veículo para a transmissão do significado, 

senão deve aspirar a converter-se em parte deste mesmo significado.” (DÍAZ 

MARROQUIN, 2008: 31)46 Composições para o canto exploravam as atmosferas 

sugeridas nos seus textos poéticos com atenção detalhada e em soluções que 

exigiam técnica e arte. Descrições do texto poético plasmadas na música também se 

manifestam em diferentes graus de eficácia neste vocabulário musical que se 

estende ao século XVIII. Os sons são o corpo da música e o texto sua alma: 

 

   “Música, teatro e poesia poderiam realizar isso imitando um objeto ou ação na vida 
real despertada para um afeto particular. Além disso, a música teve a capacidade 
adicional de agitar as afeições diretamente porque o som, carregado pelo ar, poderia 
penetrar a audição e alcançar os espíritos animados com suas vibrações.” (PALISCA, 
2006:12)47 

 

A ópera é um veículo para a narrativa dramática que serve de modo flexível 

para a arquitetura do drama. A música da ópera do período Barroco é capaz de criar 

e sustentar estados contrastantes de afeto, definindo personagens e situações 

dramáticas. As primeiras representações operísticas dos acadêmicos italianos 

seriam, em primeiro lugar, uma forma de vocalização do texto que teria como 

objetivo primeiro mover os afetos do público, objetivo esse comum à poética, à 

retórica e ao drama clássico. O compositor, cantor e professor de canto Caccini 

formula uma definição da retórica afetiva através da monodia vocal do stile 

rappresentativo de modo a nos fazer entender que o afeto que se canta não se 

move simplesmente através de diversas notas ou vários ornamentos, ou mesmo da 

forte expressão da palavra.  O cantor é que, levado a cantar, move o afeto no 

ouvinte. (DIAZ MARROQUIN, 2008:195)  

A Camerata Bardi tentava, mesmo sem grande conhecimento das 

circunstâncias, restituir o teatro da Antiguidade Grega apresentando-o como modelo 

dramático único. Seus esforços fazem referências ao suposto papel da música como 

essencial. Tudo desemboca na importância do texto e na prioridade das palavras, 

                                                           
46

 “Como en la poesia el sonido no es solo un vehiculo para la transmisión del significado, sino debe 

aspirar a convertirse en parte de este mismo signo focado.” (DÍAZ MARROQUIN, 2008: 31) 
47

 “Music, theater, and poetry could accomplish this by imitating an object or action in real life 

awakened a particular affection. Moreover, music, had the additional capability to stir the affections 
directly because sound, carried by the air, could penetrate the hearing and reach the animal spirits 
with its vibrations.” (PALISCA, 2006:12) 
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que deveriam ser entendidas musicalmente e ter seu sentido acentuado através dos 

gestos. Toda a encenação deve servir ao mesmo propósito: fazer sentir todas as 

palavras. O problema do tratamento musical de textos dramáticos proposto pelo stile 

recitativo, e pelo stile rappresentativo desenvolvido a partir dele, se manifesta nas 

obras de Calderón como um caminho para que a palavra e a música caminhem 

juntas harmoniosamente. Condicionada pelas demandas reais, a exigência estilística 

marcou mais profundamente o desenvolvimento do gênero operístico. Isto coincide, 

ainda que superficialmente, com os desejos do rei que desejava evidenciar a si 

mesmo e a sua dinastia. Os artistas e os reis inauguram uma idade de ouro nas 

artes. A ambição do artista para potencializar suas formas de expressão na criação 

de um espetáculo digno de príncipes, espetáculo este que na unidade de todas as 

artes se converteu em um gênero que se tornou instrumento de ostentação política. 

(NEUMEISTER, 2000:63) 

À medida que compositores e dramaturgos vão reconhecendo a voz solista 

com acompanhamento instrumental como veículo perfeito para a expressão de 

afetos e paixões, os tipos de discurso musical que serviam para exprimir os 

movimentos da alma no stile rappresentativo também iriam se diversificando. A 

divisão do discurso musical entre recitativo e ária proporcionava a emancipação do 

intérprete cantor do jugo do contraponto polifônico e oferecia o apoio do 

acompanhamento que deveria estar a serviço da palavra. O recitativo deveria seguir, 

o mais próximo possível, o ritmo do texto sobre o qual se encontra composto e 

sempre relacionado ao ritmo dos afetos que se desenvolvem junto a ele, sempre 

objetivando a liberdade da linha vocal. Desse modo foram surgindo os diversos tipos 

de acompanhamento que caracterizavam os recitativos da ópera em suas 

nacionalidades:  

 

   “Na Inglaterra se desenvolve sobre o substrato da masque um tipo de recitativo 
mais próximo ao arioso que ao discurso importado originalmente da Itália. Na 
Espanha, certas indicações...nos permitem pensar que poderia haver existido um 
discurso recitativo construído a partir do momento em que a polifonia foi deixando para 
trás o estilo melismático para adotar um estilo silábico.” (DÍAZ MARROQUIN, 
2008:225)48   

                                                           
48

 “En Inglaterra se desarrolla sobre el substrato de la masque un tipo de recitativo más cercano al 

arioso que al discurso importado originalmente de Italia. En España, ciertas indicaciones...dan lugar a 
pensar que pudiera haber existido um discurso recitativo construido a partir del momento en que la 
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  A incorporação do estilo recitativo, com o acompanhamento instrumental que, 

construído de alguns acordes, não compete com a voz, fez com que a impressão de 

um ator declamando livremente se transmitisse. O cantor ganha relativa 

independência ao não ter que harmonizar a sua voz em cada movimento melódico. 

O compositor pode definir sílabas no texto que podem ser executadas em 

dissonâncias ou não, sem estar atrelado às regras do contraponto. O baixo se move 

em auxílio aos acentos que servem à tristeza ou à alegria e em outros estados 

semelhantes do afeto - mais rápido ou mais lento, de acordo com as emoções. 

“Demonstra-se,..., que a comoção do afeto em cena requer o canto, não a fala linear 

e ininterrupta dos diálogos” (DONI in: CHASIN, 2004:75)49  

 O ouvinte, diante do constante desejo de uma doce concordância harmônica, 

abre a mente para a compreensão do texto e dos afetos e sentimentos a serem 

movidos pela voz em seu canto. E à medida que as experiências com a monodia 

crescem, novas distinções surgem. Na França, na Itália e na Inglaterra, tiveram 

turnos diferentes. Poetas e músicos franceses, como os florentinos, ficaram 

fascinados com os antigos relatos a respeito do poder da música sobre as emoções 

humanas. O doce, o elegante e o refinado são as dimensões dentro das quais a 

música habita:  

 

 “A ação em geral, como deve ser entendida aqui, é a arte de descrever as ideias 
e o sentimento dos gestos, por todo o corpo, especialmente pela expressão do rosto. 
A ação que tomamos é a mesma arte aplicada às letras postas em música, então o 
jogo dos atores que cantam deve variar tanto quanto o último, isto é, ao infinito." 
(BÈRARD, 1755:174)50 

 

Seguindo as ideias platônicas e aristotélicas, começam a aparecer nos tratados 

sobre técnica vocal expressões de fatores educacionais; e as diferentes técnicas 

vocais se especializam em variantes nacionais surgindo inúmeras e diversas 

                                                                                                                                                                                     
polifonia fue dejando atrás el discurso melismático para adotar um estilo silábico. “ (DÍAZ 
MARROQUIN, 2008:225) 
49

 “Si demostra con altre ragioni, che la comozione di affetto in scena richiede il canto, e non il parlare 

quieto e non interrotto de`Diverbj.” (DONI, in. CHASIN, 2004: 165) (DONI in: CHASIN, 2004, 75) 
50

 “L´action en général, telle qu´on doit entendre ici, est l`art de peindre les idées et le sentiment des 

gestes, par tout les maintien du corps, e surtout par l`air du visage. L`action don‟t s`agit, est le même 
art appliqué aux paroles mises en musique, aussi le jeu des acteurs qui chantent, doit varier autant 
que ces dernières, c`est-à- dire à l`infini.” (BÉRARD, 1755:174) 
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observações sobre as propriedades e adequações deste ou daquele estilo vocal. 

Estas observações aparecem recheadas de matizes afetivos acerca de tópicos 

poéticos na definição de características vocais dos diferentes gêneros ou de 

nacionalidades distintas. (DÍAZ MARROQUIN, 2008:81) 

Os recitativos italianos, segundo críticas da época, observam muitos detalhes 

que faltam aos recitativos franceses, representando tanto quanto podem as paixões 

e afetos da alma e da mente com uma energia tão intensa que se poderia pensar 

que os cantores eram tomados do mesmo afeto representado pelo canto. Os 

cantores franceses, no entanto, em seus recitativos, se contentavam em agradar aos 

ouvintes usando uma doçura constante em seu canto que os privavam de vigor. 

(GOZZA, 2000:306) 

A adoção do gênero musical do recitativo nas óperas e no teatro musical na 

Espanha traz a alma dos velhos romances e não faz com que os dramaturgos e 

compositores espanhóis abandonem a longa tradição dramática estabelecida nas 

comédias. As diferenças entre as linguagens dos recitativos na Espanha, na Itália e 

na França apresentam uma natureza diversa que se apoia tanto na diferença do 

idioma falado nestes países distintos quanto na personalidade nacional em suas 

tradições e manifestações artísticas. O idioma italiano traz vida à linha melódica do 

cantor, principalmente através de suas vogais claras, enquanto o francês interpreta 

as suas emoções através do uso de inflexões em suas frases e células rítmicas em 

acordo com a paixão a ser expressa: 

 

     "O caráter das palavras deve decidir o uso a ser feito dos sons em questão ... 
Se sabemos como fazer com discernimento e gosto, ... podemos ter sucesso na 
realização de todas as gradações de paixões; bem como os personagens que 
representamos, reforçando que os ouvintes possam somente pelo som da voz, saber 
se é um herói ou um pastor, um rei ou um súdito, Minerva ou Juno, Netuno ou Júpiter 
que cantam: renovaremos no cantar os prodígios sobre os antigos teatros”. 
(BÉRARD, 1755:111)51 

  

                                                           
51

 “Le caractère des paroles doit decider l`usage qu‟on doit faire des sons dont il s‟agit...Si l‟on sait 

faire avec discernement et gout,..on pourra réussir à rendre dans le chant tout les degrés de passions; 
ainsi que celui des personnages qu‟on represente, enforte que les auditeurs pourront par le seul son 
de la voix, si c‟est un Héros ou Berger, un Roi ou un Sujet, Minerve ou Junon, Neptune ou Jupiter qui 
chantent:  on renouvellera dans le chant les prodiges sur les anciens Théatres.” (BÉRARD, 1755:111) 
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 La Selva sin Amor de Lope de Vega é o primeiro libreto operístico escrito para 

ser representado fora da Itália. Apesar da novidade do stile recitativo para os 

espanhóis, Lope de Vega faz conhecer a identidade do novo gênero. Esta obra fala 

de uma herança poética e retórica que se pretende dar ao conhecimento do público 

europeu, não somente a partir das preceptivas poéticas da tradição aristotélica, mas 

também mediante os meios de interpretação dos afetos e paixões nos palcos 

populares e cortesãos. (DÍAZ MARROQUIN, 2008: 217) 

 Nem na Roma de Cícero ou na Europa do tempo das academias do século XVI 

estiveram delimitadas as fronteiras entre o discurso musical ou literário e a prática 

dramática da realidade forense no cultivo da voz e na prática do gesto.  Tudo o que 

se refere à expressão afetiva entre o réu e seu advogado frente ao tribunal resulta 

tão necessário no entorno forense como entre os autores e os atores e cantores nas 

comédias em um cenário barroco. Os riscos que se corre são, segundo o ponto de 

vista dramático, a falta de coerência entre gesto e afeto e a frieza afetiva. O ator ou 

o orador deve aprender a calibrar as suas próprias forças no peso da ação 

dramática que empreende para a manipulação afetiva em cena que muito se 

assemelha à sedução amorosa e ao rápido desencadeamento das paixões. (DÍAZ 

MARROQUIN, 2008:59) 

  

2.4 – Dos sentidos, do decoro e dos gestos 

 

 Girolamo Frescobaldi, em 1630, publica um recitativo a voce sola em seu 

primeiro livro de Arie Musicali que como uma dedicatória, recomenda que deve-se 

preferir momentaneamente o sentido do ouvido ao da visão para apreciar a verdade, 

de acordo com as convenções platônicas de que a harmonia cósmica ou divina se 

reflete na harmonia humana com a concordância de uma prioridade entre os afetos 

e a razão. (FRESCOBALDI, 1630:6) As discussões sobre a dignidade do ouvido 

propostas nos séculos XVI e XVII por músicos e teóricos abriram novas dimensões 

que resultaram em uma retórica musical de maior poder para mover afetos. Nem as 

cores, nem os odores, nem os sabores chegam a tocar tão profundamente nossos 

afetos como ouvir os suaves encantos transpostos na harmonia musical. 
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 O pensamento de uma prioridade entre os sentidos coincide com algumas 

ideias aristotélicas que se desenvolveram na Europa tanto no terreno da filosofia e 

da poética e retórica como também na tratadística teórica e na prática musical. Essa 

gradação dos sentidos e muitos outros elementos da tradição dos afetos derivam 

dos ensinamentos de Aristóteles, mesmo que apresente pequenas variações: 

“Assim, por exemplo, a visão aguda é preferível ao bom olfato, uma vez que a visão 

é mais importante que o olfato.” (ARISTÓTELES, 2017:73) Na recepção da teoria 

aristotélica a respeito das faculdades da alma, tanto por parte dos críticos do século 

XVI como pelos teóricos do século XVII, a hierarquia dos sentidos aparece nessa 

ordem: visão, audição, olfato, paladar e tato, sendo este último a função sensorial 

primária e fundamental de todos os animais. A audição tem por função obter a 

comunicação de signos determinados e o paladar existe em função do agradável e 

do desagradável para que possamos detectar a qualidade de nossos alimentos. A 

visão, cujo objeto sensível é a luz, por sua vez, é o mais desenvolvido entre os 

sentidos, pois a alma jamais pensa sem uma imagem. As formas são pensadas pela 

faculdade intelectual na imagem e o próprio nome imaginação, sem a qual não há 

juízo, deriva de luz: 

 

        “Esta é a razão porque, na ausência de qualquer sensação, ninguém pode 
aprender nem compreender; por outro lado, quando o pensamento ocupa-se de um 
objeto, é necessariamente acompanhado de uma imagem, uma vez que as imagens 
são, num certo sentido, conteúdos de sensações, com a ressalva de serem destituídas 
de matéria.” (ARISTÓTELES, 2011:132) 

 

Na medida em que os sentidos participam na recepção da música, segundo a 

tradição platônica, eles adquirem um significado ético que lhes dignifica diante do 

predomínio da memória e das faculdades intelectuais da alma: “Pode-se, pois, 

definir a música como a ciência dos sons relativamente à harmonia e ao ritmo. Nem 

é difícil reconhecer o papel do amor na própria constituição do ritmo e da harmonia” 

(PLATÃO, 2007:55) A identificação amorosa com o fogo tem seu lugar na 

manifestação física do desejo de se submeter à beleza representado em forma de 

ardor, em forma de fogo. O ar, que é o elemento que rompe o equilíbrio e aviva as 

chamas, aparece mencionado no entorno poético do fogo amoroso se analisando 

sua função poética na respiração, nos suspiros, nas exclamações expressadas no 

texto, na notação musical, ou em gráficos e emblemas. A mutabilidade do desejo, 
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sempre empenhado na tarefa de escapar da razão e da vontade, coincide com a 

volatilidade do ar, com a mudança constante da forma que caracteriza o fogo, e com 

as representações da expressão da paixão em chamas ou raios que irrompem pelos 

olhos: “De tudo quanto pode ajudar aos homens que querem viver belamente a vida 

inteira.. nada no mundo pode, como Eros, fazer nascer a beleza.” (PLATÃO, 

2007:33) 

As imbricações entre corpo e espírito foram muito discutidas e sistematizadas 

em princípios com base nos conhecimentos psicossomáticos de procedência 

aristotélica e encontrados também nas teorias de Galeno e Hipócrates. Das 

qualidades dos quatro elementos da natureza, a umidade da água, o calor do fogo, a 

frieza da terra e a secura do ar, nascem todas as habilidades, virtudes e vícios 

humanos predeterminando uma classificação de humores em categorias físico-

afetivas, a exemplo: fleumáticos (tranquilos), , sanguíneos (vivos e alegres), 

melancólicos (graves e tristes) e, por fim, belicosos (selvagens e passionais). Essas 

noções incorporadas e desenvolvidas se aproximam da tratadística poética na 

tentativa de descrever a expressão afetiva de um decoro dos afetos. Dessa forma 

seria lícito ao poeta mostrar tipos contrários á natureza, como uma pessoa triste que 

dissimula sua tristeza ou um colérico que reprime a sua cólera. Podemos reconhecer 

algo entorno desse decoro afetivo no primeiro diálogo entre Vênus e Marte na obra 

La Purpura de la Rosa de Calderón, onde os dois personagens tentam dissimular 

seus reais sentimentos: Marte, o ciúme e Vênus, o medo de ser descoberta em sua 

traição: 

 

     “Podemos sempre idealizar um dado indivíduo exibindo as virtudes que guardam 
alguma semelhança com suas qualidades reais, dizendo, por exemplo, que o homem 
passional e colérico é franco, ou que o arrogante é elegante ou majestoso. Do mesmo 
modo, mostraremos os que incorrem no excesso como detentores da própria virtude, 
com o que a temeridade passará por coragem e a prodigalidade por generosidade.” 
(ARISTÓTELES, 2017:84) 

 

Na recepção da música, vários sentidos podem participar ao mesmo tempo 

tornando, dessa maneira, o discurso musical mais eficaz do ponto de vista ético e 

afetivo. Desse modo, no momento em que o drama musical de ascendência italiana 

encontra seu lugar no cenário espanhol influi tanto na alma quanto no corpo através 

dos sons, que em si, são a essência da música. Como intermediário entre a 
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tratadística italiana com a nova atenção dada à obra aristotélica junto a tradição 

polifônica espanhola, Pedro Cerone diz ser conveniente aos cantores evitar gestos 

grotescos enquanto interpretam os seus papéis. È comum nos tratados, a partir da 

doutrina ciceroniana dos personis atributa, encontrar abundantes críticas a respeito 

da gesticulação excessiva dos cantores e atores colocando em cena as 

nacionalidades: o que se denomina, dentro da tradição espanhola, decoro de la 

nación. (DÍAZ MARROQUIN, 2008:186) Moralistas e críticos insistem nos aspectos 

humorísticos da desmesura gestual comparando atitudes físicas grotescas a 

equivalências animais segundo a tradição de comparar caracteres distintos a tipos 

humanos com suas correspondências bestiais e vice-versa: “O cômico não existe 

fora do que é propriamente humano...Nós riremos de um animal, mas porque nos 

surpreendemos ao ver nele uma atitude de homem ou uma expressão humana.” 

(BERGSON, 2013:62)52 

 O gesto serve para expressar as emoções em primeiro lugar. A representação 

dramático musical, caracterizada por uma maior lentidão do discurso cantado em 

comparação com a palavra dita, se mostra mais propícia para os artifícios 

apresentados pelos gestos podendo mesmo o cantor reproduzir com o movimento 

das mãos o significado de cada palavra. A necessidade de estilizar a expressão 

gestual dos afetos convencionais aparece na via da retórica gestual. A confluência 

entre a tradição gestual, a teoria dos afetos e a tratadística musical tem tido lugar no 

século XVII quando o dramma per musica, que começa a ser representado em 

teatros comerciais a partir de 1637, “assimila como própria a tradição gestual de 

origem clássica e medieval, tanto em suas versões estilizadas como nas más 

desmesuradas e transgressoras.” (DÍAZ MARROQUIN, 2008:194)53   

   Como intérpretes e herdeiros das perspectivas platônicas e aristotélicas, os 

mestres da retórica, os teóricos musicais, os autores de tratados e os poetas e 

dramaturgos dos séculos XVI e XVII entendem a voz como portadora de uma 

perfeita coordenação entre a parte intelectual e a parte física, entre o corpo e a 

alma. Em seu tratado, Cerone elabora uma detalhada descrição das condições que 

os cantores devem cumprir na aprendizagem e no exercício do canto virtuoso. 

                                                           
52

 “Il n‟y a pas de comique em dehors de ce qui est proprement humain... On rira d‟um animal, mais 

parce qu‟on aura surpris chez lui une atitude d‟homme ou une expression humaine.”. (BERGSON, 
2013:62) 
53

 “Assimile como própria la tradición gestual de origen clássico y medieval, tanto em sus versiones 

estilizadas como em las más desmesuradas y transgressoras.” (DÍAZ MARROQUIN, 2008:194) 
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Adverte da necessidade do músico de não permanecer centrado apenas nos 

aspectos superficiais dos estudos musicais dirigidos à técnica do canto ou do 

instrumento. O artista deve direcionar seus pensamentos e ideias para regiões mais 

densas e profundas do fazer musical. Inclui conselhos quanto a aparência do cantor 

no gesto retórico, as ornamentações indicadas para refletir o efeito retórico afetivo, a 

boa articulação na coerência afetiva entre texto, composição musical e interpretação 

vocal. O cantor deve, em qualquer caso, permanecer fiel ao tópico afetivo 

objetivando a benevolência do público e a capacidade de sugestão afetiva do canto. 

(CERONE, 1613) 

Podemos encontrar uma associação da retórica do gesto com a expressão das 

paixões que começa com os tratados musicais e com a poética clássica. O interesse 

dos retóricos para alcançar uma comunicação perfeita entre intérpretes e público 

não se limita ao estudo da expressão vocal dos afetos, mas se expande em direção 

à retórica dos gestos. O fato da representação se dar no palco dos corrales ou nos 

salões de um palácio afeta a dimensão da disposição oral e gestual dos enunciados 

dramático musicais. Os aspectos interpretativos abarcam toda forma de relação 

social para que os afetos assumam formas estabelecidas e expressem 

verossimilhança – que está mais além da expressão espontânea do sentimento 

individual e no conceito do decoro. Tal qual variam aspectos como o grau de 

amplitude dos gestos, maior ou menor velocidade, maior ou menor grau de 

articulação da voz em determinadas passagens, os gestos também seriam mais ou 

menos amplos no grau de expressão afetiva ante o auditório mais ou menos 

reduzido. Para os estudiosos do afeto e do gesto, a voz pouco cultivada resultaria 

tão detestável quanto o excesso de artifícios gestuais, que, se apresentados de 

modo grotesco para dar importância às intervenções vocais, pode despertar o riso e 

o desprezo do público, além de viciar a técnica vocal. “Os tratadistas barrocos de 

poética se mostram muito conscientes do valor do gesto retórico como elemento 

significativo também dentro do espaço dramático.” (DÍAZ MARROQUIN, 2008:252)54 

O objetivo perseguido por toda a arte barroca era promover no espectador um 

impulso emotivo que pudesse transcender o racional na busca de comover a sua 

alma através dos sentidos. O homem, com sua alma, possui a faculdade da 

                                                           
54

 “Los tratadistas barrocos de poética se muestran muy conscientes del valor del gesto retórico como 

elemento significativo también dentro del espacio dramático.” (DÍAZ MARROQUIN, 2008:252) 
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imaginação para receber as impressões através dos sentidos, a faculdade da 

memória para reter essas impressões, a faculdade da fantasia para aperfeiçoa-las e 

a faculdade do julgamento para avaliar se o objeto detectado é benéfico, agradável 

ou prejudicial. E este julgamento é o que suscita as paixões na capacidade crítica de 

discernir o agradável e o prejudicial. Os sons, decorrentes do deslocamento do ar 

através das ondas sonoras e captados pelo sentido da audição, são capazes de 

transmitir movimento, algo que outros sentidos não o fazem. A visão por 

comparação capta imagens que podem permanecer estáticas, enquanto o paladar, o 

olfato e o toque não provocam conteúdos intelectuais. O som musical pelo 

movimento do ar move o corpo e excita o espírito que pela emoção afeta os sentidos 

e ao mesmo tempo a alma, que pelo próprio movimento sutil do ar penetra 

fortemente o funcionamento da mente humana. (GOZZA, 2000:295) 

A retórica forense indica a capacidade de suscitar as emoções do tribunal para 

alcançar uma sentença favorável. Esses recursos dramáticos em posse do orador 

levam os estudiosos à comparação da oratória forense com a técnica gestual e oral 

dos atores e cantores. A comunicação entre o intérprete e seu público se fazia 

também no estudo da retórica do gesto além da expressão vocal dos afetos. O 

objetivo era o de evitar os excessos e as ofensas contra a verossimilhança, a 

verdade social ou pessoal, e o decoro. Os estudos iconográficos inspirados pela 

expressão gestual de afetos e paixões aparecem como uma confluência entre a 

retórica afetiva e a tradição aristotélica na desmedida passional humana. Estas 

comparações ao largo da história da tratadística se mostra relevante do ponto de 

vista de como se coloca em cena a retórica dos afetos, especialmente na medida em 

que surgem os tratados de canto, o stilo recitativo, a monodia vocal acompanhada 

por instrumento, o stilo rappresentativo e o dramma per musica. A representação 

musical e teatral é a medida da voz e do corpo de maneira acorde com o valor das 

ideias.  O excesso da expressão afetiva destrói o efeito persuasivo da ação retórica 

e tem resultado desagradável na expressão dos atores e cantores. (DÍAZ 

MARROQUIN, 2008:57) 

A tratadística poética e musical espanhola recebe a influência de tópicos como 

a abertura ao conhecimento e às realidades superiores através de uma hierarquia 

dos sentidos e da dignidade dos discursos humanos. A palavra posta em música 

atua, de modo especial, como meio para transmissão de conhecimentos, na 
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preocupação de perfilar uma teoria do decoro do discurso dramático. O decoro 

aparece como uma justa e decente observação de teoria, como, por exemplo, ao dar 

a cada um o que lhe pertence, evitar coisas impróprias, usar o que é legítimo, de 

maneira que o servo não fale nem aja como o senhor ou mesmo o contrário. Lope 

de Vega trata do decoro em sua Arte de hacer comédias quando menciona 

diferentes transgressões ao referir-se ao modo de vestir ou falar segundo sua 

procedência tratando também da verossimilhança: “Acomode os versos com 

prudência aos sujeitos de que vai tratando.”v305/306 (LOPE DE VEGA, 2006:148)55 

As coordenadas que definem a posição de determinado discurso ou 

personagem em função do decoro encontra correspondência no personis attributa 

de Cíicero e nos tipos de caracteres de Aristóteles. De acordo com essa tradição, a 

representação de homens e mulheres deveria seguir um protocolo estilístico: “Para 

as mulheres, as qualidades físicas são a beleza e o bom porte, enquanto as 

excelências da alma são o autocontrole e o amor ao trabalho, desde que não seja 

servil.” (ARISTÓTELES, 2017:61) A menos que se busque o efeito dramático que 

provoca a inversão de papéis, a transgressão da linha visível que separa as 

competências masculinas e femininas parece imperdoável do ponto de vista dos 

tratadistas da poética do decoro tanto musical quanto textual. Apesar de ser 

conhecida a existência de mulheres intérpretes e autoras que se dedicavam às 

mesmas tarefas que os homens nas companhias teatrais, ainda se encontra a 

intransigência masculina a respeito da possibilidade de que mulheres possam se 

dedicar profissionalmente à prática da música e da arte da poesia. Os moralistas 

espanhóis do século XVII tratavam a voz feminina como fraca e alijada da virilidade: 

“Do gérmen social da bruxa medieval só pode nascer um novo tipo de mulher 

inconforme: a prostituta ou a histérica. A atriz dona somente de sua voz, de sua 

aparência e seus gestos, se mostra perigosamente perto das duas.” (DÍAZ 

MARROQUIN, 2008:151)56 

A presença da mulher nos palcos espanhóis e a existência de mulheres 

escritoras e musicistas subverte a misoginia encontrada nos tratados sobre a voz 

publicados na Espanha que seguem, praticamente sem fissuras. De acordo com os 

                                                           
55

 “Acomode los versos com prudência / a los sujetos de que va tratando.” v306 /306 (LOPE DE 

VEGA, 2006:148) 
56

 “Del gérmen social de la bruja medieval sólo puede nacer um nuevo tipo de mujer disconforme: la 

prostituta o la histérica. La atriz dueña solo de su voz, de su apariencia y sus gestos, se muestra 
peligrosamente cerca de las dos.” (DÍAZ MARROQUIN, 2008:151) 
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princípios defendidos pelos teóricos, ainda com bases nas teorias aristotélicas, o 

canto feminino não era considerado vigoroso, bem articulado ou seguro em seu 

apoio diafragmático, carente de paixão e débil: “O vigor está na capacidade de 

mover, segundo a própria vontade, uma outra coisa; para fazê-lo é necessário puxar, 

empurrar, erguer...Assim, é preciso ser vigoroso de todas essas maneiras.” 

(ARISTÓTELES, 2017: 63) Desse modo, o decoro de estilos poéticos na 

representação dramática da mulher se embate em um problema de difícil solução 

que se apresentará vital tanto para o drama estritamente textual como na 

distribuição dos papéis operísticos. E esta se apresenta como uma das razões da 

preferência do público para a presença de atrizes cantoras no palco: “nada pode 

representar o papel do objeto do desejo erótico com mais intensidade que a voz 

feminina em uma época em que a voz masculina representa, por sua vez, a retidão 

ética em contextos sacros.” (DÍAZ MARROQUIN, 2008:151)57 

O teatro não foi só uma fonte de diversão. Atuou como uma ferramenta de 

poder para a monarquia com o fim de cativar os espectadores, difundir gostos, 

debilitar qualquer crítica social em potencial. Dentro disso, a mulher ocupou um lugar 

especial. Em geral as atrizes que atuavam nesse gênero de espetáculo teatral, tanto 

na Espanha quanto nos territórios Íbero-americanos, cresceram em famílias de 

profissionais ligados ao fazer teatral, de atores, de comediantes, e aprenderam a 

arte do entretenimento nas tavernas, nas ruas ou nos teatros populares. Vindas de 

classes mais baixas, e sem educação apropriada, quase sempre retornavam à 

pobreza e em sua velhice dependiam da caridade. As atrizes, cantoras e bailarinas 

que atuavam nas trupes que se apresentavam nos teatros populares ou corrales, 

também brilhavam nos teatros palacianos e da corte. Na corte espanhola, a mulher 

interpretava ambos os papéis, femininos e masculinos, e esta peculiaridade 

outorgou uma identidade própria às representações do teatro espanhol. Esta prática 

teria raízes socioculturais profundas, e as atrizes espanholas e americanas estavam 

preparadas para cantar, dançar, representar, dirigir, atuar como escritoras e 

musicistas, tanto em comédias de capa e espada, como em entremeses, zarzuelas 

ou óperas. (ANTÓN PRIASCO, 2004:197) 

                                                           
57

 “nada puede representar el papel de objeto del deseo erótico com más intensidade que la voz 

feminina en uma época en que la voz masculina representa, em su vez, la retictud ética em contextos 
sacros.” (DÍAZ MARROQUIN, 2008:151) 
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O lugar da performance da mulher na Espanha do século XVII é bastante 

ambíguo. Era vetado explicitamente às mulheres a representação vocal ou gestual 

vigorosa, e à elas é recomendado a contensão e a doçura:  

 

     “a debilidade na articulação ou nos escapes de ar seriam o resultado da 
obrigação ética de representar constantemente a pantomima da submissão sexual, 
mental e gestual e somente transgridem, ocasionalmente, as impetuosas atrizes que 
representam sobre os tablados profanos.” (DÍAZ MARROQUIN, 2008:286)58 

 

O papel das mulheres no teatro espanhol do século XVII se diferenciou da cena 

teatral de cortes estrangeiras como a francesa, por exemplo, onde em geral a prática 

era a de que homens e mulheres representassem seu próprio papel, ou a corte 

italiana, onde encontramos os castratti interpretando também personagens 

femininos. O pensamento moralizante de tratadistas musicais assimila as qualidades 

positivas da condição masculina afastando todos aqueles que não se mostrem 

capazes de um vigor poético e musical, atribuindo e reservando qualidades 

negativas às mulheres e àqueles que se assemelhassem a elas. Até o momento em 

que deixou de se praticar a castração por motivos culturais ou estéticos, os castratti 

eram apreciados e conhecidos pela potência de sua emissão vocal e pelo controle 

de seu fraseado e de sua respiração, pois possuíam pulmões de um homem adulto 

e a laringe similar a de um menino. (DÍAZ MARROQUIN, 2008:65). Alguns teóricos 

do canto no século XVII identificaram três registros distintos para a mesma voz – 

grave, médio e agudo. Outros teóricos classificaram os registros vocais em voz de 

peito, voz de cabeça e falsete (falsa, fingida), e afirmam que a voz natural para as 

mulheres e os cantores castrados estaria localizada nos tons posicionados na 

tessitura dos médios da voz e a principal voz para o canto nos tons mais agudos na 

escala. (GORDON-SEIFERT, 2011:191)  

A organização da polifonia vocal religiosa ibérica, em suas grandes regiões 

sonoras formadoras da base do quarteto vocal – baixos, tenores, altos e triples ou 

sopranos-, criou a necessidade de cantores masculinos para a execução de vozes 

agudas, já que a Igreja não permitia as mulheres nos ofícios. A solução encontrada 

                                                           
58

 “la debilidade en la articulación o los escapes de aire serian solamente el resultado de la obligación 

ética de representar constantemente la pantomima de la sumisión sexual, mental y gestual que sólo 
transgreden, ocasionalmente, las denotadas actrices cantantes que representan sobre los tablados 
profanos.” (DÍAZ MARROQUIN, 2008:286) 
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foi a utilização das vozes dos cantores que cantavam com o registro do falsete, os 

falsetistas - vozes masculinas que soam uma oitava acima como as vozes femininas 

-, e das vozes dos meninos ou dos castrados. No século XVI, os melhores cantores 

castratos eram os espanhóis. Em inícios do século XVII, com o surgimento da ópera 

em Florença, vemos na Orfeu, fávola cantada de Monteverdi o prólogo e dois papéis 

femininos serem cantados por castratti que a partir desse momento foram ocupando 

maior destaque no cenário musical e teatral italiano interpretando tanto personagens 

femininos quanto masculinos nas óperas. (AUGUSTIN, 20013:88)  

Com o declínio das castrações na Espanha, uma agressão à natureza física 

que impedia que os meninos e adolescentes continuassem a desenvolver suas 

verdadeiras vozes masculinas, trouxe as mulheres para os palcos. Proibidas de 

cantar nas Igrejas, pois se acreditava que “a moderação cristã consiste em tirar de 

cena mulheres e mesmo garotos que representem personagens femininas, para 

evitar a tentação de vê-los e ouvi-los tão sedutores.“ (PORTICH, 2008: 69), as 

mulheres assumiram certo espaço no cenário teatral do século XVII cantando papéis 

de destaque nas zarzuelas e nas óperas espanholas. E embora a castração com fins 

musicais nos séculos XVII e XVIII fosse praticada essencialmente na Itália – pois, os 

castratos faziam grande sucesso na ópera italiana mesmo que afastados do grande 

público dos teatros populares -, os monarcas de outras cortes europeias os 

contratavam para trabalharem em seus salões e em seus teatros. Os cantores 

castrados gozavam de prestígio na corte de Madrid até o século XVIII, a exemplo do 

castrato de carreira gloriosa, grande fama e sucesso Carlo Broschi, o Farinelli (1705-

1782) que alcançou relevância musical e social na Espanha (DÍAZ MARROQUIN, 

2008:221):  

 

     “Farinelli chegou a Madrid em 7 de agosto de 1737 com a missão de curar o rei 
Felipe V (1683-1746) através do canto. Existem vários relatos sobre a eficácia 
terapêutica da voz de Farinelli sobre a depressão do rei. Fato esse que teve 
precedente com Carlos II de Espanha (1661-1700), que também sofreu depressão 
profunda e que no final de sua vida foi reconfortado pela voz do castrato Matteo 
Sassani ( 1667-1737) conhecido como Matteuccio.” (AGUSTIN, 2013:28) 

 

Com o desenvolvimento da ópera no auge do bel canto, que tem início já em 

fins do século XVII até a metade do século XVIII, a expressão de afetos como a ira 

em cena começa a ser aceitável para as vozes femininas e para os divos castrados. 
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A transgressão da teoria clássica do decoro retórico e estilístico se dá quando 

aparecem as convenções para a expressão dos afetos ligados a secura do ar, como 

a cólera, na forma de agilidades vocais até se permitir em cena a expressão de 

estados transitórios de loucura e das paixões como expressões legítimas da alma. A 

teoria das emoções e humores humanos produzidos por órgão através do poder das 

qualidades que derivam dos quatro elementos, apoia-se nos preceitos de Galeno, 

que utilizou-se dos estudos anteriores de Hipócrates, Platão e Aristóteles. (GOZZA, 

2000:110) 

 Vários teóricos e estudiosos aderiam á consideração das paixões como vícios 

da inteligência. Os sons emitidos pelos animais e os diferentes timbres da voz 

humana refletem o temperamento e as emoções, os afetos e as paixões. Pode-se 

relacionar o tipo psicossomático a um estilo musical específico dentro dessas 

teorias: o melancólico se liga a harmonias densas e tristes, o temperamento 

sanguíneo à musica para dançar, o colérico a harmonias agitadas e o fleumático às 

vozes femininas em razão do registro agudo ser mais prazeroso para esse tipo de 

humor. (DÍEZ MARROQUIN, 2008:139)  

 

2.5 - Calderón de la Barca e os afetos 

 

Na Espanha do século XVII, a poesia e a música nos oferece uma conjunção 

de forças. A soberania poética foi responsável para que a tradição musical corrente, 

sem perder o seu protagonismo, seguisse comunicando e chegando ao público que 

deveria seduzir. A poesia se difundia mediante formas populares e celebrou a 

tradição musical. O canto foi tomado como veículo transmissor e a música teatral 

espanhola do Barroco toma um estilo definido pela combinação entre o culto e o 

popular, o tradicional e o novo. A voz que canta imita o movimento de uma voz que 

fala. (PALISCA, 2006:118) 

Nos tratados de música para vihuela, e também os para teclados, impressos na 

Espanha na segunda metade do século XVI, encontramos ecos da harmonia 

cósmica explicitados principalmente nos prólogos, reproduzindo uma tradição 

pitagórico-platônica da música: a harmonia das esferas é a verdadeira música onde 

se fundamenta a música terrestre. Na visão que foi transmitida por Platão, a música 
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nos agrada porque a sua forma se assemelha à estrutura da alma humana e leva as 

pessoas a um comportamento moral específico. Na medida em que a música 

harmoniza os diversos sons ordenados no tempo, a alma responde imitando essa 

harmonia. Desse modo, a música pode ajudar a restaurar uma alma em agonia 

trazendo prazer e consolo. A harmonia musical, por possuir movimentos 

congruentes e semelhantes às perambulações de nossa alma, nos foi dada pelas 

Musas para que no seu desdobramento, com sagacidade e não por prazer 

desprovido de razão, possa acalmar as revoluções dissonantes da alma e torná-la 

harmoniosa em si mesma. O ritmo, também, nos foi dedicado a este propósito: para 

que possamos temperar um caráter em nós mesmos:  

 

      “quando alguém se entrega à música e deixa que ela lhe derrame na alma, pelo 
canal dos ouvidos, aquelas doces, suaves e melancólicas harmonias de que 
falávamos há pouco, e toda a sua vida transcorre entre gorjeios e deleites musicais, 
essa pessoa começa por temperar, como o ferro ao fogo, a impetuosidade que possa 
existir em sua natureza tornando-a útil ao invés de dura e inaproveitável.” (PLATÃO, 
2016:132) 

 

 A ideia do poder da música para mover afetos foi essencial em toda a 

produção teatral em muitas manifestações. Foi particularmente ilustrado por alguns 

compositores em sua relação aos conceitos da musica mundana e da harmonia 

universal, mas não por todos os tipos de música para o teatro espanhol. Calderón 

acredita na música como um potencial veículo para expressar afetos e levar ao 

ouvinte a influência e o domínio divinos ou sobrenaturais em concordância com as 

noções desses conceitos. A palavra posta em melodia mantém o seu peso poético-

musical quando cantada. Sua máxima expressão, mais perfeita e acabada, seria 

então expressa em cena, no espetáculo da ópera. Calderón aproveita a essência 

lírica da palavra poética, os efeitos visuais e a plástica rítmica da dança para a 

consolidação do gênero músico teatral na transformação do real e do ilusório e na 

produção de uma realidade antológica: 

 

       “A ligação entre as artes, implícitas nesses textos que entrelaçam poesia, 
música, pintura e dança com caprichosas referências mútuas, remete à longa 
tradição que, da crítica greco-romana a nossos dias, acumula pronunciamentos 
memoráveis.” (OLIVEIRA, 2002:24) 
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Os compositores aprenderam a trabalhar com os poetas para a prática de uma 

retórica musico textual coerente. No drama musical os personagens elevados se 

comunicavam com um estilo repleto de imagens, em acordo com sua condição, com 

o recurso do discurso recitativo e a expressão dos afetos em algumas árias a voz 

solo. Assim como ocorre no teatro convencional em verso, no drama musical 

espanhol os personagens pertencentes a classes inferiores se expressam com 

valores e códigos expressivos próximos à linguagem cotidiana. Seu tipo de 

expressão musical aparecerá mais frequentemente em conformidade com as formas 

e os estilos populares. (DÍAZ MARROQUIN, 2008:142)  

A música procura possuir o poder afetivo com uma especial significação em 

perfeita concordância com o texto dramático para dar corpo ao simbolismo das 

estruturas do texto de Calderón.  A música manifesta a plenitude associada à 

perfeita harmonia oculta do universo e aos poderes divinos, como nas antigas 

teorias filosóficas e científicas da musica mundana. (STEIN in: DIEZ BORQUE, 

1998: 173) O uso do recitativo, nos dramas mitológicos calderonianos, foi resultado 

da influência das ideias que permeavam o espetáculo da ópera italiana. O mito de 

Orfeu, do poder da música para aplacar as feras e por extensão as paixões ou 

sentimentos animalescos, fascinou os cultivadores do stille rappresentativo e do 

dramma per musica, a exemplo da ópera Orfeu de Claudio Monteverdi. Porém, o 

contato com esse gênero de espetáculo operístico não significa uma invasão ou 

implantação do mesmo em território espanhol. Vale ressaltar que as tecnologias 

estrangeiras se encaixaram confortavelmente na tradição nacional dos espetáculos 

na corte espanhola, sobretudo no que se refere aos efeitos visuais. Podemos 

entender a extensão da influência da ópera italiana na Espanha pela apropriação do 

recitativo. Esse gênero musical não se insere livremente nos espetáculos da corte 

espanhola. O uso do recitativo, sobretudo nos dramas mitológicos estaria ligado ao 

conceito da verossimilhança impressa na tradição da comédia. O recitativo não é 

uma fala normal ou cotidiana, e sim o resultado de uma combinação de declamação 

e harmonia musical que expressa uma “qualidade de cantos que por vezes sabem 

inventar os compositores como imitação e semelhança daquele falar secreto, 
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obscuro e emaranhado que sabem usar os gramáticos e pessoas doutas.” 

(CERRONE, 1613:1074)59 

No início dos lamentos espanhóis, o uso do Ay se torna emblemático em 

conjunto com as figuras poéticas impressas em palavras como muero, e morir. O 

lamento se veste de artifícios musicais estereotipados a exemplo de sequências de 

notas longas que se convertem em suspensões dissonantes e se resolvem em 

linhas melódicas levemente descendentes. Essa figura de notas longas ligadas em 

suspensão era uma figura retórica usada convencionalmente nos lamentos 

sublinhando dessa forma os gestos musicais apropriados:   “O efeito do lamento ... 

é expresso através de dispositivos musico-retóricos controlados: as notas longas 

que se tornam dissonantes, através da suspensão ou do  movimento do baixo” 

(STEIN, 2002:315)60 

Na Espanha do século XVII, os personagens com menos poder, aqueles 

separados dos céus e dos poderes sobrenaturais, os mortais, cantam como nas 

canções cotidianas populares e correntes em Madri. Os papéis principais nas 

zarzuelas, e nos espetáculos cortesãos em geral, eram cantados por vozes de 

timbre agudo ou femininas. Também as canções e os solos cantados pelos deuses, 

deusas e ninfas nos dramas mitológicos eram ouvidas na expressão aguda das 

vozes. A música que traz a comunicação dos deuses até aos mortais tem o atributo 

da beleza e da sensualidade. O poder e o encanto sensual da música pode se fazer 

alcançar mediante a repetição. A música por si não pode ser contemplada como na 

arte pictórica: o tempo desvanece o som, a harmonia se esvai em um instante, a 

melodia se dissipa junto à palavra.  A estrófica tonada com refrão, por ter como 

característica a repetição melódica, é uma forma musical regularmente utilizada no 

teatro espanhol considerada com grande poder de persuasão - além dos coros a 

três e quatro vozes trazendo o encanto vocal. O poder afetivo da música é 

claramente direcionado e percebido pelo público e pode exprimir admiração, 

compaixão, amor, ira e outros afetos vindos das deidades.  

 

                                                           
59

 “y esta manera de cantos, avezes suelen inventar los Compositores a imitación y semejanza de 

aquel hablar secreto obscuo y marañado que suelen usar los gramáticos y personas doctas.” 
(CERRONE, 1613: 1074) 
60

 “The affect of lament... is expressed through controlled musical- rhetorical devices: the long tied 

notes that become dissonant though suspension or bass movement,” (STEIN, 2002:315) 
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      “As mensagens que os deuses cantam para os mortais não são imediatamente 
compreendidas por eles, o que significa que elas entram através dos sentidos, 
realizando sua persuasão através dos afetos, mas não necessariamente percebidas 
intelectualmente.” (STEIN, 2002:155)61 

 

O lirismo expresso na música é essencial para inspirar o afeto de amor e 

sutilmente mover o ouvinte, no uso de técnicas apropriadas, conceitos e recursos. A 

exploração do poder da música pode ser distinguida na base da análise do texto e 

da música. O efeito deste poder também é revelado na performance e no efeito da 

música dentro do contexto dramático e visual. Para a imediata e necessária 

apreensão do contexto da cena teatral, as árias e os recitativos movem e guiam os 

pensamentos do ouvinte levando-o à crença e à compreensão de certos conceitos 

extramusicais. O recitativo espanhol, descritivelmente mais apropriado ao gênero 

musical do ´falar em música` ouvido na corte madrilena, emerge em meados do 

século XVII e se distingue do recitativo italiano por fórmulas rítmicas, contornos e 

sequências melódicas distintas, acompanhamentos com acordes espaçados 

derivados do estilo usado nos romances espanhóis tradicionais da longínqua 

primeira metade do século XVI, e dispositivos expressivos que não se subordinam à 

simples declamação: “O romance, por sua própria natureza, é sempre. musical, isto 

é, instaurado pelo ritmo.” (OLIVEIRA, 2002:39)  

O estilo de acompanhamento para os romances - que soam, em certo grau, 

próximos ao modo declamatório, porém lírica e melodicamente expressivo - podem 

ser encontrados em livros do século XVII para vihuela e outros instrumentos 

harmônicos. O canto e o acompanhamento desses romances exigia muita 

virtuosidade de seus intérpretes. A voz ornamenta as passagens enquanto o 

acompanhamento não tem movimento. Os ornamentos e floreios no 

acompanhamento, adicionado de figuras idiomáticas do instrumento em questão, era 

feito quando a voz se cala. Uma longa nota na linha do canto se mostra expressiva 

para o uso de ornamentação específica. (BINKLEY e FRENK, 1995:17) 

O romance espanhol se caracteriza por limitações afetivas no tratamento do 

texto que eram postos em melodias geralmente simples, com acompanhamento 

para vihuela ou guitarra barroca, podendo ocasionalmente fazer o uso da polifonia. 

                                                           
61

 “The messages that the gods sing to the mortals are not immediately understood by them, wich is to 

say that they enter through the senses, effecting persuasion trough affect but not necessarily intellect.” 
(STEIN, 2002:155) 
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O extenso repertório do romance espanhol teve larga circulação sendo transmitido 

oralmente e, felizmente, temos alguns exemplos preservados em cancioneiros dos 

séculos XVI e XVII. Embora as suas melodias não constituam um gênero de 

repertório único e indivisível são geralmente construídas de modo simples, em graus 

conjuntos, sem grandes saltos na linha melódica, e as notas repetidas em certo grau 

de recitação que nos reportam diretamente aos recitativos do século XVII. Os 

romances onde encontramos essas notas repetidas na linha melódica nos levam à 

tradições medievais onde nos deparamos com o processo da simples repetição 

estrófica. Podemos dizer que esse é um gênero de melodia encontrada nos 

romances, cujo texto é exposto de maneira essencialmente recitada, onde o cantor 

se ajusta ao modelo tradicional que permite infinitas variações, desvios ou 

interrupções intermitentes em segmentos de uma peça musical que pode possuir 

uma curta melodia e longo texto narrativo, como no romance Condes Claros con 

amores de Francisco Salinas, ou frases mais longas e de ritmos mais elaborados, 

como no romance La Mañana de San de Joan de Diego Pisador (1509/10 – 1557). 

Encontramos outro grupo de melodias, também com a herança das tradições 

trovadorescas medievais, com muitas notas longas, que geralmente eram 

ornamentadas e embelezadas com floreios, o que permite ao cantor exprimir a sua 

individualidade expressiva na interpretação: Passeava-se el Rey Moro de Diego 

Pisador que também possui versão de Luiz de Narvaez (1500- 1560/70) e de Miguel 

de Fuenllana (1500-1579) e Durandarte Durandarte de Luiz Milan (1500-1561) são 

exemplos desse gênero de melodias que podem aqui ser citados. Outros gêneros de 

melodias dos romances que têm suas origens nas canções de tradição popular ou 

folclórica também podem ser identificados, trazendo uma fórmula rítmica encontrada 

também em diversos vilancicos: a primeira aparece como uma típica diversão 

musical com melodia de frase pequena e simples destinada a uma longa narrativa; e 

a última, similar, difere da primeira por trazer maior complexidade ritmica e melódica 

nas suas diferentes linhas fraseológicas. Rosafresca, rosafresca e Yo me yva, mi 

madre, ambas de Francisco Salinas são exemplos. Muitos outros desses romances 

viejos podem ser citados como fontes inspiradoras dos dramaturgos do Siglo de Oro 

que por vezes ainda trazem caracteres de antigas tradições trovadorescas, 

populares, folclóricas, medievais. (BINKLEY e FRENK, 1995:16) 
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O caráter declamatório dos romances traria, então, um modo de cantar 

genuinamente espanhol. Esses romances geralmente para voz solo, podem também 

aparecer em duas ou três vozes com acompanhamento de instrumento polifônico 

como teorba, guitarra, harpa, cravo, órgão, de acordo com as circunstâncias. Em 

seus temas encontramos relatos de eventos históricos como as batalhas entre 

cristãos e mouros, crimes da tirania de soberanos, feitos legendários de grandes 

cavaleiros, antigos mitos ou histórias românticas e folclóricas. A continuidade da 

tradição dos velhos romances pode ser atestada com o uso de Mira Nero de 

Tarpeya de Juan Bermudo (1510-1565) em peças teatrais de Lope de Vega e de 

Calderón de la Barca. (STEIN, 2012) Mira Nero de Tarpeya obteve sucesso como 

um famoso romance e também o encontramos citado na ensalada El Fuego de 

Mateo Flecha el viejo (1481-1553) e em contrafacta na obra de José de Anchieta 

(1534-1597) Mil suspiros dio Maria. 

Apesar das questões levantadas pelas possibilidades de encenação, 

devemos apreciar a coordenação entre a necessidade de uma interpretação, tanto 

emocional quanto física, do texto dramático e a distribuição retórica do pensamento. 

A herança acadêmica depurada intelectualmente por características de um 

pensamento que se embate entre a espiritualidade e a racionalidade poderia 

aparecer na forma de contraposição e conflitos entre personagens igualmente na 

poesia e na prosa. Porém, no teatro barroco e no drama musical tomam a forma 

também de disposições visuais e movimentos físicos que caracterizam as danças de 

corte. (DÍAZ MARROQUIN, 2008:213) 

A zarabanda, ainda que antiga, poderia ofender a rigorosa moralidade vigente 

pela sua coreografia de gestos e movimentos das mãos. Mais tarde, com o êxito da 

guitarra espanhola, se estabeleceu no repertório barroco europeu como uma dança 

grave, decorosa e afrancesada. Outros bailes eram também ditados como 

perniciosos por ter em sua coreografia o dançarino tendendo a quebrar o corpo e as 

danças teatrais espanholas tomaram certa fama por levar os dançarinos a balanços 

lascivos. A popularidade dessas danças as levou a todas as partes do mundo 

hispano, e também a outras nações europeias, no decorrer do século XVII. As 

sarabandes, gavottes, e as courantes tendiam a serem danças de caráter mais 

sérios, enquanto minuetos, gigues, passepieds e galliardas tinham o espírito mais 

leve. (PALISCA, 2006:122) 



137 
 

Pode-se averiguar que os bailes e as danças foram usadas no teatro do Siglo 

de Oro para as cenas de conteúdo lascivo. A jácara e a chacona também eram 

danças muito populares e frequentes no teatro, que juntamente com as seguidillas e 

as zarabandas, acabaram por serem proibidas nos teatros públicos. As jácaras 

dançadas com gestos e pantomimas, cantadas ou interpretadas com instrumentos, 

formavam parte importante nos entremeses e outros tipos de peças curtas. Essas 

jácaras musicais chegaram mesmo a penetrar o centro das obras teatrais de alta 

gravidade temática que se representavam nos teatros palacianos. (STEIN, in: DIEZ 

BORQUE, 1998:180)   

Nos gêneros do teatro musical calderoniano como a ópera, a semi-ópera, as 

zarzuelas, cada ritmo e tecido musical é associado à origem ou a um nível 

emocional dos personagens dentro de uma ordenação simbólica. A noção do poder 

da música em mover afetos, reforçada através da associação entre a harmonia 

musical e a conciliação divina nos personagens em La Purpura de la Rosa, foi 

aprimorada nesse sistema de Calderón para simbolizar os níveis de influência dos 

afetos. O recitativo espanhol não rivaliza e nem imita o recitativo italiano. O conteúdo 

expressivo das canções teatrais no teatro calderoniano se alcança mormente na 

associação com as convenções teatrais, em particular nas festas cortesãs e nas 

suas obras mitológicas, e  através dos gestos e das figuras musicais em sua 

melodia, ritmos e harmonias: “Na cena dramática, no rito religioso, ou no contexto 

performático da conversação cotidiana, os afetos se expressam através do gesto e 

da voz falada ou cantada, sendo esta educada ou não.” (DÍAZ MARROQUIN, 

2008:80)62 Nessas convenções teatrais, a música adquire função simbólica, além de 

função expressiva, para a comunicação direta com o público; sempre com respeito 

às necessidades políticas e vindo a garantir o privilégio social do prazer erótico dos 

patronos reais e sua corte. A sedução dos ouvidos serve para influenciar os 

pensamentos, divertir, e alimentar gêneros teatrais concebidos para proporcionar 

uma leve diversão para os príncipes (STEIN in: DIEZ BORQUE, 1998:189)  

 A importância do afeto como meio de mover a platéia, estimular e controlar o 

público, surpreender e prender a atenção do espetador já foi explorada no teatro 

lopesco e enfatizada no gênero músico teatral de Calderon em La Purpura de la 
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 “ en la escena dramática, en el rito religioso, o en el context performativo de la conversación 

cotidiana, los afectos se expresan a través del gesto y de la voz hablada o cantada, haya sido esta 
educada o no.” (DÍAZ MARROQUIN, 2008:80) 
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Rosa, onde a música exerce a função de ser o veículo escolhido para os afetos. 

Calderón produz em sua poesia dramática um compêndio de prazeres visuais e 

auditivos com recursos para suscitar prazeres em cenas de beleza na sonoridade e 

no cenário. A sensualidade musical do teatro cortesão calderoniano se firma na 

música como advinda da harmonia celestial proposta pelo conceito platônico que, 

passando por Boécio, frutifica com os humanistas no século XVI. O canto erótico 

apresenta-se belo e sensualmente prazeroso. O acompanhamento musical, a 

escolha e a textura de seu instrumentarium, deve promover o efeito delirante da 

lascívia nos personagens que ainda que caiam em desencanto e desengano, não 

terminam em tragédia e sofrimento; levando, desse modo, o público a um deleite 

inebriante: 

 

        “Em cenas de conteúdo místico ou sobrenatural, a música instrumental e a 
música vocal eram muitas vezes exploradas para fins práticos e simbólicos em 
conexão com a chegada de mensageiros divinos, a aparição mágica de imagens e 

altares, e vôos de santo vindos ou indo em direção ao céu.” (STEIN, 2002:22)63 

 

No gênero de teatro musical cortesão, os personagens divinos empregam uma 

declamação musicada, em estilo recitativo, para as comunicações exclusivamente 

celestes, e um tipo de canção, ária declamatória também conhecida pelos nomes de 

tonos ou tonada, para exercer sua influência sobre os mortais. Podemos ver de 

modo claro a convenção para o uso da tonada como meio de comunicação dos 

deuses relacionado com o uso de ações interpretadas por coros ocultos para guiar, 

admoestar ou afetar em qualquer outra maneira a ação dos protagonistas em muitas 

comédias e alguns espetáculos palacianos da primeira parte do século XVII. (DIEZ 

BORQUE 1998:170) Essas tonadas demonstram também a associação entre o 

gesto musical e a sedução pelos ouvidos para feitiços, encantos, mensagens e 

advertências divinas, para provocar um transe hipnótico ou para a sedução de um 

mortal por parte de um ser com poderes sobrenaturais. O lirismo dos solos nas 

tonadas eram reservados aos seres especiais, possuidores de poderes 

sobrenaturais, magos, musas, encantadores, deuses e mensageiros dos céus ou do 

inferno como meio de persuasão e sedução. A estreita união entre o conteúdo 
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 - “In scenes of mystical or supernatural content, instrumental music and vocal music were often 

exploit for both practical and symbolic purposes in connection with the arrival of divine messengers, 
the magical appearance of images and altars, an saint`s flights to and from heaven.” (STEIN, 2002:22) 
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cênico, o conteúdo poético e o conteúdo musical nas cenas de persuasão e sedução 

por meio da música nem sempre serviriam á moralidade no cenário e um efeito 

picante durante a representação teatral dependeria exatamente do seu conteúdo 

musical. A música serve também para celebrar o erotismo em cena. As festas de 

corte exibiam o brilho da arte e da fantasia das palavras de Calderón que exerciam 

efeito sobre o público em relação á música, ás danças e á técnica cênica em seu 

conjunto. (NEUMEISTER, 2000:2) 

Podemos dizer que quase todas as artes do Barroco traziam, como fator 

comum, a sua estrutura formal em várias seções como característica refletindo a sua 

natureza intensamente afetiva. E para alcançar esse objetivo, os pintores 

acentuaram a carga dramática e enternecedora de suas obras através da cor, da luz 

e da composição. Os dramaturgos, por sua vez, se apoiaram no poder da música 

em fusão com a literatura, lançando mão também das artes pictóricas e dirigindo 

essas artes especialmente para os sentidos aos que o Barroco concerne maior 

preponderância: o ver e o ouvir no prazer dos olhos e do ouvido. “A ciência no 

século XVII estabeleceu uma base para a física moderna, a astronomia planetária, a 

mecânica e a acústica, entre outros campos. Mas a compreensão da psicologia e da 

fisiologia das afeições não avançou muito.” (PALISCA: 2016:193)64 No entanto, os 

observadores e criadores dos séculos XVI, XVII e XVIII - no terreno da tratadística 

musical, do gesto afetivo, do decoro estilístico, do conhecimento das paixões, da 

elaboração de códigos musicais, linguísticos e dramáticos, das doutrinas para o 

deleite e para mover afetos através da empatia,...- se ocuparam em demonstrar que 

nas teorias afetivas de Platão e Aristóteles encontramos também recursos para 

“perceber e recriar o mundo e as relações humanas em forma poética.” (DÍAZ 

MARROQUIN, 2008:249)65 

Calderón tenta conciliar as teorias musicais cristãs elaboradas a partir de Santo 

Agostinho - De Musica-, Boécio (477-524) - De Musica Libre Quinque - e Juan 

Bermudo (1510-1565) - Declaración de Intrumentos Musicales – com as novas 

formas do teatro de ostentação. Também as teorias elaboradas pelos neoplatônico 

italianos, a exemplo de Doni, percebem nas harmonias celestiais a tarefa da própria 
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 “Science in the seventeenth century established a foundation for modern physics, planetary 

astronomy, mechanics, and acoustics, among other fields. But understanding of the psychology and 
physiology of the affections did not advance much.” (PALISCA, 2016: 193) 
65

 “percibir y recrear el mundo y las relaciones humanas en forma poética.” (DÍAZ MARROQUIN, 

2008:249) 
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música e assinalam a função ética acima da função estética na arte musical. 

Calderón se move com liberdade entre o ideário cristão e o humanista 

ecleticamente, sobretudo onde as duas correntes de pensamento se tocam, criando 

um gênero dramático musical único em suas festas mitológicas onde enlaça a 

significação filosófica ao efeito estético. La Púrpura dela Rosa assinala o ponto 

culminante da ópera espanhola do século XVII. (NEUMEISTER, 2000:68) 
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Capítulo 3 

 

Pedro Calderón de la Barca e La Púrpura de la Rosa. 

 

Um conhecimento profundo, mesmo científico, ao tentar a apropriação do 

conteúdo de uma obra para a sua posterior interpretação, faz-se absolutamente 

necessário. A pesquisa de sua história, de sua função social, de sua poética, de seu 

estilo, de sua estética, de sua forma e de seu conteúdo, de cada elemento que 

constitui a totalidade da obra deve ser profundamente estudado: “A arte é a tarefa 

suprema e a atividade propriamente metafísica desta vida..., pois toda a vida 

repousa sobre a aparência, a arte, a ilusão, a óptica, a necessidade do 

perspectivismo e do erro.” (NIETZSCHE, 2016: 23)  

Toda obra de arte age e participa da criação de uma atmosfera espiritual que 

vive em cada época. Porém, a obra de arte também não admite uma interpretação 

puramente historicista como um documento de época ou como uma mera 

aproximação estética. Cada obra de arte traz em si uma alma em sua matéria e 

todas as expressões da arte despendem e possuem as mesmas forças, e “pelo 

menos na imaginação, volta a se colocar no lugar do mundo ao qual pertence.” 

(NEUMEISTER, 2000:4)66 

Procurando uma identidade interna nos meios utilizados nas diferentes 

manifestações da arte podemos identificar ressonâncias particulares de uma 

expressão artística em consonância com outra, fortalecendo-as na obtenção de um 

efeito poderoso. Deste processo vemos nascer uma corrente de pensamento, uma 

cadeia filosófica, um movimento artístico, um estilo que se apresenta como “regras 

de funcionamento da obra a partir dos caracteres diferenciais mais frequentes que 

ela apresenta.” (NATIEZ in: SEIXO, s/d, 32)  

Podemos definir a atividade cênica como forma de arte específica que conta 

com a presença física do ator no palco ou no espaço cênico gerando as discussões 

a respeito dos elementos formadores do espetáculo. O espaço cênico se define 

como qualquer lugar onde ocorra uma apresentação cênica. Quando falamos das 

artes cênicas - ou seja, o teatro, a dança, as apresentações circenses, as 
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 “por lo menos en la imaginación, vuelve a ponerse en lugar del mundo al cual pertenece” 

(NEUMEISTER, 2000:4) 
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pantomimas, as festas de corte, a ópera e todas as formas de arte que se 

desenrolam em um local de representação cênica - podemos “sustentar um discurso 

que tem pelo menos tanto a ver com aspectos econômicos e políticos quanto com a 

estética.” (ROUBINE, 1998:17) A arte da encenação acaba por sofrer com as 

pressões econômicas, sociais, políticas e religiosas. A função e o propósito das 

comédias, das tragédias, ou de qualquer gênero teatral são essenciais em sua 

concepção.  

O poder da música, do teatro e da dança para induzir a vontade humana ao 

prazer não poderia deixar de ser também questionada na sociedade conservadora 

da Espanha do século XVII que não deixaria de levantar opiniões a respeito da 

produção artística:  

 

     “Algumas das típicas queixas dos partidários do teatro estão centradas na 

capacidade que a música teatral tem para excitar as paixões sexuais dos homens e 

das mulheres até um comportamento sexual ilícito... Lemos que as canções e danças 

estão condenadas uma e outra vez por serem canções desonestas e torpes que 

encerram em si o poder de depravar a juventude e iniciá-la na libertinagem.” (STEIN 

in: DIEZ BORQUE, 1998:180)67 

 

Os textos impressos de obras teatrais nas últimas décadas do século XVII 

trazem mais informações a respeito da sua mis en scène do que edições anteriores 

incluindo indicações cênicas e epígrafes sugestivas. As contas dos palácios e de 

outros documentos relativos a esse período do teatro da corte de Madri também nos 

dão a dimensão das necessidades e dos recursos dispensados para a atuação 

musical dentro do sistema de produção e financiamento das festas palacianas. 

(TORREJÓN Y VELASCO e HIDALGO, 1999:XVII) A música torna-se elemento 

importante na representação teatral, e pouco a pouco a música era incorporada à 

cena, apresentada ou não por um personagem. Os intervalos das comédias ou 

entremeses, que tinham caráter burlesco e se apresentavam como um episódio 

teatral de curta duração com música, eram preenchidos com a música que podia ser 

dançada ou cantada. Os instrumentos musicais eram utilizados acompanhando 
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 “Algunas de las típicas quejas de los partidários del teatro están centradas en la capacidade que 

tiene la música teatral para excitar las passiones sexuales de los hombres y las mujeres  hacia un 
comportamiento sexual ilícito....Leemos que las canciones y danzas están ondenadas uma y outra 
vez por ser “canciones desonestas y torpes” que encierran el poder de depravar a la juventude e 
iniciarla a libertinaje.” (STEIN in: DIEZ BORQUE, 1998:180) 
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cantores em canções e vilancicos, e executando danças e bailes. As danças na mise 

en céne surgiram para colaborar no curso da unidade dramática e certas danças 

realizadas no palco são descritas como perniciosas. “Portanto, as possibilidades da 

música teatral são, de um modo ou de outro, determinadas pela linguagem do 

drama.” (GUINSBURG, COELHO NETO, CARDOSO, 1988:171)     

As espirituosas e resolutas trupes de comediantes ambulantes tinham seus 

integrantes colocados pelos legisladores em similaridade com ladrões e assassinos. 

No propósito de mantê-los dentro da ordem e vislumbrando a aquisição de 

vantagens ao explorar a afluência do público de intenções para a caridade, as 

irmandades religiosas colocaram os pátios de seus hospitais (corrales) à disposição 

desses comediantes. Desse modo o teatro encontrava uma sede. As trocas de 

cenário, a imaginação cênica, tudo era criado através da palavra, sobretudo nos 

modestos palcos populares, os corrales. A grandiosidade do teatro barroco espanhol 

está na força do texto poético. A metáfora, a fantasia e a espiritualidade se mesclam 

em perfeita combinação, seja nos suntuosos cortejos ou nas mais modestas peças 

teatrais. Os dramaturgos, em textos que abrangem desde a mais pura farsa até a 

mais profunda tragédia, têm a liberdade de retratar e tratar do mesmo modo o clero, 

figuras históricas, reis e rainhas, cavalheiros heroicos, tipos urbanos e campesinos, 

elegendo espontaneamente temas e caracteres. A função do teatro seria criar um 

simulacro do mundo real, um aspecto da vida palpável, contar uma história crível: 

“Guarde-se de impossíveis, porque é máxima/ que só há de se imitar o verossímil.” 

(LOPE DE VEGA, 2006:147)68 

O teatro do Siglo de Oro conta tradicionalmente com um repertório musical 

bastante vasto e várias convenções regem o seu uso. Desenvolvido por 

dramaturgos e músicos dos teatros públicos, onde a comédia era o gênero teatral 

predominante, contou com a grande contribuição de Lope de Vega para a inclusão 

da música e do repertório tradicional de modo convencional no espetáculo teatral. A 

música faz parte do teatro espanhol tanto no âmbito dos corrales quanto na corte. 

Nas festas cortesãs, a música tem um efeito estruturador marcado. Porém, o texto 

desempenha o papel de protagonista. (STEIN, 2002:13) A música potencializou a 

verossimilhança teatral com o afeto real suscitado no espaço cênico ao refletir a 
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 “Guárde-se de impossibles, porque es maxima/que sólo há de imitar lo verossímil” v.284/285(LOPE 

DE VEGA, 2006:147) 
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expressão musical da vida cotidiana. Desse modo promove benefícios morais, 

políticos e educacionais ao traçar uma linha direta entre o palco e a vida real através 

das músicas contemporâneas e populares que dominavam a cena teatral: 

 

“Uma grande margem é deixada à fantasia, de um lado, e ao discernimento lógico, de 
outro: mas a ideia, para ser viável, deixará tocar a realidade presente por algum lado, 
ou seja, deverá poder, gradativamente e por diminuições e contrações progressivas, 
ser mais ou menos desempenhadas pelo corpo ao mesmo tempo que representadas 
pelo espírito.” (BERGSON, 2011:203)  

 

No decorrer do século XVII, o teatro espanhol se caracteriza pelo destaque da 

música cantada e pela majoração do esplendor dos cenários. Esse aspecto visual 

provocou certa ansiedade entre os dramaturgos e encenadores dos espetáculos 

palacianos, pois teriam que contar com engenheiros estrangeiros; ao passo que 

para a voz e o canto podia-se contar com os já reconhecidos artistas da corte. A 

música no teatro desempenha um papel chave de como fazer o justo para agradar 

ao gosto popular, aproveitando-se do exemplo de antigos dramaturgos da corte - 

como Juan del Encina (1468-1529) e Gil Vicente (1465-1536) -, assim como, ou 

principalmente, de suas próprias raízes líricas. (ARAICO in: ARELLANO, 2002:248) 

As representações teatrais tornaram-se cada vez mais completas e esteticamente 

surpreendentes. Para isso a música foi imprescindível, não somente como veículo 

transmissor de ideias e afetos, mas também pelo som se mover como entidade 

autônoma e se adequar plasticamente às tensões exigidas na dramaticidade cênica. 

 Uma hierarquia e uma separação dos gêneros teatrais se impõem onde uma 

maior valorização repousa sobre o domínio do texto que se utiliza de recursos e 

ardis para parecer verossímil e crível ao invés de querer apenas ser verdadeiro. O 

cenógrafo que tem como missão a materialização do espaço que é exigido pelo 

texto, o trabalho do ator cuja arte enfoca a problemática da construção do 

personagem e a justa dicção do texto, o compositor musical a quem se confere a 

tarefa de trazer através de sua música o afeto suscitado pelo texto para a cena, tudo 

e todos se punham a serviço do texto, da palavra e do seu autor em uma 

hierarquização e especialização do fazer teatral. (ROUBINE, 1998:46) O encenador, 

ou diretor de cena, atua para dar um sentido global a toda a prática teatral e à obra a 

ser representada, o que vai além da disposição dos objetos em cena, da marcação 
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das entradas e saídas ou determinados gestos e inflexão dos atores. Despende a 

necessária atenção e cuidado com “a pronúncia das palavras e o tom de voz 

empregado em cena, pois o aspecto do recitante deve ser adequado à qualidade 

das personagens e ao estado em que se encontram.” (PORTICH, 2008:32). 

Preocupa-se com todos os elementos componentes do espetáculo: os espaços, o 

público, o espectador, o ator, a música, o texto.  

O teatro do Siglo de Oro se liga á tradição do medievo tardio por seus temas 

e por suas técnicas de representação. A origem da técnica cênica encontrada em 

Calderón e seus contemporâneos nas festas cortesãs tem suas origens nos torneios 

e justas desde a Alta Idade Média e desenvolvida por toda a Itália no século XVI. 

(NEUMEISTER, 2000:46) Com a chegada da Itália do arquiteto e engenheiro Cesare 

Fontana (1580-1627) e do cenógrafo Cosimo Lotti (1571-1643), a corte espanhola 

vislumbrou uma nova época na história do teatro espanhol a partir dos anos 1620 

com a influência direta do Renascimento Italiano. As condições técnicas para as 

representações florentinas foram proporcionadas pelos engenheiros e arquitetos de 

fortificações, palácios e igrejas. Com a ópera nasce um tipo de artista versado em 

todas as artes e com estes artistas as festas da corte italiana se expandem por toda 

parte. A chegada desses artistas fez com que os espetáculos se tornassem cada 

vez mais luxuosos, com produções esplendorosas que apresentavam o domínio de 

todos os detalhes técnicos e compositivos - como as palavras, a música, o cenário, 

as danças, a indumentária. Os figurinos no palco tornaram-se tão luxuosos quanto 

os da plateia. A construção de um lugar, o Coliseo del Buen Retiro em 1640, onde 

essas montagens puderam ocorrer, proporcionou as condições ideais para 

produções teatrais que iria favorecer o processo do desenvolvimento das 

tecnologias dos maquinários dos palcos e onde se realizaria a combinação de todas 

as artes: a pintura, o balé, a escultura, a poesia, a música, o drama, a arquitetura, a 

dança. (SÁNCHEZ-VELO, 2005:45) 

O Coliseu Buen Retiro oferece os lugares situados nas laterais da plateia para 

os espectadores e dispõe de um palco que tem acesso direto às habitações reais. O 

rei tem a possibilidade de tomar seu assento no palco, longe dos olhos do público, 

ou na plateia, a vista de todos. A plateia deve sua presença unicamente à graça dos 

seus soberanos e desde as primeiras óperas na Itália até os palcos edificados mais 

tarde na Espanha, segundo o cerimonial, é oferecido ao rei um lugar no auditório 
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muito mais privilegiado. O rei, por ser a pessoa essencial, o mais importante 

espectador, e também por desempenhar papel relevante em todo o espetáculo, 

entrava com seu séquito ao som de música pomposa somente após ter entrado e 

tomado assento os espectadores habituais: os nobres, os cavalheiros e damas de 

títulos, os criados das três casas (do rei, da rainha e da rainha mãe), e os 

embaixadores estrangeiros. O espetáculo se aproxima do rei como um ritual profano 

onde os participantes eram conscientes da força desse cerimonial. Tudo indica o 

começo de algo que vai além de um espetáculo teatral que será apresentado diante 

de um público seleto: a disposição elevada do assento real, a disposição hierárquica 

do cortejo, a música que anuncia a presença real. O público não é, em verdade, o 

ponto de referência para o que acontece no palco. Apenas o rei é levado na mais 

alta consideração. (NEUMEISTER, 2000:301) 

 A ópera é um produto cultural que pode ser considerado como aparte dos 

gêneros regularmente encontrados nos espetáculos encenados na corte espanhola, 

como as zarzuelas, ainda que algumas composições tragam similaridade de ideias e 

conceitos provavelmente inspirados por estudos sobre o gênero trazidos por 

visitantes vindos da Itália. Nas óperas italianas, sobretudo as representadas na 

cidade de Roma, os mitos e a mitologia da Antiguidade Clássica, especialmente 

como transmitida nas obras do poeta romano Publius Ovídius Nasso (43 a. C.- 17 d. 

C.), forneceram o enredo e os personagens preferidos pelos autores de poemas 

dramáticos para o cenário musical unindo o mito com sua interpretação alegórico-

cristã. 

      Ovidio, em seu longo poema cosmogônico Metamorfoses, dividido em quinze 

livros e com cerca de doze mil versos, expõe mais de duzentos e cinquenta mitos 

para explicar as causas antigas, veladas, desconhecidas, abstratas e invisíveis de 

coisas concretas e visíveis ao proferir a origem mítica do mundo, que sob esta 

perspectiva passa a ser pleno de poesia, de maravilhas e de seres que se 

transformam para existir sob nova aparência e corpo. (In noua fert animus mutatas 

dicere formas corpora – Livro I vv 1-2) A cosmogonia, diferentemente da teogonia 

que se reporta à gênese dos deuses, se refere à origem dos elementos primordiais 

do mundo – o Dia, a Noite, o Céu, a Terra, o Oceano, o subterrâneo e os seres que 

deles nasceram ou que neles habitam. A etiologia refere-se a outros elementos 

menores, como a origem de algumas árvores e flores, de nomes e costumes, dos 
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desertos e etc. O poema Metamorfoses se mostra decisivo para a temática na 

criação de obras de arte do Renascimento e do Barroco, a exemplo de esculturas de 

Gianlorenzo Bernini (1598-1680), como Apolo e Dafne (I) – fábula que já aparece 

como tema da pintura de mesmo nome de Antonio Pollaiuolo (1433-1498) (II) – e de 

estátuas de Michelangelo Buonarroti (1475-1564), como as inacabadas Prisioneiros 

(Prigioni) (III), que nas tensões do corpo que luta para sair do mármore se 

transformam em homens como na fábula de Deucalião e Pirra: “qual forma humana 

que se pode divisar, não evidente ainda, mas como tirada do mármore e ainda não 

acabada, semelhante a um esboço.” (Ovidio, 2017:73)69 A obra La Púrpura de la 

Rosa de Calderón tem por base o mito ovidiano de Vênus e Adônis encontrado no 

Livro X do poema Metamosfoses.   

Nos espetáculos do século XVII, era usual a ideia de que “pessoas comuns não 

falam em música, algo que está em conformidade mais com o conceito que temos 

de personagens sobre-humanos.” (PALISCA, 2006:126)70 O discurso musical mais 

elevado e magistral, mais doce e mais nobre do que o discurso comum 

instintivamente é atribuído aos personagens que têm sobre eles mais do sublime e 

divino. Desse modo, os deuses juntamente com as ninfas, não ofendiam a 

verossimilhança conversando na música. A tradição da poesia pastoril, que 

continuou em Roma, também foi precursora da ópera e, por conseguinte, das festas 

cortesãs espanholas. O público da corte apreciava o mundo aparentemente pleno de 

sutileza e suavidade que era pintado na poesia pastoril, na fuga idílica. O refinado 

prazer da sensualidade se retira para um mundo irreal que podia se expressar de 

modo elegante. Pode-se dizer que essa atitude do gosto social se dá em resposta às 

rigorosas tendências da Contra Reforma promovidas pelo Concílio de Trento que 

começavam a se realizar em todos os aspectos da vida daquela sociedade. A 

Espanha celebra as suas festas de corte em uma época de decadência política, 

militar e econômica, e as festas de Calderón vão perdendo a graça do simples 

entretenimento cortesão para se tornarem cada vez mais uma ferramenta política, 

um meio de ostentação diante das cortes estrangeiras e diante do próprio público 

espanhol. Todas as peças, sejam elas entremezes, fins de fiesta, bailes alegóricos 

                                                           
69

 “contigit, ut quedam, sic non manifesta, uideri forma potest hominis, sed uti de marmore coepta non 

exacta satis rudibusque simillima signis.” – L I vv 404-406. (OVÍDIO, 2017:72) 
70

 “ordinary people do not speak in music, something that "conforms more with the concept that we 

have of superhuman personages” (PALISCA, 2006:126) 
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ou loas, zarzuelas ou óperas, estão a serviço da exaltação do rei como ser divinal. 

No rei se concentra a auto representação da própria nação: “A auto-representação 

dos reis, na qual originalmente a nação deveria reconhecer-se como um todo, se 

tornou, no final do século XVII, uma egolatria narcisista quase sem referências no 

exterior." (NEUMEISTER, 2000:301)71 

O teatro de corte existe alheio às leis de mercado sendo subvencionado como 

produto de consumo e ostentação, e dirigido a um público pertencente a um extrato 

social restrito e privilegiado. As festas de corte estão ligadas às referências de 

celebração da imortalidade, da fama, do poder e da glória dos soberanos na 

ostentação, no luxo, nos fogos de artifício, nos mitos que a sustentam. A realeza usa 

os gêneros das festas de corte com fins políticos, símbolo de um Estado próspero e 

sem considerar os gastos de produção. A união entre mito e poder é a mensagem 

de uma classe política. Com o encargo de imortalizar os soberanos, a noite e a 

ocasião da apresentação da festa mitológica como ideal e perfeito, Calderón resume 

a sua época sem, no entanto, trair a sua arte. Desse modo se afasta de seu tempo e 

se afirma na história: 

 

      "A festa de corte é estreada não só pelo público habitual, mas também, como 
mostra a presença dos embaixadores, por representantes nacionais e internacionais. 
A representação não está satisfeita com o presente, mas volta seu olhar para o futuro." 
(NEUMEISTER, 2000:107)72 

 

As diversas cores e timbres dos instrumentos musicais foram associados a 

tipos específicos de cenas como uma prática que, desenvolvida nas comédias 

encenadas nos teatros públicos, foi incorporada às peças feitas para a corte: 

“trompetes e tambores eram associados com cenas militares, charamelas eram 

associadas a cenas religiosas, e instrumentos populares rústicos são incluidos em 

cenas com camponeses.” (STEIN, 2002: 20)73 A guitarra, a harpa e a vihuela eram 

                                                           
71

 “La autorrepresentación de los reyes, en la que originariamente debía reconocerse la nación como 

un todo, se convertió, a final del siglo XVII, en una egolatria narcisista casi sin referencias al exterior.” 
(NEUMEISTER, 2000:301) 
72

 “La festa de corte se estrena no sólo para el público habitual sino también, como la demuestra la 

presencia de los embajadores, para los representantes nacionales e internacionales. La 
representación no se contenta con el presente, sino que vuelve su mirada hacia el futuro” 
(NEUMEISTER, 2000:107) 
73

 “Trumpets and drums are associated with military scenes, shawms are associated with religious 

scenes, and popular rustic instruments are included with peasant scenes.” (STEIN, 2002:20) 
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os instrumentos preferidos para o acompanhamento das vozes no canto. Pode-se 

dizer que o uso da música tornou-se um dos elementos mais importantes para as 

representações teatrais cortesãs. As fontes musicais utilizadas pelos poetas e 

dramaturgos são numerosas, porém devemos sublinhar a importância dos 

elementos que constituem o material nativo espanhol em suas poesias líricas, suas 

canções populares, romances e villancicos, que por vezes entravam para tomar 

parte em todos os gêneros das obras teatrais que formam o corpo do teatro barroco 

espanhol do Siglo de Oro. 

O desenvolvimento da música para o teatro na Espanha do século XVII foi 

afetado por inúmeros fatores de ordem política, administrativa, econômica, social e 

cultural. Em um século caracterizado e condicionado por diversas crises, as festas, 

os maravilhosos espetáculos, e as representações públicas eram usados pelos 

monarcas para distrair e controlar o povo e para legitimar o seu poder. A influência 

das convenções e práticas das comédias, o material de uma tradição musical 

secular foi reforçado por dramaturgos, que escreviam tanto para a corte quanto para 

os teatros populares, os corrales, e por músicos, atores e performers que atuavam 

nas duas esferas. No entanto, vale ressaltar que as festas de corte diferem em sua 

linguagem dos espetáculos dos teatros populares. A música teatral italiana e a 

arquitetura cênica na construção dos cenários e seu maquinário, desempenham 

papel importante no que se refere à interpretação alegórica das peças mitológicas a 

serviço da ostentação régia. A estreita união entre a ação dramática, a música e o 

efeito visual para a técnica e realização da ideia do gênero, ou seja,a combinalção 

de todos os avanços feitos pelos italianos absorvidos pelos espanhois, conduz a 

Espanha para uma nova forma artística e não para a imitação. Os dramas 

mitológicos de Calderón de la Barca, para além da suntuosidade na produção de 

efeitos cenográficos, privilegia a própria ação dramática ao por em cena um 

significado psicológico, político, moral, e por vezes religioso, oculto em suas tramas: 

“Não há dúvida que o mito tenta decifrar o mundo mudo e enigmático da natureza e 

dos homens e fazê-lo falar.” (NEUMEISTER, 2000:37)74  
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 “No cabe duda que el mito intenta descifrar el mundo mudo y enigmático de la naturaleza y de los 

hombres y hacerlo hablar.” (NEUMEISTER, 2000:37) 
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 3.1 – Pedro Calderón de la Barca, observações sobre sua obra. 

 

Pedro Calderón de la Barca (Madrid em 17 de janeiro de 1600 – 25 de maio de 

1681), poeta e dramaturgo, aparece na história do teatro universal com uma extensa 

obra e marca seu lugar na produção artística da Espanha no chamado Siglo de Oro, 

apontando o ponto culminante do modelo do teatro barroco iniciado por Lope de 

Vega em finais do século XVI. De família de aristocratas e opulência econômica, 

inicia seus estudos no Colegio Imperial de los Jesuitas de Madrid, cuja filosofia 

acabaria por influenciar sua ideologia e a organização estética de sua dramaturgia. 

Estuda Lógica y Retórica em Alcalá de Henares em 1615, e obtém o título de 

Bachiller en Cánones na Universidad de Salamanca. (CALDERÓN DE LA BARCA, 

1982:9) Junta-se a um grupo de poetas patrocinado pelo rei Felipe IV de Espanha (8 

de abril de 1605 - 17 de dezembro de 1665), também conhecido como Dom Felipe III 

de Portugal. Após receber o título de Cavaleiro da Ordem de Santiago luta na 

Rebelião Catalã, entre 1640 e 1642, deixando o exército após esse feito. Em 1651, 

Calderón decide abraçar a vida religiosa ordenando-se sacerdote, sendo nomeado 

capelão honorário do rei. Concentra, então, seu trabalho na elaboração de autos 

sacramentais e peças para a corte:  

 

“O primeiro dramaturgo espanhol que conseguiu criar um gênero musico-dramático 

que combinou a exuberância barroca dos efeitos visuais italianos com a intensidade 
dramática da comédia e explorou o potencial afetivo e associativo da música 
espanhola contemporânea foi Pedro Calderón de la Barca.” (STEIN, 2002:103)75 

 

A Espanha do período Barroco desenvolve um gênero nacional de teatro 

musical independente e um estilo nativo de música para teatro definido quase que 

inteiramente por convenções localizadas que determinam a função e o lugar da 

música em diferentes gêneros do teatro musical. Com suas bases em grande parte 

na teoria dramática e teorias da verossimilhança e imitação artística, o gênero 

comédia criou suas próprias convenções e regras para o uso da música. O uso 

desses elementos tradicionais abundavam e, mesmo sob novas circunstâncias, os 
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 “The first Spanish dramatist who succeeded in creating a musico-dramatic genre that combined with 

baroque exhuberance the Italianate visual effects with the dramatic intensity of the comedia, and 
exploited the affective and associative potential of contemporary Spanish music was Pedro Calderón 
de la Barca (1600-81).” (STEIN, 2002:103) 
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compositores preservaram e exploraram a herança musical através da inclusão de 

elementos tradicionais, populares e folclóricos em suas composições. Esse fato 

evidencia o caráter nacional das canções seculares espanholas e sua relação 

imediata com o contexto histórico-cultural ibérico. Romances, textos e poemas 

popularmente conhecidos ou de tradição oral, mesmo como pequenas citações, 

permeiam o repertório tanto das obras em si como das canções teatrais: 

 

“As características básicas e os gêneros musicais não mudaram muito entre as 
comédias da geração de Lope e as do ciclo calderoniano. A homogeneidade do estilo 
musical espanhol para a música teatral deveu-se muito às circunstâncias práticas sob 
as quais os cantores e músicos realizaram suas performances” (STEIN, 2002:65)76 

 

No teatro do Siglo de Oro encontramos as canções exercendo várias funções. 

A mesma canção pode servir para a delineação formal ou para imprimir veracidade à 

cena, ou ainda para introduzir uma mensagem ou tema relacionado à peça. Por 

vezes a música era usada para promover contrastes ou mudanças entre duas 

situações dramáticas distintas na mesma obra teatral. A música era integrada de 

maneira cuidadosa, temática e dramaticamente, nunca de modo incidental ou 

introduzida arbitrariamente de modo a interromper o desenrolar da trama. O estilo 

predominante nesse repertório teatral era repleto de melodias pré-existentes, e 

músicas da polifonia vocal, duetos e solos, canções simples, homofônicas, 

sincopadas, com trechos declamatórios e com a estrutura das frases controladas 

pelo texto e pela tradicional hemiolia, incluindo os lamentos e recitativos dramáticos. 

A primazia do texto e o restritivo elemento da verossimilhança exigida interferem 

diretamente na função da música e no gênero musical a ser usado em cena: “Em 

cenas de caráter mourisco, instrumentos mouriscos são designados (mas não 

usualmente descritos) com a dança mourisca apropriada” (STEIN, 2002:22)77 Essas 

convenções que encontramos no Arte Nueva de Hacer Comedias en este Tiempo de 

Lope de Vega foram muito bem recebidas e aceitas pelos dramaturgos do século 

XVII. Podemos considerar que Calderón de la Barca realizou uma reelaboração e 
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 “The basic characteristics and musical types had not changed much between the comedias of 

Lope`s generation and those of the Calderonian cycle. The homogeneity of the Spanish musical style 
for theatrical music owed a great deal to the practical circumstances under wich the singers and 
musicians performed” (STEIN, 2002:65) 
77

 “In scene with Moorish characters, Moorish instruments are designated (but not usually described) 

with the appropriate Moorish dances” (STEIN, 2002:22) 
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reordenação dos elementos que aparecem no teatro lopesco adicionando um 

especial e apropriado realismo para o uso da música, levemente mais dramático e 

em uma construção musical a serviço da retórica teatral:  “O canto tornou-se ainda 

mais plausível como um meio de expressão para personagens individuais e foi 

menos consistentemente delegado de forma estereotipada a grupos representativos” 

(STEIN, 2002:62)78 como pastores, camponeses rústicos, etc.  

Em sua obra teatral, Calderón de la Barca, assim como outros poetas e dramaturgos 

seus contemporâneos, utiliza muitas glosas e poesias líricas, e faz alusões a versos 

que teriam como fonte a rica tradição popular espanhola ou mesmo outros autores, 

estrangeiros ou não, como é o caso da canção No puede amor hacer mi dicha 

mayor de José Marin citada na ópera La Púrpura de la Rosa de Calderón. Este fato 

pode explicar o motivo pelo qual encontramos versos ou canções idênticas 

entremetidos em diferentes obras de autores distintos do período. (SÁNCHEZ-

VELO, 2005:45) Um dos estilos musicais que mais popularmente era utilizado no 

teatro espanhol do século XVII foi o denominado de tonos, tonada ou tono humano. 

Essa expressão designava uma peça musical de melodia curta e sentimental, com 

texto profano cantado geralmente acompanhado por harpa, guitarra ou alaúde. 

Sobretudo, no que diz respeito aos tonos, não podemos atribuir categoricamente a 

autoria de toda a composição musical da obra a um único compositor, pela já citada 

razão de que usualmente os poetas incorporavam em suas obras poesias líricas já 

conhecidas pela tradição e que por muitas vezes já haviam sido musicadas para 

outras obras teatrais anteriores.  

Alguns tonos foram adaptados e reciclados para o seu uso em peças teatrais 

novas como contrafactas, ou seja, melodias famosas e popularmente conhecidas 

que recebem um novo poema para um novo resultado dramático. (SÁNCHEZ-VELO, 

2005:49) Apesar de alguns tonos aparecerem parcial ou totalmente em diferentes 

obras teatrais de diferentes autores, há de se reafirmar que não eram eleitos de 

modo aleatório. Possuíam uma função dramática específica dentro da representação 

teatral ajudando o espectador a compreender melhor o afeto posto em cena ou o 

próprio personagem, e auxiliavam na criação da atmosfera apropriada para a 

situação que os protagonistas experimentam nesse momento preciso da encenação. 
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 “singing became even more plausible as a mean of expression for individual charaters and was less 

onsistently delegated in stereotypical fashion to representative groups” (STEIN, 2002:62) 
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De acordo com as tendências do início do século XVII, a música passa aser 

considerada como um ingrediente necessário ao novo drama teatral. O talento de 

Calderón foi largamente direcionado para a produção das peças para a corte que em 

meados do século XVII requeriam não apenas mais música, mas também árias solos 

e alguns diálogos em recitativos. Desse modo, é adicionado à música, de pouco a 

pouco, uma significante relação entre o conteúdo dramático e o afeto impresso à 

cena exemplando o poder musical de mover os afetos: “Os recitativos e as árias não 

são organizados de acordo com uma noção puramente "musical" de propriedade, 

ordem ou variedade.”(STEIN, 2002:165)79  

No século XVII, o espetáculo teatral como polo de experimentação, discussão 

e reflexão se torna dialético através das oposições entre a estabilidade e a 

mobilidade, o real e o irreal, o humano e o divino, a luz e a sombra, o profano e o 

sagrado. Calderón maneja a relação entre rigidez e flexibilidade, entre arte e 

atribuições e encargos: "Para Calderón, o mundo é uma realidade metafísica à qual 

a arte não pode acrescentar nada. O artista não a representa como mimese do 

visível, mas representa o visível como analogia e alegoria de uma ordem invisível." 

(NEUMEISTER, 2000:308)80 O teatro do Barroco preocupa-se em camuflar todos os 

instrumentos da produção teatral para assim tornar mais eficaz a magia do teatro 

aspirando possibilidades técnicas que pudessem libertar as amarras materiais no 

jogo da encenação para criar a ilusão da realidade. “Esse sonho... foi sempre 

alimentado pelo teatro, como testemunha o requinte dos processos ilusionistas 

inventados e postos em prática pelos cenógrafos dos séculos XVII e XVIII.” 

(ROUBINE, 1998:17) O ilusionismo posto em cena traduz a utopia demiúrgica de 

reproduzir o mundo para, deste modo, provar que o dominamos - como acontece 

nos autos sacramentais, onde Calderón celebra a recondução do homem em 

direção à estrutura divina do universo, ou em suas peças curtas, a exemplo dos 

entremezes, onde o mundo se apresenta desordenado, ao revés, desordenador 

através do poder da representação teatral. 

Calderón de la Barca usava os acessórios disponíveis para que a magia 

cênica acontecesse em suas produções teatrais sem que seu texto dramatúrgico, no 
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 “The recitatives and airs are not arranged according to a purely `musical´ notion of propriety, order, 

or variety.” (STEIN, 2002:165) 
80

 “Para Calderón el mundo es una realidade metafísica a la que el arte no puede añadir nada. El 

artista no la representa como mímesis de lo visible, sino que representa lo visible como analogia y 
alegoria de un orden invisible.” (NEUMEISTER, 2000:308) 
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entanto, precisasse deles para se realizar inteiramente no palco. Suas peças são 

precisas no que diz respeito à articulação de seus enredos que contam com redes 

de intrigas, trocas de identidades e disfarces, principalmente em suas comédias. Ao 

poder de uma imaginação criativa somava-se o saber erudito que se colocava a 

serviço do rei, da nação e da Igreja. Nos dramas mitológicos, os meios visuais e 

acústicos aumentam de maneira significativa, pois que os mitos não são apenas um 

meio de glorificação heroica ou política.  O teatro com temática mitológica no 

Barroco mostra um mundo como utopia, um modo de ser e viver que existe ao largo 

da vida real. A Igreja durante muitos séculos se utilizara de alegorias para 

domesticar e vencer o mito e a literatura decifra o mundo do mito renovando-o para 

o público. Calderón confronta e reúne o mito pagão com os dogmas cristãos. Utiliza-

se dos mitos e de suas alegorias para expressar os mistérios da existência e do 

homem, para exprimir o inefável. (NEUMEISTER, 2000:40)  

A sociedade da corte e a monarquia impulsionaram os espetáculos 

ideológicos. As relações entre os monarcas e a sua corte, e o próprio conceito de 

sociedade cortesã, agem como fatores formadores do gosto. A separação do caráter 

divino dos deuses e do caráter vulgo dos mortais através da música se torna um 

fator importante na obra de Calderón. Os mortais falavam em um estilo comum, 

cantavam as canções do cotidiano popular da Madri de Calderón tornando a 

estrutura social óbvia através da música. Já a fala dos deuses, e os possuidores de 

poderes supernaturais, deveria trazer qualidade mais elevada na apresentação do 

discurso em recitativos que parecessem incompreensíveis para os mortais, em um 

gênero musical alheio ao cotidiano madrileno, em harmonias singulares para que 

não falem os deuses como os mortais. O rei e a rainha, sendo o foco da audiência, 

tomavam uma posição central dentro do teatro onde se desenhava uma relação 

direta entre as deidades representadas no palco e o casal real, a harmonia terrestre 

como o reflexo da harmonia celeste: “A justaposição de diferentes tipos de música 

para diferentes níveis do discurso teatral não só era essencial para a nova 

experiência da semi-ópera, mas útil para a melhor utilidade das peças como arte 

política.” (STEIN, 2002:144)81  
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 “The juxtaposition of different types of music for different level of theatrical discourse was not only 

essential to the new experience of semi-opera. but useful to the improved utility of the plays as 
political art” (STEIN, 2002:144) 
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A música tradicional era justaposta com novas composições de árias e 

recitativos no novo gênero dos dramas mitológicos. Tal recurso era também usado 

para manter a tradição da verossimilhança das comédias, evidenciando a sua 

influência direta. O fim festivo, típico desse gênero teatral, apresenta personagens 

de vários níveis sociais que reconhecem o poder supremo dos deuses e, por 

conseguinte, da realeza. Calderón também enfatiza as virtudes do heroísmo, 

grandeza e a seriedade como parte central de suas peças de corte. Essas virtudes 

solenes são emblematicamente associadas com a monarquia dos Habsburgos na 

Espanha, seus patronos reais, também no uso de mitos e da mitologia da 

Antiguidade Clássica que, como uma linguagem de fantasia, apresentava o mundo 

de certo modo isento da realidade cotidiana. A verdade da arte se situa ao largo da 

verdade absoluta da Igreja que não pode nem quer ser discutida. E a conexão entre 

mito e poesia era feita no âmbito da estética, sendo evitado de forma cuidadosa o 

confronto entre o Deus Uno e Trino da Igreja Cristã com os deuses antigos. 

(NEUMEISTER, 2000:78) Esse procedimento era conhecido desde que Tomás de 

Aquino tentou colocar o pensamento de Aristóteles em consonância com o 

cristianismo. Desse modo, o caráter poético do mito é reconhecido e respeitado 

como tal. 

O impulso humanista que contribuiu para o desenvolvimento das sofisticadas 

monodias, recitativos e óperas em Florença não influiu fortemente os dramaturgos, 

escritores e músicos espanhóis do Siglo de Oro. Porém, a influência do 

Renascimento Italiano na vida da sociedade espanhola é algo que ainda merece ser 

amplamente estudado devido aos laços estreitos, tanto políticos quanto econômicos 

e culturais, entre os dois paises. Os grupos de teatro italianos deixaram marcas que 

se mostram presentes na estrutura dos teatros populares, dos corrales. E também 

se faz patente a presença italiana nas apresentações aristocráticas, nas formas da 

cultura das festas cortesãs e nas funções oficiais da corte. A Itália com seus 

cientistas, poetas, filósofos, compositores, arquitetos, artistas plásticos, mitógrafos, 

exerceu influência determinante em todo o seu entorno europeu. Calderón foi 

afetado sobretudo na cenografia e na música. Calderón responde 

esplendorosamente aos desejos da moda e aos anseios da corte de sua época. Sua 

tarefa é mais que atender ao refinamento e à pompa da corte: “A festa de corte, que 

é encenada com um enorme custo técnico e social, encontra sua concordância na 
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legitimação oficial, social e teológica que corresponde à poesia na corte de Madri." 

(NEUMEISTER, 2000:8)82 

A zarzuela calderoniana não pode ser definida simplesmente como um 

gênero teatral onde canto e diálogos falados são combinados, especialmente nas 

peças onde não são nomeadas “zarzuela” em sua criação. Trazem elementos de 

apelo popular, de verossimilhança, de equilíbrio entre seriedade e persuasão dos 

afetos. As zarzuelas do século XVII não eram totalmente cantadas e sempre eram 

encenadas como entretenimento da corte. Geralmente divididas em dois atos, 

envolviam cenas, personagens e cenários pastorais e rústicos principalmente. A 

zarzuela é um gênero flexível de curta duração com cenas musicais, geralmente em 

dois atos. Quando tem sua história inspirada na mitologia clássica, cada deus ou 

personagem com poderes supernaturais é rebaixado, ou seja, trazido para uma 

realidade palatável, diante de uma presença simbólica do ser humano. Seus temas 

giram em torno do amor e traz personagens que se associam às comédias pastorais 

como um bosque de zarza - algo como enredado, encadeado, intrincado. (PERES, 

2014: 271)  

Na literatura, esse novo gênero se define como comédias com a ênfase no 

drama de clara mensagem política, alto tom moralizante, e de intenso simbolismo. 

Os tons dramáticos e graves se reservavam aos dramas mitológicos. A primazia do 

texto sobre a música torna-se uma forte motivação para o cultivo de uma forma. 

Esse novo gênero de espetáculo se distingue pela inclusão de cenas com diálogos 

cantados e em recitativos, e a música se investe de maior significado dramático e 

metafísico. Para a sua criação, Calderón toma inspiração nas tradições musicais e 

teatrais seculares nativas da Espanha, no passado recente das masques como 

gênero de entretenimento da corte, e das novas ideias de espetáculos dramáticos 

músico-teatrais vindas da Itália, a ópera. (STEIN, 2002:263) 

O compositor cortesão Juan Hidalgo de Polanco e seus pares desenvolveram 

na Espanha gêneros, convenções e estilos musicais para o teatro no período 

Barroco de forma vigorosa e independente como os desenvolvidos por Jean-Baptiste 

Lully (1632-1687) na França ou Henry Purcell (1659-1695) na Inglaterra. Esses 

compositores espanhóis do século XVII trabalharam com uma linguagem musical 
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 “La fiesta cortesana, que se escenifica con un enorme coste tecnico y social, encuentra su 

concordancia en la legitimación oficial, social y teológica que corresponde a la poesia en la corte de 
Madrid.” (NEUMEISTER, 2000:8) 
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distinta legando uma produção e efeitos musicais que ajudaram a definir um 

repertório teatral homogêneo em sua época. No entanto, Purcell e Lully puderam 

apreciar a performance de óperas italianas e avaliar a reação do público e de seus 

patronos aos gêneros e sons importados. Diferentemente, Hidalgo não teve ocasião 

de experimentar uma ópera italiana pela razão de nenhuma obra do gênero ter sido 

apresentada em Madri durante a sua maturidade (STEIN, 2002:8). Juan Hidalgo 

adotou discretos elementos característicos da ópera italiana, mas apenas de modo 

limitado. 

Compositor e harpista da capela real espanhola, Hidalgo nasceu em Madri e 

trabalhou na produção e no acompanhamento, tanto de músicas sacras, quanto de 

músicas seculares. Foi responsável pela música teatral nas apresentações da corte 

a partir de 1644. A música de Juan Hidalgo ilustra as canções escritas ou adaptadas 

por Calderón ressaltando os momentos de importância na história a ser contada, 

contribuindo para a inter-relação da trama novelesca e o público. Compôs vilancicos, 

músicas de câmara e músicas para o teatro; e desfrutando de grande popularidade 

em sua carreira, escreveu músicas incluídas em 16 comédias além de zarzuelas, 

operetas e óperas completas. Nas canções de Juan Hidalgo não encontramos o uso 

de dispositivos musicais internos e abstratos para dar a suas peças uma identidade 

individual. Os dispositivos utilizados nas palavras para dar uma expressão retórica 

musical ao texto se apresentam geralmente de modo ingênuo e discreto. Além de 

simples repetição musical, hemiolias, síncopes e sequências melódicas e rítmicas 

para a pintura de palavras, o estilo musical de Hidalgo é severo em sua adesão aos 

textos, um pouco tradicional no correto uso do contraponto, parcimonioso nas 

ornamentações e eloquente em sua linguagem melódica, rítmica e harmônica. Em 

geral, o trabalho dos compositores, seus contemporâneos, de música para 

representações teatrais foi completamente guiado e vencido pelas exigências do 

texto dramático, dos dramaturgos, dos diretores e encenadores, e dos arquitetos do 

palco: “Não sabemos nada da personalidade de Hidalgo, e ele não nos deixou 

nenhum relato pessoal de sua vida, suas idéias sobre música ou sua atitude em 

relação à composição teatral.” (STEIN, 2002:299)83 Sua biografia tem sido 

reconstruída através de arquivos documentais.  
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 “We know nothing of Hidalgo´s personality, and he did not leave us any personal account of his life, 

his ideas about music, or his attitude towards theatrical composition.” (STEIN, 2002:299) 
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Juan Hidalgo trabalhou a intrincada relação entre o texto e o conteúdo musical 

sendo isto o que caracteriza sua colaboração com Calderón. A corte espanhola 

encontrou em Calderón um diretor teatral que fornecia o grande drama, repleto de 

reflexões filosóficas, além das peças musicais líricas, das comédias de capa e 

espada, dos autos sacramentais, das zarzuelas, dos dramas mitológicos e de formas 

curtas como o entremez cantado, a jácara entremezada, etc. Muitas partituras 

dessas peças musicais se perderam:  

     “As peças de Calderón para o teatro da corte (semi-óperas, zarzuelas, como 
outras obras musico teatrais) foram o mais importante e vibrante legado teatral em fins 
do século XVII na Espanha ... esses foram os gêneros teatrais para os quais Hidalgo 
compôs e que dominaram o teatro da corte até o final do século XVII”. (STEIN, 
2002:273)84 

 

As representações teatrais na corte espanhola do século XVII eram 

normalmente apresentadas para comemorar determinadas datas relativas aos 

patronos reais e à monarquia tais como aniversários, matrimônios, ou mesmo festas 

e bailes carnavalescos. Contavam com um grande aparato musical, tradicionalmente 

rico, que formava a integralidade do teatro calderoniano. E como, a princípio, as 

festas estavam pensadas somente para a época e a ocasião de sua origem, as 

reapresentações eram bem mais excepcionais. Essa vinculação explícita a um 

contexto especial acarreta prejuízos à vida posterior do gênero. A poesia, assim 

como a música, se liga às tradições da comunicação e da transmissão de 

mensagens que mudam com a história, diferentemente do que pode ocorrer com 

outras expressões artísticas. O papel do rei e da rainha como espectador 

privilegiado dos espetáculos e como símbolo de integração de toda a sociedade é 

evidenciado no quadro de Diego Velázquez (1599-1660) originalmente intitulado 

Cuadro de la Família (1656) e que posteriormente, no século XIX, passou a ser 

conhecido como As Meninas (IV). Nele, os soberanos são os verdadeiros 

observadores, pois, embora em sua estrutura o quadro organicamente apresente 

vários centros – dos quais a Infanta Margarita é apenas um deles -, o verdadeiro 

centro da cena se encontra fora dele mesmo, no centro do olhar das pessoas por ele 

retratadas (a princesa, o próprio pintor Velázquez, alguns criados). Apenas o rei 
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 “Calderón court plays (semi-operas, zarzuelas, as other partly music-plays) were the most important 

and vibrant theatrical legacy of the later seventeenth century in Spain...these were the theatrical 
genres for which Hidalgo composed, and they dominated court theatre to the end of the seventeenth 
century.” (STEIN, 2002:273) 
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pode observar a si mesmo através de sua imagem refletida no espelho da parede ao 

fundo. Aos outros, assim como ao cão, resta mostrar a sua obediência e submissão. 

Velázquez realiza em sua pintura a cena de um espetáculo no qual o rei Felipe IV e 

a rainha Mariana, refletidos no espelho, assumem o papel ativo na ação do quadro 

entre a realidade e a ficção, assim como o fazem nas festas calderonianas. Nos 

dramas mitológicos, o soberano está presente materialmente como espectador e 

também de forma transcendente na alegoria mitológica referente a ele. Também no 

Cuadro de la Familia de Velázquez, os reis constituem um ponto de referência 

material na posição de observador do quadro e arquétipo transcendente como parte 

da imagem retratada no interior do quadro na forma de luz captada e refletida pelo 

espelho: "No espelho, o soberano reconhece a divindade de sua própria pessoa e, 

na iluminação, a transcendência de sua própria condição”. (NEUMEISTER, 

2000:306)85  

 

3.2 - Os dramas mitológicos e a ópera.  

 

Por razões diversas, o florescimento da mitologia clássica se dá no âmbito da 

poesia e do teatro da corte e a presença dos deuses mitológicos no teatro do Siglo 

de Oro remonta à integração das divindades pagãs à literatura cristã no medievo 

europeu. A riqueza de ações e figuras que esses mitos e deuses oferecem como 

adequadas para ilustrar todas as situações da vida, e para dimensionar a metafísica 

da existência humana, entrelaça a história com a humanidade, o humano com o 

divino, o destino do indivíduo com a ordem do mundo e do universo. O gosto por 

temas mitológicos vem com o redescobrimento da Antiguidade Clássica grega e 

latina e os estudos da retórica, da poética e da filosofia dos antigos. A utilização de 

temas, figuras e assuntos da mitologia clássica aumenta significativamente nas artes 

plásticas e na literatura para comunicar mensagens e signos de uma alta cultura 

estética. Surge uma infinidade de obras no teatro da corte e a ópera também não 

deixa de se adornar de temas mitológico, a exemplo da já citada e famosa obra de 

Monteverdi, a ópera Orfeu (1607) que marca o início do novo gênero.   
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 “En el espejo, el soberano reconoce la divindade de la própria persona, y en la iluminación, la 

transcendência de la própria condición.‟ (NEUMEISTER, 2000:306) 
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Giovanni Boccaccio (1313-1375) foi o autor do primeiro estudo sistemático da 

mitologia antiga com o livro Genealogie Deorum Gentilium Libri, e a recepção dos 

mitos nas festas mitológicas de Calderón não perdem esse ponto de partida. As 

histórias dos antigos deuses trazem nelas um potencial ideológico marcado por 

tentativas de harmonizar o conceito fechado do mundo cristão com a liberdade 

incipiente no trato com os deuses antigos. Calderón equilibra de forma 

surpreendente e com matizes da autenticidade particular o desenvolvimento dos 

autos sacramentais como instrumento de propaganda eclesiástica da Igreja da 

Contra Reforma e o emprego dos mitos pagãos de maneira estritamente estética, 

portadora de verdades ocultas, nos dramas mitológicos como propaganda política 

régia. A Igreja contrarreformista, devido a própria educação humanista dos homens 

da Igreja, não conseguiu reprimir de todo o mundo dos antigos mitos e deuses 

pagãos revividos nas obras e nos quadros do Renascimento das artes. Calderón 

vive em uma época em que a herança renascentista se transforma sob as tensões 

da Contra Reforma. Desse modo, colocaram o mito sob o signo da alegoria para 

conciliar o espírito pagão com a moral cristã, a mescla do sagrado e do profano na 

tentativa de possibilitar uma recepção correta do mito em proveitosa doutrina e 

moralidade escondida - o mito pagão sob a égide da fábula. (NEUMEISTER, 

2000:97) 

Ilustrando belamente essas ideias, encontramos a obra de Tiziano Vecellio 

(1488-1576) intitulado Amor Sagrado e Amor Profano (1515) (V) que nos possibilita 

diversos pontos de análise como um tributo às ideias neoplatônicas professadas nos 

séculos XVI e XVII. A tela representa duas figuras femininas e uma criança ao redor 

de uma fonte ricamente decorada em uma paisagem plena de detalhes primorosos. 

Podemos ver a criança simbolizar o Amor que, agitando as águas da fonte, 

estabelece uma mistura cósmica entre as duas mulheres que, por sua vez, 

simbolizam o Amor humano (Vênus vulgaris) e o Amor celestial (Vênus coelestis). A 

figura vestida luxuosamente leva os braços fechados e suas pernas se abrem nas 

dobras do vestido insinuando o sexo feminino. Suas mãos se apoiam em uma 

vasilha tampada, adornada de ouro e gemas preciosas numa alusão à felicidade 

efêmera da terra. A paisagem à sua volta apresenta uma cidade fortificada, sombria, 

e um casal de lebres simbolizando o amor animal. A figura despida se remete à 

verdade da nudez. De braços abertos, sustenta ao alto uma lamparina com a chama 
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ardente que se refere à felicidade eterna que reside no céu. De olhar terno, 

comedida e pudica, tem ao seu lado um recipiente pouco ornado e sem tampa. 

Como em uma poesia pastoral, a paisagem em seu entorno apresenta um recanto 

luminoso, bucólico, um campanário em uma aldeia, um rebanho de carneiros, um 

casal em romance, o esporte da caça, a fuga idílica. A alegoria remete-se à 

contemplação neoplatônica segundo a qual a beleza terrena é um reflexo da beleza 

celestial que traduz a benevolência dos deuses “porque constrange à virtude tanto o 

amante como o amado.” (Platão, 2007:48)  

Em um grupo de peças, Calderón de la Barca utiliza-se de linguagem 

simbólica essencialmente lírica apresentando a mitologia em sua temática: El Mayor 

Encanto Amor (1635) foi a primeira festa mitológica, ou drama mitológico escrita por 

Calderón que, com a cenografia de Cosme Lotti e o sucesso alcançado, assentou as 

bases para que outras obras do gênero fossem produzidas. Entre elas encontramos 

as duas zarzuelas El Golfo de las Sirenas (1657) e El Laurel de Apolo (1658) e os 

dramas musicais La Púrpura de la Rosa e Celos, aun del aire matan (1660). 

Calderón de la Barca atuou com constância e segurança em um teatro que falava de 

deuses e mitos gregos e romanos, afastando-se, pelo menos em aparência, da 

esfera do cristianismo. O palácio real do Coliseu do Palacio Buen Retiro assiste ao 

regresso triunfal dos mitos e das divindades da Antiguidade nas obras de Calderón 

que entende o poder régio como um princípio instaurado, ordenador e absoluto, 

onde os heróis celebram a unidade desse poder real com a Igreja. As festas ou 

dramas mitológicos ocupam um lugar no sistema cujos elementos se movem 

circundando os seus centros, ou seja, a monarquia e a Igreja. A presença dos 

cenógrafos italianos, a existência de um público culto, o conhecimento da própria 

mitologia e a inspiração do stile theatrale dão as condições necessárias para o 

surgimento desse gênero dramático musical que compreende arte, cena, música, 

sociedade e público espectador. A presença de heróis e semideuses, dos mitos e 

dos deuses da Antiguidade Clássica nas festas da corte assume caráter elitista se 

observamos que para a sua compreensão é exigido um mínimo de cultura geral para 

gerar a capacidade de aceitação estética sem a necessidade imediata de uma busca 

na relação com o mundo real. Vemos assim um jogo significante com os mitos 

dominando a cena de modo substancial para a legitimação política, social e 

teológica dos dramas mitológicos. (NEUMEISTER, 2000:10) 
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A mitologia clássica inspira os autores do século XVII. Integra-se à moda 

cortesã de entretenimento e ostentação que as festas de corte ofereciam: sob as 

vestes da mitologia, o absolutismo é invocado. Proporciona temas e materiais que 

reúnem o potencial dramático ideal para que se exprima de modo concreto os 

desejos e valores de toda a sociedade europeia do período Barroco nas artes. A 

mistura da Antiguidade e do cristianismo na alegoria de suas representações, o luxo 

e a ostentação em seus figurinos e cenários faz o teatro da corte substituir o rito, que 

garante a presença dos deuses em um recinto reservado para poucos, com leis 

precisas como acontecia nos antigos tempos mais remotos. Os deuses, nos dramas 

mitológicos, se referem aos fatos políticos e dinásticos concretos no que fazem e 

dizem. Em relação direta com a realidade faz com que o seu espectador entenda as 

alusões políticas e pessoais oferecidas na ação cênica. Através da mitologia, 

Calderón nos propõe temas centrais da vida humana e apresenta ao público 

cortesão a realidade dura da política como um jogo etéreo. O deus das festas da 

corte é um deus mundano, ou seja, o próprio príncipe que dispõe do mesmo poder 

absoluto que Júpiter exerce no céu e no Olimpo:  

 
       "Os deuses do drama mitológico em que os príncipes do Barroco europeu são 
reconhecidos e cujo papel eles assumem com tanto prazer, são antes os deuses de 
uma tentativa de perfeição lúdica em um espaço limitado e bem ordenado." 
(NEUMEISTER, 2000:40)86 

 

La Púrpura de la Rosa, com subtítulo `representación música´ e fiesta que se 

hizo a sus Majestades en el sitio de la Zarzuela, toda música, exemplifica esses 

dramas ou comédias que trazem temas mitológicos inserindo-se no gênero 

dramático musical cortesão da ópera. Esses dramas mitológicos estão a serviço da 

apologia aos soberanos. Com intensão original de ser apresentada no Palácio de la 

Zarzuela, teve sua apresentação transferida para o Coliseu do Palácio Buen Retiro 

em Madri, que se deu em 17 de janeiro de 1660, pelas principais companhias de 

teatro e por vários músicos que serviam na corte de Felipe IV. A direção do baixo 

contínuo ficou a cargo da harpa de Hidalgo que incluiu, em sua realização, 

instrumentistas da câmara e da capela real além de músicos das próprias 

companhias teatrais. (STEIN in: TORREJÓN Y VELASCO e HIDALGO, 1999:X) Foi 
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 “Los dioses del drama mitológico en los que se reconocen los príncipes del Barroco europeo y cuyo 

papel asumen con tanto gusto, son más bien los dioses de una tentativa de perfección lúdica en un 
recinto limitado y bien ordenado.” (NEUMEISTER, 2000:40) 
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escrita para celebrar a ocasião das bodas reais da Sereníssima Infanta de España 

Maria Teresa com o Rei Luís XIV de França e a paz franco-espanhola com a 

assinatura do Tratado dos Pirineus em 7 de novembro de 1659. Com música de 

Juan Hidalgo, onde juntamente com Calderón de la Barca experimenta um teatro 

totalmente cantado, tornou-se muito popular na corte espanhola pelo caráter erótico 

de seu texto poético e de sua música, que conta a história do mito de Vênus e 

Adônis e de suas paixões. (STEIN, 2002:206) 

Calderón faz prevalecer ante o público a exigência de uma verdade do antigo 

mundo dos deuses, mostrada e retomada livremente em espírito, sem respeitar o 

mito em demasia como pretendem os renascentistas e nem dogmatizar com o rigor 

da Contra Reforma. A condição de atualização do mito clássico é feita através dos 

efeitos cênicos, da música, das imagens poéticas, da nova narrativa para se 

relacionar com o público presente e da superficialidade do divertimento cortesão sob 

a qual se esconde a ordem do mundo na expressão significativa de sua existência 

social. Calderón e seus contemporâneos não fazem uma exegese alegórica dos 

mitos clássicos. São artistas, poetas e dramaturgos que com a colaboração dos 

cenógrafos realizam representações teatrais abertas a interpretações e 

compreensões. Apresentam um mundo como uma mise en scène que leva uma 

mensagem dentro da qual são encontradas outras mensagens.  (NEUMEISTER, 

2000:102) 

Na loa da primeira apresentação de La Púrpura de la Rosa que se encontra na 

Biblioteca Nacional de España, (Loa de La Púrpura de la Rosa, Representación 

musica que se hizo en el Coliseo do Buen-Retiro, en la publicació de las Pazes,y 

felizes Bodas de la Sereníssima Infanta de España, Maria Teresa con el 

Christianíssimo Rey de Francia Luis Dezimoquarto) Calderón introduz a 

representação do Palácio de la Zarzuela como personagem negligenciado pela 

família real já havia dois anos, que canta suas queixas para as personagens 

alegóricas da Tristeza e da Alegria: “oíd la causa: Yá sabeis / que essa humilde, 

essa pequena / (bien que real) pobre Alqueria / es (si en mi lo representa / lo 

montaráz de mi trage) / la olvidada, la desierta / la desvalida, la sola / fabrica de la 

Zarçuela.”  

Explica, também, a causa dessa celebração que era a feliz negociação de paz 

entre França e Espanha e as bodas reais entre a Infanta Maria Teresa e o Rei de 
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França Luís XIV. Comenta, na voz da Alegria, sobre a privação de todos da graciosa 

presença da Infanta que partia: “Quarto planeta Español / Alemana Aurora bela / a 

vuestra mejor Estrella / vuestro mejor arrebol / ausente de Aurora, y Sol, / vá a llevar 

de vuestro dia / luzes à outra Monarquia, / perdone la conveniência, / y permitid que 

en sua ausência / llore la Alegria.”  

Por fim, introduz a natureza da obra descrevendo uma nova versão do mito de 

Vênus e Adônis que será exposta `toda música´. Desse modo, podemos perceber 

em Calderón não apenas a importância do afeto a ser provocado na plateia, mas a 

ideia de que pode ser melhor expresso em música. Na loa vemos a obra, que por 

ser totalmente cantada coloca o poder da música para mover afetos como ponto 

central e que foi escrita em comemoração a um evento político, introduzir-se para o 

público. Encontramos no texto de Calderón um cenário repleto de imagens 

mitológicas e o mito escolhido para ser contado por Calderón em La Púrpura de la 

Rosa pode ser distinguido nas pinturas que decoravam o Palácio de Alcazar, 

(STEIN, 2002: 2013) antiga residência da família real: Vênus e Adônis(VI) de Jacopo 

Tintoretto (1518-1594), e Vênus e Adônis(VII) de Paolo Veronese (1528-1588).  

La Púrpura de la Rosa foi reapresentada para a nova rainha Marie Luise 

d´Orleans (1662-1689) em 25 de agosto de 1679. Uma nova loa foi escrita em 1680 

para a apresentação de 18 de janeiro de 1680, no aniversário da arquiduquesa 

Maria Antônia, como parte de uma série de produções teatrais em celebração de 

uma segunda aliança entre França e Espanha, de relevantes implicações políticas, 

com as bodas do Rei Carlos II, o Enfeitiçado (1661-1700) com Marie Luise 

d´Orleans. La Púrpura de la Rosa, um sucesso na corte, foi representada novamente 

em 1690 e também em 1694, provavelmente ainda com a música de Juan Hidalgo, 

como aconteceu com outras obras do teatro espanhol e outros textos de Calderón.  

(STEIN in: TORREJÓN Y VELASCO e HIDALGO, 1999: IX).  

 No texto poético de La Púrpura de la Rosa, o imaginário rompe os limites 

puramente verbais através da unidade da palavra, música e cenografia. Abre 

caminho para novos meios óticos e sonoros e apresenta a versão mítica da história 

pastoral de Vênus e Adônis trazendo um aviso debaixo de algumas figuras 

simbólicas sobre os perigos da caça e da negligência conjugal. A música de Hidalgo 

e a fábula ovidiana do amor entre Vênus e Adônis encontra na poesia de Calderón a 

elegância com que a corte de Felipe IV gostaria de celebrar o enlace dinástico entre 
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os Habsburgos e os Bourbons, enlace este que foi fundamental para as grandes 

negociações de paz entre a França e a Espanha com a assinatura do Tratado dos 

Pirineus. Calderón e Hidalgo se responsabilizaram pela criação do gênero de ópera 

genuinamente espanhol encontrado em La Purpura de la Rosa e representar uma 

obra estrangeira para as festas matrimoniais da Infanta Maria Teresa com o Rei Luís 

XIV seria algo impensado. Esta fábula, como todas as outras, se fundamenta na 

racionalização de um conto aprazível, uma história inventada pelo poeta, para 

debaixo de uma recreação dizer sua mensagem escondida em sua doutrina 

proveitosa. A harmonia celestial criada pelos deuses no palco se equivale à nova 

união dos dois grandes poderes políticos. (STEIN in: TORREJÓN Y VELASCO e 

HIDALGO, 1999: IX) 

A obra espiritual e a obra mundana de Calderón de la Barca são 

independentes cronológica, poética e estruturalmente, não somente em relação aos 

mitos. O tratamento dado ao mito nas festas de corte permite que a ficção poética e 

a verdade cristã sejam válidas uma junto à outra como uma teologia oculta. Esta 

unidade se expressa através de uma tensão contida entre os polos. O mito se 

conforma em uma realidade cristã que rouba sua autonomia e caráter meramente 

pagão por meio da transformação poética. O drama mitológico se realiza na imagem 

do soberano como auto representação da dinastia para glorificação da casa real: os 

deuses e os heróis estão acima da ação e descem até ela porque disso resulta a 

apoteose. O público é colocado nas laterais do salão do Coliseu do Buen Retiro, e 

nessa posição o rei se une ao cenário. A disposição retangular de todos os 

elementos da encenação e a plateia deixa livre o espaço entre a cena e o trono real 

que era aproveitado para os bailes nos intermédios. A relação de polaridade entre a 

realidade da vida e a realidade estética representada não se apresenta como 

oposição e se desenvolve uma conexão entre as duas realidades como um 

prolongamento do auditório, uma continuação das diferentes dimensões que 

parecem unidas no espaço. Todos os elementos da encenação, o movimento da 

ação, coro e baile, se associam, se fundem e se mesclam no conteúdo e no plano 

espacial em uma sensação única de realidade supra real ao se retirar o foco do 

limite entre o cenário e a sala. A decoração cênica de perspectiva central, a posição 

privilegiada exibida como centro e reservada ao soberano como epicentro do 
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acontecimento festivo ostentado para a nação, converte o rei em ator que participa 

da ação como em uma auto representação. (NEUMEISTER, 2000:291) 

As convenções da música para o teatro e os estilos musicais foram 

desenvolvidos de acordo com a necessidade de sobrevivência do teatro de Madri 

devido ao declínio do mundo teatral em fins do século XVII. Depois da morte de 

Calderón, a ausência de novas peças fez com que suas obras fossem 

frequentemente reapresentadas na corte em importantes ocasiões contribuindo para 

o aprofundamento das convenções. As reapresentações também mostraram a 

necessidade de novas músicas, mesmo que as músicas existentes pudessem ser 

usadas outra vez. Para muitas peças, apenas uma ou duas canções sobreviveram 

até aos dias de hoje. "Com base nessa evidência musical incompleta, é difícil saber 

o quanto de cada peça era cantada e como os gêneros musicais foram geralmente 

relacionados a tipos de texto". (STEIN, 2002: 274)87 

 

3.3 - La Púrpura de la Rosa 

 

Encontramos também o texto de Calderón de la Barca como libreto para a 

primeira ópera escrita e encenada na América Latina: La Púrpura de la Rosa com 

música de Don Tomás Torrejón y Velasco Sanches que foi apresentada pela 

primeira vez em Lima evidenciando uma estreita relação da produção musico-teatral 

entre Espanha e o Novo Mundo. O Peru era considerado o mais importante entre os 

reinos coloniais, e seu vice-rei Don Melchor Portocarrero Lasso de la Vega, III 

Conde de Monclova (1636-1705) gozava de poder e de todos os prazeres da 

abastada Lima, a “Ciudad de los Reyes”, que seguia os costumes e as tendências 

musicais e culturais da corte de Madri em sua época. Para celebrar as festas de 

aniversário de 18 anos de Felipe V, Príncipe d`Anjou, neto de Luis XIV e Maria 

Teresa de Espanha em seu primeiro ano de reinado, fez encenar a ópera La 

Púrpura de la Rosa. No texto anônimo da loa desta obra, é manifestada a 

aclamação ao rei em “أViva, Felipo, Viva!”, e não se põe dúvida sobre a autoria 

musical desta loa como sendo de Don Tomás. (STEIN in: TORREJÓN Y VELASCO 

e HIDALGO, 1999: XVI)  

                                                           
87

 “On the basis of this incomplete musical evidence, its hard to know how much of each play was 

sung and how musical genres were generally related to textual types.” (STEIN, 2002:274) 
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Muitas vezes para reestabelecer uma conexão perdida com a realidade atual, 

novas loas eram compostas, ou em substituição à antiga ou apenas adicionadas 

para representar uma ocasião diferente da qual originalmente foi celebrada. As 

obras mitológicas de Calderón, ligadas a uma ocasião específica, se diferenciam de 

todo o resto do seu teatro. A conexão histórica, com motivos específicos como 

aniversários e acontecimentos felizes na corte, e sua atualidade é única em relação 

à sua constituição na experiência específica do tempo e da ocasião de sua criação. 

Nisto difere as obras que constroem seus enredos e ações com pessoas concretas e 

não com personagens alegóricos, como, por exemplo, os autos sacramentais - que 

eram representados em celebrações religiosas que voltam a se repetir - ou outras 

tramas dramáticas que em seus significados transcendem a ocasião histórica. As 

comédias, em sua maioria, tinham por função primordial apenas divertir o seu 

público, não tinha por prerrogativa transportar um sentido oculto como pretendia 

fazer os dramas mitológicos. (NEUMEISTER, 2000:32) 

Tomás Torrejón y Velasco, músico espanhol, viajou para Lima em 1667 com 

22 anos de idade, bem antes da chegada do Conde de Monclova. Nasceu em 

Villarrobledo, Espanha, e mudou-se para o Peru a serviço da corte do vice-reinado. 

Quando jovem, durante uma época inovadora e ativa para o teatro na Espanha, 

prestou serviços a um importante senhor da corte de Felipe IV. Esse fato deu-lhe a 

oportunidade de ter acesso às representações do teatro cortesão. Estudos indicam 

que a sua música para La Púrpura de la Rosa em muito se baseou na música que 

Juan Hidalgo primeiramente concebeu para este texto de Calderón de la Barca. Em 

terras americanas, atuou como compositor e organista ligando-se intimamente à 

música barroca produzida nas colônias espanholas da América do Sul. Permaneceu 

no Peru servindo em vários cargos administrativos importantes até galgar ao ofício 

de mestre capela da Catedral de Lima em 1676 tornando-se um influente compositor 

no Novo Mundo através de seus alunos e da divulgação de seus vilancicos e peças 

sacras em latim. Embora não tenha sido clérigo, ocupou o cargo de mestre capela 

até a sua morte. (STEIN in: TORREJÓN Y VELASCO e HIDALGO, 1999: XI) 

Na ópera La Púrpura de la Rosa encontrada na biblioteca de Lima, a 

simplicidade do tecido musical na sucessão de canções animadas – estróficas em 

sua maioria – ritmicamente integradas e reguladas pela linha do baixo contínuo 

permite que o texto de Calderón flua de modo sensual e dramático imbuídos em 
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ritmos de danças. De modo geral, o compositor trata as melodias de modo a permitir 

que o texto poético seja compreendido em sua íntegra, absolutamente inteligível 

sobre melodias simples, embora ritmadas. Essa linguagem musical e rítmica seria 

largamente conhecida na cultura hispânica do século XVII. O aproveitamento de 

gêneros populares como os tonos, estribillos, tonadas, seguidillas e chaconas, 

facilitava a representação do elenco que, em sua maioria, não possuía uma 

educação extremada e aprendiam os seus papéis usando o recurso da 

memorização. Segundo Louise K. Stein no texto introdutório à edição utilizada para 

nossos estudos, o libreto e a partitura desta fiesta cantada contêm muitas citações 

poéticas e referências musicais.  

Nas loas, geralmente encontramos as mensagens políticas mais 

explicitamente postas; e a loa de La Púrpura de la Rosa de Torrejón y Velasco é um 

prólogo em elogio e para a glória do soberano Felipe V. A loa se inicia com a 

grandiosidade do Coro de las Musas que, com o seu ritmo dançante e sincopado, 

nos introduz diretamente no ambiente sonoro espanhol. As Musas, na mitologia 

antiga, eram lideradas por Apolo, o deus da beleza, da perfeição, do equilíbrio, da 

harmonia, e da razão. Eram filhas de Mnemósine ("Memória") e de Zeus (Júpiter). O 

templo das Musas era o Museion - termo que deu origem à palavra „museu‟ como o 

local de cultivo e preservação das artes e das ciências. Era comum aos poetas, 

filósofos, artistas e intelectuais da Antiguidade Clássica evocar as musas para que 

os inspirasse: “Canta para mim, ó Musa, ... Deusa, filha de Zeus, conta-nos, a nós 

também algumas dessas façanhas.” (HOMERO, 2002:16) Em número de nove, cada 

uma delas está ligada a uma expressão artística ou a uma ciência. Na loa algumas 

musas revelam seus nomes: Calíope, que se liga à eloquência; Terpsícore, ligada à 

dança e Urânia, que inspira a astronomia e a astrologia. As Musas também levavam 

autoridade e traziam veracidade às palavras de um poeta: “Mostrai-me, Musas, 

divindades tutelares dos poetas (pois sabei-lo e nem a longa duração dos séculos 

vos faz esquecer)” (OVÍDIO, 2017: 829)88 As Musas estavam associadas não 

apenas aos poetas, mas também aos reis: “Pois das Musas, vê, e de Apolo...vêm os 

varões cantores sobre a terra e os citarelos, e de Zeus, os reis. Ele é afortunado, 

quem as Musas amam; de sua boca flui doce voz.“ (HESÍODO, 2013:37) Desse 

                                                           
88

 “Pandite nunc, Musae, praesentia numuna uatum, (scitis enim, nec uos fallit spatiosa vetustas)” 

Livro XV vv 622-623 (OVÍDIO, 2017:828) 
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modo, não é de causar nenhuma estranheza vermos o poeta tomar as doces vozes 

das Musas para saudar o Rei Felipe V na apresentação da fiesta cantada em Lima. 

A loa de La Púrpura de la Rosa, com a poesia de autor anônimo, descreve um 

cenário com o Templo de Apolo no Monte Parnaso coberto por nuvens de onde  as 

musas Calíope e Terpsícore descem. Urania, que trabalha no templo, as figuras 

alegóricas el Tiempo (o Tempo) e España, e outras Musas em coro as seguem na 

homenagem à Felipe V por sua ascensão ao trono e por seu aniversário. No texto do 

primeiro coro, o poeta nos oferece a elevação dos sentidos que as harmônicas 

vozes das ninfas trazem ao ouvido e ao gosto. Relaciona a atenção da Musa Urânia 

com o símbolo da esfera armilar e, por consequência, da música das esferas. A 

esfera armilar é um instrumento de navegação que traduz a perfeição, o poder e a 

expansão marítima ibérica. Constitui-se de um globo terrestre com anéis que 

representam os círculos polares, a linha do Equador, os Trópicos, meridianos e 

paralelos. Também simboliza a totalidade de Deus e do universo, de imperadores e 

de reis. A música das esferas se relaciona com essas esferas planetárias que ao se 

moverem produzem sons celestiais.  

No segundo coro, as esferas reluzentes, com os seus raios dourados que 

anunciam o sol, iluminam o dia em que nasce o planeta maior, em alusão ao 

aniversário do próprio rei Felipe V. As partes musicais, no que se refere aos 

primeiros coros tem sua estrutura construída de modo madrigalesco, com vozes que 

se movimentam vertical e paralelamente, sem uso de dissonâncias. O terceiro coro é 

uma clara aclamação ao rei e às suas virtudes reais e apresenta sua constituição 

musical de modo a avizinhar-se das alegres seguidillas que usualmente eram 

cantadas nas grandes loas para os soberanos. (TORREJÓN Y VELASCO e 

HIDALGO, 1999: XVII) Toda a loa funciona em uma unidade musical onde as 

estrofes seriam os solos com o refrão acontecendo nas vozes em coro.  

As vozes, no primeiro coro ¡Ha del coro de las nueve ninfas!, assim como em 

todos os outros coros que compõem a loa, apresentam os movimentos das vozes 

paralelos em conjunto com o movimento do baixo. Os ritmos são regulares e em 

compasso ternário. As vozes se movem com pequenos movimentos em graus 

conjuntos que traçam o percurso de uma harmonia que caminha por tons maiores 

reforçando o ambiente de comemoração e júbilo. No primeiro período, a primeira 

frase conduz a uma pequena modulação sobre a palavra “voz” que se liga ao retorno 
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da harmonia principal. Na segunda frase, a palavra “suspensión” é escrita sobre o 

silêncio de pausas no primeiro tempo do compasso e acordes cheios e mais longos 

no segundo tempo construindo uma harmonia que leva a uma suspensão na 

cadência. O deslocamento do apoio dos tempos fortes do compasso provoca a 

sensação de algo que se mantém em estado de flutuação. Desse modo, o ouvinte é 

preparado para a frase seguinte das vozes do coro ou para os solos que aparecem 

como intervenções trançadas por entre as harmonias vocais.  

O Coro de las Musas se repete sempre em alternância às intervenções dos 

solos em stillo recitativo das Musas Calíope, Terpsícore e Urânia e das personagens 

alegóricas, el Tiempo e, por fim, España que com a sua intervenção parece dividir a 

loa em duas seções. A unidade musical é confirmada na palavra “atentión” cujo 

movimento semelhante ao da primeira frase nos prende no mesmo acorde que a 

palavra “voz” nos enreda anteriormente. Ao final do segundo período do coro das 

Musas em “cuanto al compás y a la esfera debió", a música das esferas invade a 

harmonia e o movimento das vozes que abandonam por alguns momentos o 

paralelismo de sua estrutura para a suave construção da cadência.  

Quando Calíope e Terpsícore anunciam suas qualidades e o esplendor de 

sua morada, a melodia acompanha a poesia. Nas primeiras notas do recitativo solo 

ouvimos uma escala ascendente no verso “ya del monte que habita”. No verso 

seguinte, a melodia segue em movimento descendente nos levando às sombras 

passando pela harmonia de acordes menores em „dejando el esplendor, del templo 

a los umbrales” (A). A alteração para que uma terça menor aconteça em relação ao 

movimento do baixo sobre a palavra “dejando” e o aumento no tempo de 

permanência sobre esse intervalo musical, modifica o movimento rítmico e nos 

transmite o afeto de desolamento e abandono. No último verso, “Calpiope, su influjo 

destino”, ao destinar o seu influxo, a melodia junto ao movimento do baixo retorna ao 

brilho das notas mais agudas da escala e ao ambiente harmônico iluminado e leve 

dos tons maiores. Nos versos de Terpsícore, com a repetição do mesmo movimento 

melódico no canto e no baixo contínuo e o mesmo ambiente harmônico, os afetos se 

repetem fixando a ideia das diferenças entre a luz dos templos celestes e as 

sombras em que os personagens encontram ao deixá-los, em uma alusão à 

dualidade entre o sagrado e o profano existente nas artes musicais. Na terceira 

intervenção das Musas, as vozes de Calíope e Terpsícore entram em duo. Vemos o 
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estilo do recitativo espanhol se impor nas intervenções dos solos com a mudança do 

compasso ternário escrito para o coro, afeito aos movimentos de dança, para o 

compasso quaternário mais ligado aos cantos narrativos.  

Na quarta intervenção das Musas sobre o coro, podemos ouvir o duo de 

Calíope e Terpsícore no estilo da tonada em compasso ternário acompanhando a 

rítmica do coro. No verso que “la sombra reduce a resplandor”, vemos a melodia 

acompanhar o significado das palavras no movimento descendente  sobre a palavra 

“sombra” e no movimento ascendente sobre a palavra “resplandor”. Esses 

movimentos ascendentes e descendentes na elaboração melódica pinta para o 

ouvinte os matizes das luzes e das sombras que podemos vislumbrar na pintura de 

artistas barrocos - tomando Velázquez apenas como um exemplo. Após a nova 

entrada do coro, Urânia retorna ao estilo recitativo com seu canto em compasso 

quaternário quando em sua intervenção ao coro reafirma a atenção dada ao seu 

trabalho com a bússola e a esfera no templo de Apolo. Aqui, certa agitação é 

impressa na melodia com os saltos sucessivos de terças ascendentes e 

descendentes nos primeiros versos - ¿Quién hace a mis quietudes la injuria de que 

yo divierta la tarea.... O solo de Urânia, ornado com notas de passagem em 

progressão, transmite o estado de confusão expresso no texto e atinge relativa 

tranquilidade nas últimas palavras do verso final “imprime atención?” no uso de 

semitons e valores mais longos nas notas melódicas. 

 O segundo coro - “De la esfera luciente del fuego” – se apresenta, tanto 

rítmica quanto melodicamente, quase que estático em todas as vozes que 

permanecem em uma região vocal de brilho, ou seja, na região do médio para o 

agudo no registro da voz no canto. Desse modo, ficamos paralisados, maravilhados 

e estupefatos diante do esplendor da luz ofuscante do planeta maior que nasce. 

Urania interrompe a evolução do coro com um canto agitado e ornado nos versos 

“¡O tú, apacible lisonja del aire, que enigmas persuade a mi confusión,...” As 

palavras “aire”, “enigmas” e “confusión” aparecem para serem cantadas por sobre 

uma melodia de graus conjuntos, melismática, que subindo e descendo, 

acompanham a progressão harmônica ascendente impressa no baixo contínuo 

trazendo a sensação de dúvida e desordem. No verso seguinte “... deja libre el 

sentido a mis dudas, o deja sin alma el concepto y la voz!”, a linha do baixo se 

desenvolve lentamente, com figuras rítmicas longas, abrindo a possibilidade de uma 
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execução mais livre ao intérprete. O coro retorna para, dessa vez, ser interrompido 

pela figura alegórica do tempo - El Tiempo -, que, de modo semelhante aos 

primeiros recitativos, inicia seu canto em escala ascendente para oferecer clara luz a 

qualquer dúvida sobre o esplendor do novo e maior planeta. Nesse trecho da obra 

encontramos fragmentos da melodia e do baixo continuo dos primeiros recitativos 

impressos na linha melódica imprimindo unidade a toda essa seção da loa. 

Após a intervenção do Tiempo, o segundo coro retorna para evoluir em mais 

uma deferência ao soberano relacionando Marte, quarto planeta do sistema solar, 

com o quinto planeta, “de dos mundos superior”, no pedido para que seja permitido 

admirar sua perfeição. A música sobe, então, para um tom mais brilhante e 

apresenta leves alterações rítmicas até que, na evocação da perfeição real, a 

personagem alegórica da invencível Espanha traz a sua mensagem em melodia, 

ritmo e harmonia que nos leva ao ambiente das cortes madrilenas e à própria 

atmosfera da fiesta cantada que vem em sequência a loa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 No terceiro coro, que se apresenta como uma segunda seção que encerra toda 

a loa, a base do baixo contínuo junto com a voz mais grave do canto coral, inicia 

movimentos rítmicos que são acompanhados, posteriormente, pelas outras vozes, 

trazendo o ambiente festivo que se estende até o fim. Em um crescendo: a primeira 

estrofe é cantada pelas Musas Calíope e Terpsícore, e, após o refrão, a segunda 

estrofe é cantada pelo próprio coro. A terceira estrofe as vozes de Calíope e 

Terpsícore aparecem acrescidas das vozes das figuras alegóricas Europa e El 

Tiempo em quarteto. Nesse quarteto, nos últimos compassos, a palavra “merezca” 

tem seu tempo deslocado entre as vozes com o fim de suavizar o discurso quando 

os artistas, reverenciando seus patronos e o seu público, pede “aplauso e perdón”. 

Por fim todo o coro reaparece cantando até o final em aclamação ao rei Felipe V.  

 Este último coro aparece como uma exceção aos movimentos paralelos e os 

ritmos regulares que encontramos em toda a loa. Apresenta variações rítmicas que 

remetem à danças tradicionais espanholas em ¡Viva Felipo, Viva!, na clara elegia ao 

rei (B). Aqui o ritmo acentua a palavra Viva e o nome do soberano, evidenciando a 

importância desse discurso elogioso à grandeza, justiça e benignidade, na saudação 

à magnanimidade e superioridade de sua majestade. O ritmo alegre da seguidilla era 

habitualmente usado nessas loas cantadas para os patronos, sobretudo no que se 

refere ao coro final. 
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As representações dramáticas e musicais foram transladas para as Américas 

como uma forma da monarquia afirmar a sua presença nas colônias. Não apenas 

como diversão ou entretenimento em voga na corte madrilena, mas como um 

modelo estético, a gosto do rei. No estabelecimento das relações entre a Espanha e 

as Américas através, também, das obras de arte, o gênero de divertimento que 

trazia mensagens sócio políticas em suas alegorias estabeleceu multíplices relações 

entre a corte de Madri e as cortes dos vice-reinados. Este intercâmbio, que não 

apenas saía da Espanha em direção às cortes americanas, mas também ocorria no 

sentido oposto, provocou a difusão da dramaturgia, canções, poesias e textos 

teatrais que implicou em um processo bastante complexo que ia além da repetição, 

imitação ou reposição de gêneros teatrais e musicais hispanos. O manuscrito 

encontrado no Peru contendo a partitura musical de La Púrpura de la Rosa revela 

esse intercâmbio cultural e a prática musical partilhada entre Madri e Lima. As obras 

espanholas viajaram dentro dos territórios hispanos, e entre eles, graças aos 

aristocratas que tinham poderes políticos e financeiros para produzi-las em seus 

espetáculos. O século XVII, sendo o Siglo de Oro do teatro, teve suas comédias, 

zarzuelas, óperas e todo gênero de espetáculos das artes cênicas representados 

tanto na Espanha como em todos os seus domínios, na Itália e nas Américas. O 

intercâmbio cultural entre os continentes nos faz crer que da mesma maneira que a 

cultura europeia invadiu as Américas, também foi ela impregnada pela cultura 

americana. Os temas e ritmos musicais na obra de Torrejón trazem, também, essa 

fusão de elementos europeus e americanos em sua verve. (ARAICO in: ARELLANO, 

2002:245-258)   

 

3.3.1- A fiesta cantada  

 

Na “fiesta cantada” La Púrpura de la Rosa , que se inicia pintando a cena de 

um bosque onde Vênus acaba de desfrutar de uma caçada, a mensagem da atração 

dos sentidos e da sensualidade vem posta através da música. O trágico fim do mito 

é um emblema que nos alerta sobre os perigos do prazer sensual, da vingança e do 

ciúme em uma exaltação á fidelidade. A protagonista Vênus, deusa erótica, 

enlouquece de ciúmes o seu antigo amante Marte. Adônis, por sua vez, em seus 

ímpetos próprios da juventude, ignora os pedidos de Vênus caindo sob o jugo da 
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vingança de Marte. No entanto, Marte não é incluído na versão tradicional do mito de 

Vênus e Adônis encontrada no Livro X do poema de Ovídio Metamorfoses. Marte 

(Ares) é o deus mitológico mais associado ao ciúme, à guerra e ao seu amor por 

Vênus (Afrodite): “E não há volúpia maior que a de Eros... Quanto à sua força, nem 

o próprio Ares lhe pode resistir. Não é Ares, com efeito, quem domina Eros, mas 

Eros a Ares, inspirando-lhe, ao que se diz, paixão por Afrodite.” (PLATÃO, 2007:75)  

Muitos elementos da história de Calderón podem ser interpretados em sua inter-

relação com os acontecimentos históricos da época. A celebração do tratado de paz 

dos Pirineus e as bodas de suas majestades o Rei Luís XIV e a Infanta de España 

Maria Teresa podem ser bem representados através da relativa reconciliação entre 

Vênus e Marte, das advertências quanto aos perigos que sofremos longe do abrigo 

do lar, da negligência conjugal e das paixões sensuais encontradas na história 

trágica do amor entre Vênus e Adônis. Podemos ver, na obra de Calderón, esta 

reconciliação entre os deuses representar a paz conseguida no tratado de paz dos 

Pirineus.  A guerra não pode se justificar sem o desejo da paz, e assim, Marte 

persegue o Amor (Eros ou Cupido). Adônis representa o mais belo e celestial dos 

mortais e com essa figura mitológica se pode fazer uma associação com Luís XIV, o 

Rei Sol. Pela razão da obra comemorar também a paz, Vênus tem seus atributos 

aclamados como superiores às forças bélicas e destrutivas do rancor e do ciúme de 

Marte, que pode também ser reconhecido como uma alegoria da própria guerra 

travada entre a França e a Espanha. A resolução dos conflitos através da união 

entre os dois grandes poderes pode ser vista em comparação à paz conferida aos 

personagens da obra através da restauração da harmonia celestial.   

Em La Púrpura de la Rosa, Vênus e Marte representam forças opostas. 

Marte, sempre baseado na suspeita, fica enciumado pelo tempo que Vênus usa 

caçando e da atenção que despende a Adônis. Vênus e Adônis permanecem a salvo 

da violência no jardim das delícias consagrado à Vênus. Esse contraste entre a 

tranquilidade do amor e o horror da prisão causada pelo ciúme aparece em uma 

cena simbólica onde Marte se encontra trancado na prisão do ciúme com as figuras 

alegóricas da Ira, do Temor, da Suspeita, da Inveja e do Desengano. Marte não 

reconhece o Amor, pois está cego pelo ciúme e não se pode ter o Amor quando se 

está possuído pelo ciúme. O Amor escapa e Marte o perde, sendo deixado apenas 

com o medo, a dúvida e o ódio que tudo destrói exemplificado pelas alegorias que o 
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circundam. Aí encontramos uma mensagem apropriada para celebrar o recente 

matrimônio real exibindo o ciúme como um fator negativo que serve apenas para a 

desilusão e o empobrecimento do amor.  

La Púrpura de la Rosa transmite uma mensagem moral em conexão com 

eventos políticos contemporâneos desenvolvida através de símbolos e 

representações no texto de Calderón. Vênus representa a virtude que traz paz e 

contentamento e Marte representa as forças negativas que a assinatura do tratado 

dos Pirineus vem afastar: "Calderón usa, como é bem conhecido, o potencial das 

figuras mitológicas para fazer alusão a eventos concretos e pessoas da corte. O 

público do século XVII sabia decifrar essas alusões com grande facilidade.” 

(NEUMEISTER, 2000: 131)89 

Três personagens mitológicos que tomam papel importante no libreto de La 

Púrpura de la Rosa não pertencem ao mito ovidiano de Vênus e Adônis e foram 

adicionados à trama por Calderón de la Barca. São eles: Marte, Belona e Amor. A 

poesia de Calderón mostra Júpiter como um deus piedoso, misericordioso e bom, e 

Juno como a deusa que traz auxilio nos conflitos. Também as lágrimas de Vênus 

não são o agente da transmutação de Adônis como ocorre no mito antigo. No libreto, 

Vênus fere, mas não mata, um javali selvagem durante uma caçada. Com seus 

lamentos e apelos atrai Adônis que salva a sua vida. Podemos encontrar aqui uma 

referência ao grande javali de Cálidon, o executor das vinganças da deusa Diana. 

(OVÍDIO, 2017:433)  

 Os deuses Vênus e Marte são figuras centrais e trazem personagens mortais 

cômicos ligados a eles: o rústico Chato e sua esposa Celfa, que cuidam do jardim de 

Vênus; e Dragón, um soldado mercenário a serviço de Marte. Algumas das cenas 

cômicas protagonizadas por esses personagens e os pequenos bailados 

entremetidos na trama dramática e trágica dos infelizes amantes, podem funcionar 

como os entremezes nos dramas e comédias do teatro do Siglo de Oro - mesmo 

tendo em vista que La Púrpura de la Rosa é uma obra constituída apenas por um 

ato ou jornada, e os entremezes aconteciam entre uma jornada e outra. Calderón 

nos oferece esses tipos e argumentos com os quais avança com genialidade para a 

maturidade do gênero sem recorrer a fórmulas extravagantes. Tido como um dos 
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 “Calderón utiliza, como es sabido, el potencial de las figuras mitológicas para hacer alusion a 

acontecimentos y personas concretos de la corte. El público del siglo XVII sabia descifrar essas 
alusiones con gran facilidade”. (NEUMEISTER, 2000:131) 
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mais ilustres representantes da literatura espanhola do século XVII busca, desse 

modo, a construção de uma obra livre de aspectos dispensáveis e pouco funcionais, 

agregando elementos musicais e cenográficos de modo eficiente e exuberante.  

 Celfa, Chato e Dragón trazem em sua poética uma proposta de transgressão que 

leva a um resultado que atua na esfera da ação da comédia e vincula-se ao festivo 

com suspeitas intenções obscenas: “Comicidade e obscenidade casam-se, ao 

contrário, quando nos divertimos à custa de alguém que desprezamos (…) ou num 

ato liberador voltado contra algo ou alguém que nos oprime.” (ECO, 2007: 135) 

Apresentam-se também como uma fonte de documentação dos costumes da época 

relatando, por transgressão ou por inversão, sendo mais fiel à realidade 

paradoxalmente na intensificação deformadora ou exagerada dos fatos, “pois o 

cômico se balança entre a vida e a arte.” (BERGSON, 2013: 73)90   

Vênus, além de ter como servos o casal de Graciosos Celfa e Chato, também 

se faz acompanhar pelas Ninfas Flora, Cintia, Clori e Libia. As Ninfas, na mitologia 

da Antiguidade Clássica, possuíam alguns poderes e permaneciam sempre jovens, 

embora nem todas fossem imortais. O legado das culturas da Grécia e Roma 

Antigas vêm servindo de parâmetros comportamentais, de modelos para diversas 

características humanas e como inspiração de inúmeras obras de arte das mais 

variadas expressões artísticas. Deuses e heróis, divindades e mitos tentam decifrar 

mistérios, ilustrar a história e servir de inspiração para a arte, a literatura, a filosofia: 

“O grego conheceu e sentiu os temores e os horrores do existir; para que lhe fosse 

possível de algum modo viver, teve de colocar ali, entre ele e a vida, a resplendente 

criação onírica dos deuses olímpicos.” (NIETZSCHE, 2016: 33)  

Na primeira cena da ópera, por Vênus ter sido ferida por um javali no bosque, 

as Ninfas adentram o cenário assombradas e admiradas expressando também a 

angústia pela integridade da deusa. Na didascália “El teatro será bosque, y salen 

Flora, Cintia, Clori y Libia, cada una de por sí, cantando en estilo recitativo, mirando 

al vestuário, y huyendo, como con assombro y admiración”, Calderón indica o 

caráter da interpretação vocal que deveria ser impressa na cena. Observamos na 

partitura o movimento do baixo contínuo indicando que o estilo recitativo escolhido 

se aproxima do recitativo accompagnato, ou recitativo com acompanhamento 

instrumental. Este estilo interpretativo de cantar recitando, o qual se liga mais 
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 “puisque le comique se balance entre l avie et l‟art.” (BERGSON, 2013:73) 
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diretamente ao canto propriamente dito, exige que o pulso e a métrica rítmica seja 

mais regular que o recitativo seco, que é geralmente acompanhado por acordes 

simples no baixo contínuo. No entanto, a compreensão e o valor dado à poesia e à 

palavra - seja pelo intérprete, seja pelo próprio compositor - são essenciais para a 

compreensão de toda a obra. 

No primeiro verso da fiesta cantada “¡Al bosque, al bosque, monteros,”, a 

melodia na voz da ninfa Flora tem um salto de quinta ascendente nas duas primeiras 

sílabas denotando um clamor aos caçadores dos montes evidenciado pelo 

deslocamento da acentuação rítmica utilizada logo nos primeiros compassos da 

obra. O movimento descendente na escala melódica somado ao repentino salto de 

sexta nas palavras “veloz, va en alcance” dos versos seguintes, nos explicita o 

desespero da personagem e pinta a perseguição à fera que Vênus realiza fora da 

cena. No apelo de Cintia aos “ventores” feita nos saltos da melodia, o baixo 

responde em escala ascendente como cães de caça que respondem ao seu 

chamado. Na frase musical seguinte, com o verso “se fia en la hermosura”, a 

entonação da fala claramente se impõe. Os recitativos onde Clori e Libia proclamam 

suas aflições são melódica, harmônica e ritmicamente idênticos aos primeiros; não 

evidenciando, desse modo, qualquer intenção particular para dar ênfase ou imprimir 

efeitos a palavras específicas. Já na abertura do quarteto onde as Ninfas se dizem 

exaustas e incapazes de agir, as palavras “Id”, “Llegad”, “Corred”, “Volad”, cada uma 

a seu turno e cantadas isoladamente, são tradadas de modo a expressar um 

significado próprio. “Id” e “Llegad”, ambas no registro agudo da voz e com o apoio no 

baixo contínuo de um acorde no primeiro tempo que impulsionam o canto, nos 

transmitem a dimensão da ajuda necessária em um momento aflitivo. A palavra 

“Llegad” é cantada com um leve semitom descendente anunciando o cansaço que 

será expresso a seguir. “Corred” e “Volad”, cantadas com pequenos intervalos em 

escala ascendente, expressam a urgência de uma ação a qual as ninfas se mostram 

incapazes de efetuar. Isto se mostra impressa na ausência de movimento relevante 

no desenvolvimento melódico e harmônico entre as vozes nos versos “que el 

cansancio, que el temor han embargado en nosotras vida, alma, aliento y acción.”(C) 

A construção musical do quarteto apresenta similitude com as composições 

encontradas para os coros da loa, expressando o desejo do compositor em dar 

unidade, coerência e veracidade a todo o espetáculo. 
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No lamento de Vênus, feito ainda fora de cena, os preceitos do lamento 

espanhol se concretizam: “¡Ay infelice!” se veste do artifício musical da nota longa 

que se converte em uma suspensão dissonante que se resolve na linha melódica 

levemente descendente(D). A melodia dos versos seguintes, “¿no hay quien me dé 

amparo y favor?” acompanha a inflexão da fala para que, caminhando até o registro 

grave no princípio da indagação dos próximos versos “¿No hay quien me socorra, 

¡cielos!, en tan fiero lance?”, o afeto de desolação e abandono se sinta. Este é 

interrompido por um salto de oitava impulsionado pelo movimento do baixo contínuo 

na aclamação aos céus, para depois permear os dois registros, agudo e grave, 

denotando as dúvidas da deusa. Adônis vem, então, em seu auxílio respondendo 

“Yo” antes de começar a entoar a sua canção estrófica, cujo tema veremos se 

repetir em toda a primeira situação cênica da obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O culto do neoplatonismo, que podemos interpretar como a procura da beleza 

ideal, estava presente na literatura havia muito tempo, desde a época do amor 

cortês - assim como nas composições musicais. A partir do século XVI, de algum 

modo, se popularizou ao agregar valor à figura feminina em combinação ao tema do 

amor romântico entre os sexos. Pouco a pouco essa tendência vai se pondo em 

evidência na eleição de textos poéticos que idealizavam a beleza feminina. A 

madonna, a damme sens merci, o objeto de dedicação do amor cortês da Idade 

Média vai abandonando o seu papel de ouvinte calada. Os deuses e as deidades de 

cultos pagãos, os mitos e os heróis da Antiguidade greco-romana entram na 

temática das obras teatrais não como objeto de devoção, mas muito mais para 

personificar o amor e o ciúme, o desejo e a inveja, o sonho e o desengano, o rancor 

e o temor, a suspeita, o ódio, a ira, o desengano, assim tornando tais discussões 

“abonadas para colocar os pagãos em cena sem heresia”. (PORTICH, 2008:27) 

Adônis, com Vênus desmaiada em seus braços, entra em cena. Sem se dar conta 

de sua identidade canta uma canção estrófica(E). Tais canções estróficas e 

narrativas, muito usadas para expressar as emoções dos personagens em toda a 

obra, se alinham com a tradição dos antigos romances espanhóis. Para a voz de 

Adônis, as melodias ornamentadas e expressivas são usadas como artifício de 

sedução para o ouvinte, imprimindo certa fragilidade sensual ao personagem. As 

figuras do baixo contínuo, em contrapartida, imprimem um aspecto dramático. Uma 
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identidade musical que podemos relacionar a Adônis associa os ornamentos e a 

tessitura vocal, que privilegia o registro agudo, a uma espécie de volúpia ingênua. 

A melodia da primeira tonada estrófica de Adônis é simples em sua 

construção sobre tons e semitons conjuntos. Quando Vênus se recupera inicia seu 

canto rítmica e melodicamente de modo mais elaborado, dada a superioridade da 

condição dos deuses. O estilo recitativo começa a se impor a partir de quando a 

personagem começa a descrever a cena em que a fera ferida a ataca quando se vê 

emboscada. Em seu canto, Vênus demonstra uma pequena agitação no salto de 

quinta ascendente sobre as palavras “al monte” ao recordar-se da fera ferida; e 

canta no stile recitativo accompagnato. A poesia se desenvolve junto à música que 

demonstra, com a tranquilidade de um susto que já passou, o retorno à normalidade. 

As Ninfas entram em quarteto com a repetição de notas na harmonia que caminha 

verticalmente em movimentação paralela ao deslocamento das notas no baixo 

contínuo.  

 Adônis percebe se tratar da deusa do amor e da beleza em uma indagação 

transcrita em música no salto de quarta ascendente e ligeira movimentação de 

semitom, a qual Vênus responde afirmativamente com nota aguda impulsionada 

pelo acorde do baixo.  O compositor, como que para explicar as aflições de Adônis, 

o faz cantar seus versos em uma bela parte musical que podemos dividir em quatro 

seções. Adônis canta a tragédia do mito de seu nascimento sobre um recitativo que, 

como os jograis do medievo, ficaria entre a fala e o canto com abundância de notas 

repetidas, melodia em graus conjuntos e pouco ritmada. Na primeira parte, para 

expressar surpresa e agitação, a melodia se aproxima da tradição medieval, 

entendida como uma breve digressão do texto recitado que abre caminho para o 

canto, como encontramos na tradição dos viejos romances espanhóis. (BINKLEY e 

FRENK, 1995:10). Uma segunda parte reflete toda a ternura ao “escándalo niño, 

siempre niño” em compassos melodiosos. Quando Adônis fala do Amor, o deus 

menino é plasmado no registro agudo da voz do personagem que se mantém 

suspensa sobre a harmonia dos acordes na terceira inversão, ou seja, com os 

intervalos de quarta e sexta sobre a nota do baixo. Na terceira parte vemos o conflito 

entre a razão e a paixão se impor no frenesi vocal em movimentos ascendentes e 

descendentes das notas de pequeno valor e no movimento turbulento do baixo 

contínuo. A quarta parte se caracteriza no retorno à primeira canção estrófica 
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apresentada na voz de Adônis. A princípio, os recitativos de Adônis se aproximam 

da fala. Desse modo, podemos fazer uma distinção entre a elaboração dada à voz 

da deusa Vênus, com seus recitativos melodiosos, e ao tratamento dado à voz do 

mancebo mortal. 

No momento em que Adônis tenta se evadir dos encantos de Vênus, a deusa 

do amor faz uma advertência á sua presunção que se inicia com a palavra “Oye” 

traduzida musicalmente por um ataque vocal no agudo e descendo em escala de 

notas breves no intervalo de quarta descendente.  Adônis explica que as 

circunstâncias da sua concepção e nascimento são as verdadeiras razões para que 

renuncie ao amor e à presença de Vênus. A origem do mito de Adônis, que Calderón 

relata detalhadamente, nos conta que ele se desenvolveu no interior do tronco da 

árvore em que sua mãe Mirra se transformou para esconder-se do crime de incesto 

que cometeu contra o pai. Divindade ligada à vegetação, Adônis simboliza o seu 

ciclo por sua breve permanência junto à Vênus, deusa da fertilidade, da beleza e do 

amor: “Ora, a criança gerada numa situação de crime tinha-se desenvolvido no 

interior do tronco e procurava caminho por onde se libertasse, para abandonar o 

ventre materno.” (OVÍDIO, 2017: 561)91 

Adônis relata o mito de seu nascimento no estilo do recitativo acompanhado, o 

qual se impregna de dramaticidade quando ouvimos a seguida repetição de notas 

em progressão harmônica ascendente para a ênfase das fortes paixões encontradas 

no enunciado poético(F). Sentimos algumas palavras tomarem sentido especial como 

“muera”, que é destacada da inquietação melódica anterior no aumento do valor da 

primeira sílaba com descida de semitom para a segunda sílaba. A perturbação 

melódica é retomada até que, ao final, o tema da primeira canção estrófica seja 

retomado. Adônis canta uma coda, onde a dramaticidade desejada em sua fuga da 

beleza e do amor leva a voz para a região mais aguda do canto. E com esse frenesi, 

demonstrado nas escalas melódicas, Adônis retira-se de cena.  

Na obra de Calderón, Adônis, o mais belo mortal, foge do afeto de Vênus e o 

Amor o fere em seu sono com sua flecha dourada. Adônis se vê enamorado de 

Vênus assim que desperta. Porém, no mito de Ovídio, Vênus é quem se fere 

profundamente com uma flecha enquanto brincava com o seu filho Cupido. E antes 
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 “At male conceptus sub robore creuerat infans quaerebatque uiam, qua se genetrice relicta 

exsereret;” Livro X vv 503-505 (OVÍDIO, 2017:560) 
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de estar curada, ainda com a ferida causada pela flecha de Cupido aberta, se 

apaixona pelo jovem Adônis, possuidor de grande e delicada beleza. A partir desse 

momento, Vênus passa a segui-lo pelos bosques e pelos montes dedicando-se a 

protegê-lo, advertindo-o contra os perigos e afastando-se mesmo da morada dos 

deuses. 

 

     “Efetivamente, ao beijar sua mãe, o jovem deus da aljava, sem disso se aperceber, 
roça-lhe o peito com uma flecha desalinhada. Ferida, a deusa com a mão, afasta o 
filho. A ferida sofrida era mais profunda do que parecia e, inicialmente até a deusa 
enganara. Arrebatada pela beleza do jovem, a deusa até se esquece das praias de 
Citera...Até do céu se ausenta. Prefere Adônis ao céu.” (OVÍDIO, 2017:561)92 

 

Na ópera, Vênus insiste para que Adônis não vá. Ressaltamos que a palavra 

“Oye” que aparece vestida musicalmente com o mesmo intervalo de quarta como 

aparece anteriormente, toma aqui outro sentido por não estar ornada como 

anteriormente. Lá o afeto era o da advertência, aqui é a súplica.  As palavras 

seguintes do verso “aguarda, escucha, espera,” cada uma a seu turno, vêm 

destacadas com pausas e intervalos ascendentes. O rogo aos céus “¡Valed-me 

cielos!” reaparece com o salto de quinta e Marte surge na cena interrogando-a.  

Ovídio conta que após a chegada de Vênus à morada dos deuses, o monte Olimpo, 

Júpiter (Zeus), o pai e o soberano dos deuses, concedeu Vênus por esposa a 

Vulcano (Hefesto) - deus do fogo, engenhoso e disforme. Apaixonando-se por Vênus 

e provocando a ira de Vulcano, Marte aprendeu a arte dos exercícios corporais e da 

dança. Deus da guerra, ensinou aos homens as regras do ataque e da defesa. Marte 

é descrito como um deus vingativo, ciumento e de instintos bélicos. Apolo, deus da 

inspiração profética e artística, descobrindo a relação amorosa entre Vênus e Marte, 

relata o fato a Vulcano, que forja uma fina rede de bronze para colocar como 

armadilha no quarto dos amantes com o propósito de apanha-los no ato da traição. 

Pegos, presos e enredados, Vênus e Marte são ridicularizados por todos os deuses 

do Olimpo:  
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 “manque pharetratus dum dat oscula matri, inscius exstanti destrinxit harundine pectus. Laesa manu 

natum dea reppulit; altius actumuulnus erat specie primoque fefellerat ipsam. capta uiri forma non iam 
Cythereia curat litora... abstinet et caelo; caelo praefertur Adonis.”  - Livro X vv 525-532 (OVIDIO, 
2017:560) 
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     “Falemos dos amores do sol. Julga-se que foi este deus o primeiro a ver o adultério 
de Vênus com Marte. É este o deus que tudo vê primeiro. Doeu-se do fato e mostrou 
ao marido, o filho de Juno, a desonra feita e o lugar da desonra....Logo que a esposa e 
o amante se abeiram do leito, enquanto se abraçam, ambos ficam presos nas cadeias 
preparadas pela recente invenção do marido...Jaziam ambos vergonhosamente 
enredados...Os deuses riram-se.” (OVIDIO, 2017:227)93   

 

O momento deste episódio encontrado nas fábulas ovidianas, onde Apolo, o 

deus Sol, narra o adultério de Vênus ao marido enganado, está bem ilustrado e 

tratado muito propriamente dentro da postura dos pintores espanhóis do Siglo de 

Oro na tela intitulada La fragua de Vulcano(VIII) (1630) de Diego Velázquez. O 

adultério entre os deuses olímpicos também é retratado na tela de Tintoretto Vênus, 

Vulcano e Marte(IX) (1555), onde o traído procura o traidor que, escondido, tenta 

fazer calar ao pequeno cãozinho enquanto Cupido dorme tranquilo em um berço ao 

lado do escudo de Marte que reflete a imagem de Vulcano e Vênus. Em La Púrpura 

de la Rosa, Vênus, falando à Marte, se refere a esses fatos  nos versos: “llega tan 

mala ocasión / que, acordándome de que / fuimos fábula los dos / de los dioses...” 

(vv 195 a 197) E a personagem Belona quando diz - (porque el Sol se lo há contado: 

que no calla nada el Sol) –(vv 255-6), também faz menção ao relato que Apolo fez a 

Vulcano sobre o caso amoroso entre Marte e Vênus.    

Após a saída de Adônis da cena, a voz de Marte se faz escutar interrogando 

Vênus, que se evade de suas perguntas. Em um aparte, Vênus canta “¡Muerta 

estoy!” onde também encontramos o artifício da nota longa que, com o movimento 

do baixo adquire a suspensão dissonante que será resolvida com o pequeno 

movimento descendente na linha melódica, típico das lamentações. Marte coloca-se 

em cena com seu canto forte e melodioso para dessa forma demonstrar a ternura e 

o desejo erótico que nutre por Vênus, sendo por ela mais vencido que vencedor. 

Uma bela ilustração da união promovida pelo amor entre Vênus e Marte pode ser 

apreciada na tela de Veronèse Vênus e Marte (1570).(X)  O personagem Marte 

apresenta seus ciúmes com a força de uma canção estrófica com clara ambiência 

de espírito espanhol, e pequenas variações para melhor adequar o texto. Nesta 
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 “Solis referemus amores. Primus adulterium Veneris cum Marte putatur hic huidisse deus; uidet hic 
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2017 224-6) 
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tonada estrófica, o compositor demonstra os afetos da devoção e da paixão que 

Marte sente por Vênus no uso do compasso ternário que soa como uma dança da 

corte, como um bailado viril e sensual(G). Observamos que, geralmente, as marchas 

militares e as canções guerreiras são escritas em compassos binários ou 

quaternários e, após a melodia se repetir em quatro estrofes, dá-se uma quebra no 

caráter da canção para o ciúme e a guerra. Como em um recitativo, uma espécie de 

interlúdio, o deus Marte expõe seus méritos como guerreiro e líder de exércitos. 

O uso de pequenos fragmentos da melodia, para dar unidade ao violento afeto 

suscitado, introduz nova série de repetições melódicas para que Vênus, que 

anteriormente fez pequena intervenção em resposta ao discurso de Marte, assuma a 

melodia para no fim levar sua mensagem de rejeição ao antigo amante que se inicia 

no estilo do recitativo acompanhado que se segue. Vemos a oscilação afetiva 

expressa na música, quando Vênus começa novamente a se esquivar de respostas 

mais efetivas, por meio de pausas, notas longas e pequenos movimentos 

descendentes na melodia e ausência de movimento relevante no baixo contínuo. 

Destacamos as palavras “un letargo” posto na região mais grave da voz que plasma 

a letargia que Vênus tenta dissimular para se livrar dos ciúmes de Marte. Outro 

detalhe a ser destacado é o aparte de Vênus, “¡Muerta voy!” que se inicia com o 

rebaixamento da alteração na primeira nota trazendo o afeto do desconsolo.  

Após a saída de Vênus, Marte passa a interrogar as Ninfas que, com a 

insistente recusa de respostas, o enche de suspeitas. Marte retoma o seu canto 

repetindo a melodia da canção estrófica que segue presente, em variações e 

fragmentos melódicos até o estilo recitativo novamente se estabelecer após as 

evasivas das Ninfas Flora, Clori e Cíntia. Líbia, então, se vê obrigada a descrever os 

fatos ocorridos mais cedo no bosque e Marte se enreda na imaginação de suas 

próprias suspeitas. Neste trecho, assim como é encontrado em outros excertos da 

obra, vemos o compositor se debruçar sobre as inflexões expressivas do idioma 

espanhol na composição musical - como se a melodia da voz falada tivesse sido 

minuciosamente estudada para que depois pudesse ser aplicada no canto. 

Ressaltamos a palavra “Mientes” que tem sua ênfase proposta nas terças 

descendentes, sendo que quando é repetida se faz com um salto de sexta 

ascendente destacando ainda mais a palavra de todo o texto.   
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Um coro marcial, cantado fora de cena, acende as ideias relativas à guerra e 

introduz o mágico e o divino na cena com a chegada de Belona no alto de um arco-

íris(H). No antigo mito, Belona, irmã de Marte, tinha por companheira inseparável a 

Discórdia que, trazia a cabeça coberta de serpentes como se fossem longos 

cabelos. Deusa romana da guerra, Belona era a responsável por preparar o carro 

que conduziria seu irmão Marte ao combate. “Belona inunda de muito sangue os 

altares já manchados e reanima os combates que instiga.” (OVIDIO, 2000:279)94. Na 

ópera, La Púrpura de la Rosa, a aclamação feita a Marte nos ecos de “¡Arma, arma!” 

e “¡Guerra, guerra!”, introduz o canto coral com forte ritmo afeito às danças 

tradicionais e com os deslocamentos rítmicos que evidenciam as palavras “Arma”, 

“Guerra” e “Viva”. Belona aparece para recordar Marte dos combates que o esperam 

com o fim de distraí-lo de seus ciúmes. Este trecho é intercalado com intervenções 

do coro que, sob o comando dos deuses da guerra, acaba por ter relevância na 

unidade da obra por sua ambiência bélica que antagoniza com a volúpia e 

sensualidade inspirada pelos protagonistas Vênus e Adônis. O canto estrófico de 

Belona denota a autoridade de uma guerreira na melodia, ornada com melismas, em 

compasso quaternário, e no baixo contínuo com movimentos rítmicos rápidos, 

exigindo precisão na execução. Marte, em diálogo com sua irmã, assume a melodia 

após a primeira interferência do coro que volta para determinar o fim desta situação 

cênica.  

A noção do teatro como um espelho da vida real, na correspondência entre o 

pequeno espaço do palco e a grandiosidade do mundo, não se isola da realidade 

social e política contemporânea ao teatro calderoniano e todo o teatro espanhol do 

Siglo de Oro. O espetáculo teatral é também usado como reforço da prevalência 

dessas estruturas políticas, religiosas e sociais. Desse modo, pode-se rir do 

opressor em uma espécie de compensação como um ato de libertação. Vemos 

alusões a conceitos sociais ligados a diferenças culturais e de classes nas figuras da 

Graciosa e do Gracioso - que são personagens característicos do teatro espanhol do 

Siglo de Oro, e aqui apresentados por Celfa e Chato.  Representam, em oposição ao 

idealizado comportamento do herói, o bom senso popular com graça e bom humor 

no fazer rir. Também nas zarzuelas, que geralmente misturam drama e comédia, fala 

e canto, mitologia e pastorais, o elemento particular do Gracioso transpassa a linha 
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entre o simples pastor e o idiota rústico. A poética se desenha não somente a partir 

do próprio texto dramático, mas também se põe em cena pela função criativa e 

criadora do ator em forma de alusões à consciência do gênero. O conceito do 

cômico centra-se no amplo sentido da palavra dentro da perspectiva da época. 

“Nosso riso é sempre o riso de um grupo...O riso deve responder a certas exigências 

da vida comum...O riso deve ter um significado social” (BERGSON, 2013: 64)95 O 

cômico no teatro calderoniano reside na burla, em uma clara relação de proximidade 

com a tragédia ou a comédia.  

A próxima situação teatral trata-se de uma cena cômica em que o casal de 

rústicos Chato e Celfa zombam do casamento. Os personagens cantam uma longa 

canção estrófica no estilo das canções tradicionais folclóricas ou canções de rua que 

usam textos curtos e divertidos(I), em vez das narrativas extensas típicas dos velhos 

romances espanhóis. A canção popular “se nos apresenta, antes de mais nada, 

como o espelho musical do mundo, como melodia primigênia, que procura agora 

uma aparência onírica paralela e a exprime na poesia.” (NIETZSCHE, 2016: 45)  

 A forma cíclica da canção cantada por Celfa e Chato, repleta de mudanças e 

deslocamentos rítmicos, é interrompida por uns breves compassos para o canto de 

uma estrofe sobre uma melodia diversa até o seu retorno às últimas estrofes da 

canção. Logo um coro de campesinos que canta ao longe, fora de cena, os adverte 

para os perigos de um javali que anda solto. A constituição do coro, tanto pelo 

movimento paralelo das vozes e do baixo contínuo, quanto pelo caminho harmônico 

vertical da harmonia, se assemelha aos coros anteriores. Vale dizer que os lamentos 

“Ay, de mi” dos Graciosos, Chato e Celfa, apresentam sua construção musical de 

modo diverso aos lamentos de Vênus ou Adônis. Os “¡Ay de mi!” ou os “¡Ay triste de 

mi!” na voz dos Graciosos são postos displicentemente dentro do canto, à moda de 

pequenos rogos feitos como que por vícios de linguagem, soltos ao meio do discurso 

sonoro, e sem a importância da retórica musical dada pelas dissonâncias aos 

lamentos espanhóis, em geral.  

O compositor usa frequentemente o salto de quinta ascendente quando 

intenta imprimir um clamor; e quando Adônis entra em perseguição ao javali ferido, 

“Decid-me”, recebe o mesmo tratamento. Desse modo evidencia o apelo aflitivo, 
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também demonstrado na permanência no registro vocal agudo em quase toda a 

frase para obter a informação dos Graciosos se avistaram “una fiera” – que, com o 

salto de uma oitava descendente é cantado no registro grave, como um segredo. A 

palavra “correr” também aparece plasmada, no canto de Adônis, na escala 

ascendente em notas de valores breves. A permanência no registro vocal agudo 

denota o estado de alerta e a agitação da caça que Adônis efetua perseguindo a 

fera. Chato responde às demandas de Adônis em frase musical que prepara para o 

retorno ao tema, tanto musical quanto poético, da canção de cunho popular cantada 

pelos personagens Chato e Celfa. 

Adônis, no seu recitativo em longa escala descendente, explicita sua intenção 

de, cansado, procurar uma sombra para repousar. Deitado ao solo canta uma 

canção que, propositadamente, usa fragmentos da tonada estrófica cantada 

primeiramente por Marte. Estas alusões musicais feitas à ternura demonstrada 

anteriormente por Marte em seu canto de devoção à Vênus evoluem com pequenas 

progressões melódicas descendentes. Imprime-se, desse modo, lascívia e luxúria à 

canção; o que faz com que o público ouvinte, no adormecer de Adônis, também 

sinta seus sentidos entorpecidos.(J)  

Vênus o encontra dormindo, dispensa as ninfas, e canta uma canção estrófica 

que podemos dizer se compor de duas partes distintas, ou mesmo duas canções 

estróficas que se complementam em uma unidade musical. Nesse trecho, o 

compositor expressa os afetos de irritação e inquietude da personagem através do 

recitativo que se inicia com ritmos quebrados em pequenas figuras. O coro das 

Ninfas, cantado em cena, tem as mesmas características que os coros anteriores. A 

primeira parte da tonada estrófica cantada por Vênus é formada por um período de 

quatro compassos quaternários dividido em duas frases que se assemelham. Esta 

constituição fraseológica se aproxima de antigos romances ou mesmo de canções 

tradicionais e folclóricas espanholas. Destacamos uma passagem que se compõe de 

oito compassos ternários, que primeiro antecede o pedido da deusa para que as 

Ninfas a deixe só e que se repete antes da canção estrófica com o lamento da 

deusa “¡Ay de mi!, si hallo el descanso donde le perdi.” A repetição desses 

compassos em pequena interrupção à canção estrófica é cantada por Adônis e se 

dá durante o seu sono como um impulso erótico inconsciente: “¡Ay de mi!, que me 

da muerte a quien vida di.” O lirismo dessa melodia é empregado como meio de 
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sedução, como um código do ardor sensual entre os amantes. Vênus ouvindo seu 

lamento na voz de Adônis em seu sono tem a sua curiosidade e o seu desejo 

despertos: “¿qué triste lamento intenta interrumpir mis penas con sus penas?” Esse 

lamento de Vênus e Adônis reaparece ainda em duo imprimindo volúpia à cena.(L) A 

ansiedade e o desejo dos amantes se expressam através da repetição dessa 

melodia apoiada em uma tranquila linha do baixo contínuo que avança para a 

melodia das estrofes com ritmos vigorosos. 

Podemos dizer que a melodia da tonada estrófica, cantada por Vênus após a 

breve interrupção do lamento de Adônis, seria uma segunda parte da mesma 

canção anterior. Neste trecho, em particular, o movimento do baixo contínuo imprime 

um afeto turbulento e confuso, entre a vingança e o desejo. A confusão de Vênus, 

que clama ao Amor que a ajude, é expressa em música e se segue até a chegada 

em cena do personagem Amor, que introduz outra canção estrófica de caráter mais 

alegre e festivo. Amor fere o coração de Adônis com sua flecha de ouro, e sai. “¡Oye 

mi voz!” na voz de Vênus põe fim à tonada estrófica com um salto abrupto para o 

agudo, se observamos que a construção dessas canções é feita em graus conjuntos 

e permeia o registro médio da voz. A simplicidade das melodias aproxima o ouvinte 

do ambiente das cortes madrilenas e também torna possível a inteligibilidade das 

estrofes que tecem a trama dramática. 

O culto a Vênus era universal e seus altares não poderiam ser manchados 

com sangue. Nele queimavam-se incensos perfumados. Em Ovídio, Cupido, filho de 

Vênus e também chamado de Amor, como sua mãe, simplesmente veio ao mundo. 

Júpiter prevendo os danos que esse deus menino e sedutor poderia provocar, 

ordenou que Vênus o fizesse desaparecer. Porém, esta o escondeu em um bosque 

onde foi amamentado por leoas, quando, mais forte e crescido, fez setas de cipreste 

e adestrou-se na arte de com elas vitimar os homens com o veneno do amor. Na 

Teogonia de Hesíodo, poeta grego que teria vivido por volta de 750 a.C., Afrodite 

(Vênus) nasce a partir do esperma de Urano, o Céu, que cai na espuma do mar. 

Provida de todos os encantos, é a deusa da beleza e do amor. Eros, nascido do 

próprio Khaos, o Abismo, acompanhou-a e Desejo a seguiu. (HESÍODO, 2013:43-

45) A mística de seu surgimento serve de inspiração para a célebre obra prima 

pictórica O Nascimento de Vênus (1486)(XI) de Sandro Botticelli (1445-1510). Em O 

Banquete, Platão nos narra, na voz de Sócrates, outra origem para o mito de Eros e 
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Afrodite (Amor e Vênus). Ele nos conta que, quando Afrodite nasceu, todos os 

deuses realizaram um banquete para celebrar sua chegada; e nele compareceu 

Poros, deus da abundância e filho de Metis, o deus da prudência. Pênia, a deusa da 

pobreza, detendo-se à porta, pediu licença para também participar da ceia. Poros 

saiu embriagado para os jardins de Zeus e lá adormeceu. A astuta Pênia, deitando-

se ao lado de Poros, concebeu Eros. Por ter sido gerado no mesmo dia do 

nascimento de Afrodite, e por amor ao belo, Eros tornou-se seu servo e 

companheiro. E como filho de Pênia e Poros, é pobre, rude e sórdido, anda 

descalço, deita-se na terra, dorme ao relento no leito das ruas e nas soleiras das 

portas, vivendo em eterna penúria como sua mãe. Por outro lado, anda sempre no 

encalço do belo e do bom, é ousado, tenaz, sequioso de saber, perspicaz, filósofo, 

feiticeiro e mágico, como herdou das qualidades paternas. “Não é, por natureza, 

nem mortal, nem imortal... De sorte que Eros nem é rico, nem é pobre. Fica também 

no meio termo entre a sabedoria e a ignorância.” (PLATÃO, 2007:91) 

Na ópera de Calderón, Vênus se sente atraída por Adônis com seus desejos 

despertos ao ouvir a sua música em seu sono. A descrição do sonho onde Adônis 

convida Vênus a penetrar a ternura de seu mundo interior tem a melodia 

ornamentada e plena de lirismo. A sede de amor de Adônis e os desejos ansiosos 

de Vênus se revelam em uma insistente repetição de melodias e ritmos nos tonos 

que se seguem conferindo uma energia erótica à obra. Adônis canta de modo 

confuso o pesadelo acerca de um javali feroz como um presságio de sua morte, e 

por causa do veneno do Amor, o mortal inocente desperta sendo surpreendido com 

Vênus ao seu lado a observá-lo. Adônis elogia a beleza de Vênus e confessa a sua 

atração irresistível; e Vênus, que não se afasta, revela o mútuo desejo. Em sonho, 

Adônis é advertido sobre os perigos da caça e dos riscos de seu envolvimento 

amoroso com Vênus. Mas o veneno contido na flecha dourada do Amor faz com que 

ele negligencie a própria segurança. O sonho de Adônis é contado por ele sobre 

melodia que se apresenta como uma variação da melodia cantada por Vênus 

quando revela a confusão de seus sentimentos pelo belo mortal criando a intimidade 

entre os amantes que passam a falar no mesmo idioma musical. Isso ocorre também 

em outros excertos musicais e tonadas estróficas a partir desse momento na obra. 

Quando o sono de Adônis e a união com Vênus se aproxima, o canto na voz do 

personagem mortal começa a se tornar mais melodioso e se enche de lirismo 
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anunciando a volúpia e a lascívia que entrará na cena. O seu canto em estilo 

recitativo se enriquece rítmica, melódica e harmonicamente, e o canto da deusa se 

aproxima da simplicidade da primeira tonada cantada por Adônis enquanto a 

tessitura da voz do personagem Adônis vai se tornando mais aguda. Desse modo, a 

fragilidade que o Amor provocou com a ferida aberta pela flecha dourada em seu 

peito e a entrega aos desejos eróticos de sua amada deusa são claramente 

impressas na voz de seu canto afetivo. 

Vênus e Adônis entoam a melodia de uma tonada estrófica que se faz ouvir 

entremetida ao coro das Ninfas e dos Graciosos que seguem cantando e dançando 

para a mudança de situação cênica. O cenário muda para o jardim das delícias de 

Vênus enquanto as Ninfas, Celfa e Chato cantam e dançam para encobrir a ação do 

maquinário do palco. Vênus entra em seu jardim das delícias ao som do coro que 

lhe dá as boas vindas e seguida por Adônis, que não obedece a sua proibição. O 

coro cantado em cena segue mantendo a unidade da composição. Chato e Celfa, o 

Gracioso e a Graciosa, mantêm a função de serem os mediadores entre a ficção do 

mundo mítico dos deuses e a realidade cotidiana, para que as relações humanas e o 

mundo possam ser percebidos de forma poética. A didascália que se segue para 

marcar o início de uma nova situação cênica, também indica que a saudação à 

Marte, cantada por todos os soldados e Dragon, deve ser feita fora de cena como 

em coros anteriores. Observamos que, de modo geral, apenas os quartetos 

cantados pelas Ninfas, adicionados ou não das vozes dos Graciosos, e o coro final 

são cantados em cena.  

O diálogo entre os personagens Marte e Belona é tecido em recitativo 

acompanhado por baixo contínuo que não apresenta movimentos relevantes: “a voz 

cantada imita o movimento "contínuo" de uma voz falada." (PALISCA, 2006:118)96 

Dragon comenta sobre a possibilidade de Cupido ser um filho bastardo de Vênus e 

Marte e nos traça pistas de que o timbre vocal a ser usado pelo personagem é o tom 

do falsete, ou seja, um contra tenor, um castrado,: “Y más, quando en abono / de 

que pueda un barbado hablar, en tono / de falsete, cariño, / llorando viejo, y 

caducando niño, / no tiene otra desculpa, / para no ser ridícula la culpa / que decir 

que de Marte / es hijo Amor.” (vv 657 a 664) 
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O recitativo que se desenvolve para o diálogo entre Marte e Belona segue 

cuidadosamente a inflexão do idioma falado. Não raro palavras e frases são 

destacadas do texto para ganhar ênfase. Na situação cênica que antecede a entrada 

do Amor que se disfarça oculto entre umas ramas, “decir la aclamación que Marte 

muera”, por exemplo, é dito sobre uma melodia de terças descendentes para trazer 

o afeto de seriedade e gravidade ao discurso. E para a criação da atmosfera dos 

segredos que serão partilhados entre os irmãos, “que el  fuego que me abrasa, tú 

sola has de saber” é dito sobre uma escala que se inicia em semitons descendentes.   

O Amor se esgueira para espionar os segredos trocados entre Marte e Belona 

cantando uma tonada estrófica que denota o seu caráter matreiro e sagaz na 

melodia de ritmo leve e alegre. Quando é descoberto por Marte, e é por ele 

interrogado, Amor continua com seus ardis para confundi-lo expresso pelas figuras 

das pausas musicais que deixam suspenso qualquer aspecto conclusivo. 

Ressaltamos também o tratamento dado à “triste”, que aparece com uma alteração 

abaixando a nota para formar um semitom descendente sobre a palavra, e à 

“muerto”, que tem o tempo dilatado sobre as sílabas entoadas em escala 

descendente.  

Marte não reconhece o Amor e, receoso, ordena que os soldados o capturem. 

No entanto, Amor escapa correndo. Embora o compositor se utilize das convenções 

encontradas nos lamentos espanhóis com o uso das dissonâncias, nos lamentos de 

Amor, “¡ay triste!” e “¡muerto soy!”, lança mão do impacto provocado pelas terças 

menores descendentes em contraste com o ambiente dos tons maiores que 

circundam o discurso do personagem. Belona reconhece o poder do Amor 

introduzindo uma tonada estrófica melodiosa onde Marte declara que para que o 

amor de um ciumento seja reconhecido é necessário que haja outros sinais. E 

vemos musicalmente os afetos de Marte por Vênus se revelarem nas tonadas de 

ritmos suaves, harmonias singelas e melodias apaixonadas em compasso ternário 

com ambiência lírica e os ares de Espanha. Após Dragon revelar seu amor por 

Celfa, a voz de Belona e o coro de soldados que usa o recurso dos deslocamentos 

rítmicos dos tempos fortes do compasso para por em destaque as palavras “¡Al 

valle! ¡Al llano!”, irrompem fora da cena.  

Em La Púrpura de la Rosa,  Marte tem a companhia de sua irmã Belona e das 

figuras alegóricas da suspeita (la Sospecha), do medo (el Temor), da inveja (la 
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Envidia), da ira (la Ira) ou rancor (el Rencor) e do desengano (el Desengaño). 

Pedindo favor aos céus, cantando a melodia calma da tonada e com algumas 

variações rítmicas para demonstrar o “aliento que empieza a desfalecer”, Amor entra 

por uma fenda e permite que a gruta onde se encontra a prisão do ciúme seja vista. 

Lá, el Desengaño está encarcerado. A melodia que se ouve com as estrofes que 

revelam os pensamentos de Marte, Belona e Dragon a respeito de Amor se 

desenvolve no ritmo ternário das danças tradicionais espanholas. Depois da 

intervenção do coro, então, é retomada por Amor em sua fuga para a gruta do 

Desengano, e depois novamente por Marte e Dragon após a interrupção feita pela 

voz de el Desengaño fora de cena.   

Nos dramas mitológicos, o céu era representado por sons perfeitamente 

harmônicos enquanto que no inferno os sons eram confusos representando o caos, 

a discórdia, a desunião. A magia e o sobrenatural são introduzidos no palco através 

de efeitos sensíveis provocados pelos sons musicais, por vezes na associação de 

forças ocultas e sobrenaturais com o próprio canto. A situação dramática e o 

simbolismo da cena em relação à metafísica e à política da obra determinam a 

escolha específica da música e a forma como ela se insinua na cena. .(STEIN, 2002: 

145)  

Esta cena, onde Marte e Dragon entram perturbados na gruta e se encontram 

com as figuras mascaradas do Temor, da Sospecha, da Envidia e da Ira, é plena de 

simbolismos. Diante de tão horrível prisão, Marte canta uma melodia que soa como 

um romance tradicional. Delicada, de harmonia suave, traduz toda a melancolia e as 

penas sentidas pelo personagem diante do terrível cárcere do desengano.(M) 

Desenha-se, então, uma esfera fúnebre no centro da atmosfera noturna e sinistra.  

As vozes que se ouvem cantadas no coro fora do palco em tom triste enche a 

cena de mistério. A sua construção é composta no estilo dos motetos religiosos que 

se ouviam nas grandes catedrais. A música das esferas se impõe na cena com as 

vozes angelicais que seguem os padrões madrigalescos polifônicos quinhentistas. O 

movimento do baixo contínuo completa a harmonia densa nos transmitindo o tom 

sobrenatural na advertência mítica “¡Ay de aquel que en principio de celos, huyendo 

el Amor, no le deja que huya!”.(N) 

Marte segue cantando a melodia escrita para a segunda voz do coro com 

pequenas variações, e retorna com a canção que nos afeta da maneira lúgubre 
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como a nostalgia de cantigas que nos contam romances trágicos e infelizes. Mais 

tarde, ela é retomada no canto das figuras alegóricas para trazer toda a unidade a 

essa cena que se passa no ambiente sombrio da caverna. A música se avoluma e 

ruídos são ouvidos junto ao canto dos personagens. As figuras alegóricas 

respondem às dúvidas e indagações de Marte com a sutileza de pequenos 

fragmentos melódicos em progressões harmônicas e inversões da melodia que se 

encaixam como um único pensamento musical para que a noção dos elementos 

necessários para a expressão afetiva de suas angústias se dê. Na primeira parte, 

nos quatro primeiros compassos, o baixo contínuo desenha um movimento que 

sugere um recitativo seco, tenebroso e dramático; e a segunda parte, os quatro 

compassos seguintes, com o baixo mais ritmado, nos lança na atmosfera mágica de 

uma dança macabra. Quando as figuras entram em cena, todas mascaradas, 

vestidas de negro e empunhando seus objetos simbólicos (a tocha, a luneta, a 

serpente e o punhal), ouvimos a mesma canção se repetir em tom ainda mais 

dramático e obscuro com a didascália do autor “Apaga la luz”, indicando a atmosfera 

desejada a ser impressa em toda a encenação.  

O personagem Marte tem seu canto tornado mais tenso com notas da melodia 

ornamentadas em escalas descendentes expressando, desse modo, seus temores, 

suspeitas e angústias. Cada uma das alegorias vai se identificando no mesmo tono 

de caráter lírico que nos remete à obras de antigos compositores como Fuenllana, 

Milan ou Narváez, como projeções do próprio personagem Marte que se realizam 

através das frases musicais da tonada estrófica que se repete por toda essa 

situação cênica. Toda essa cena na obra é permeada pelas advertências feitas pelo 

coro místico de estilo polifônico e madrigalesco como acontece no: 

 

          “uso de ações interpretadas por coros ocultos para guiar, admoestar ou afetar 
de qualquer outra maneira os pensamentos e ações dos protagonistas em muitas 
comédias e em alguns espetáculos palaciegos da primeira parte do século XVII.” 
(STEIN in: DIEZ BORQUE 1998:170)97 

 

As figuras alegóricas cantam no palco quartetos que imprimem a verticalidade 

de outras passagens vocais anteriores e a homogeneidade no pensamento musical. 

                                                           
97

 “uso de acciones interpretadas por coros ocultos para guiar, amonestar o afetar en cualquier otra 

manera los pensamentos y acciones de los protagonistas en muchas comedias y en algunos 
espectáculos palaciegos de la primera parte del siglo XVII.” (STEIN in: DIEZ BORQUE 1998:170) 
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A voz do Desengaño então é ouvida em uma tonada estrófica, que em sua escrita 

nos transporta a uma atmosfera marcial que se reforça no quarteto cantado pelas 

figuras alegóricas que se segue, onde vemos se manter a mesma harmonia e 

desenho no movimento do baixo contínuo. Desengaño mostra a Marte a imagem de 

Vênus e Adônis se abraçando através de um espelho e Marte tenta fugir da verdade. 

A cena desvelada no espelho é transcrita em música por um recitativo que coloca a 

descrença de Marte no que vê por meio de seguidas notas repetidas e por uma 

alegre melodia entremetida que com seu ritmo dançante descreve a estância festiva 

e os coros das Ninfas que saúdam os amantes revelando o conflito entre a imagem 

refletida e os sentimentos de Marte. Sua angústia, seus ciúmes e confusão de 

espírito são expressos na música através de progressões melódicas e harmônicas 

que se sucedem, saltos e oscilações entre os registros grave e agudo da voz, que se 

fazem ouvir seguidamente. A atmosfera se suaviza nas novas mensagens de 

advertência que são dadas nos quartetos cantados pelas figuras alegóricas no 

palco. O coro das figuras ainda segue com o movimento paralelo das vozes. Os 

movimentos em contraponto polifônico que aparecem na composição dos coros 

trazem o mágico e o sobrenatural para a cena. Nesta passagem cênica e musical, 

Dragon revela sua paixão por Celfa ao se referir a ela no registro mais agudo, em 

notas de ritmos pouco mais irregulares, demonstrando certo grau de desespero e 

desequilíbrio em seus sentimentos.  

Repentinamente, ouve-se o estrondo de um terremoto na gruta que faz tudo 

desaparecer. E no jardim das delícias, Adônis descansa no regaço de Vênus 

enquanto desfrutam de seus amores proibidos. Na didascália “Vanse, y vense los 

jardines, y en ellos Venus sentada, Adonis en sus faldas, y las Ninfas, Chato y 

Celfa”, vê -se ser evocado a cena do quadro pintado por Veronése e o público pode 

verificar sonora e plasticamente a conhecida imagem pictórica. Adônis, 

anteriormente esquivo, rende-se aos encantos de Vênus tendo sido literalmente 

flechado pelo amor. Seu diálogo é todo entrega. As Ninfas, Celfa e Chato cantam 

para seu deleite. O afeto despertado pela música é de uma sensualidade inquieta 

uma vez que o efeito erótico do coro movimenta a plasticidade estática dos amantes 

inebriados.  O canto de Vênus no jardim tem a sua sensualidade insinuada nos 

pequenos ornamentos das melodias que seguem no registro médio da voz; e Adônis 

inicia seus versos em uma melodia descendente que sugere um longo suspiro. As 
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melodias das estrofes cantadas por Adônis se mantêm no registro agudo da voz 

demonstrando, na fragilidade da voz que se efemina, a total entrega de seus 

sentimentos e de seu ser a Vênus. Ao tornar a melodia de Adônis também posta 

para os versos de Vênus, a entrega musical dos amantes se faz ouvir no palco. 

Calderón de la Barca em algumas obras recorre a canções populares e muito 

conhecidas em sua época, como era usual no teatro na corte espanhola do século 

XVII. A canção No puede amor hacer mi dicha mayor foi inserida no texto em obras 

que exemplificam três diferentes tipos de teatro cortesão: a comédia palaciana  Las 

Armas de la Hermosura, a semi-ópera Apolo y Climene e finalmente, a ópera La 

Púrpura de la Rosa. Essa canção é reconhecida pelo estribilho: No puede amor 

hacer mi dicha mayor / Ni mi deseo passar del bien que poseo. Em cada um desses 

textos, este estribilho surge em cenas de intenso erotismo que ao fim conduz ao 

desencanto. Calderón recorre a esta canção para que o público reconheça algo que 

pareça familiar. Com isso objetiva que a dramaticidade da mitologia greco-romana 

representada no palco se aproxime de alguma forma dos seus espetadores, 

fazendo-os, desse modo, se comoverem com a sensualidade plástica da cena.  A 

música composta para o texto de Calderón La Purpura de la Rosa encontrada em 

Lima,  nos versos No puede amor hacer mi dicha mayor cantados pelo coro, se 

relaciona com a canção de José Marin (1618 – 1699) - clérigo cantor da capela real 

de Felipe IV e Carlos II. Ainda que a versão de Marin seja para voz solo e possua 

poesia diferente, as caraterísticas essenciais do estribilho permanecem na partitura 

de Torrejón y Velasco: "Marin possivelmente fez um arranjo da melodia de Hidalgo 

que ele teria gostado em particular da ópera de Calderón e que Torrejón y Velasco a 

conheceu e a incluiu como coro novamente na partitura peruana de 1701." (ARAICO 

in: ARELLANO, 2002:250)98 

A canção, bastante popular na época, surge permeando a própria música da 

fiesta cantada La Púrpura de la Rosa. Entre os seus versos cantados em estilo 

recitativo, Vênus ordena: “cantad algo” (v. 949). E os Graciosos introduzem os dois 

coros que entoam a canção No puede amor hacer mi dicha mayor com uma 

zombaria: “Veamos como una mosica puede parecer entre otra. Como entre lo rojo 

lo verde.” (vv 952 - 955) Ouve-se o estribilho da canção pela primeira vez em uma 

                                                           
98

 “Marin posiblemente hizo un arreglo de la  melodia de Hidalgo que habrá gustado en particular en la 

ópera de Calderón y que Torrejón y Velasco la conocía y la incluió como coro outra vez en la partitura 
peruana de 1701.”(ARAICO in: ARELLANO, 2002:250) 
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composição feita para ser cantada por dois coros no estilo polifônico dos madrigais 

do Renascimento tardio(O). E é Adônis quem destaca a música dentro da música, 

pois, cantando, começa a identificar-se com a canção nos versos “Aunque la letra 

que oí / en lo primero que ofrece,/ que habla comigo parece,/ pues yo el más 

dichoso fui,” (962-965). E rebaixando-se a Vênus amorosamente, Adônis inicia a 

rendição erótica entre os amantes. “Se a canção não desperta visivelmente seu 

apetite, é porque a letra mesma o designa já satisfeito.” (ARAICO in: ARELLANO. 

2002:252)99 

A canção No puede amor hacer mi dicha mayor na ópera com a música de 

Torrejón y Velasco, contém o íntimo regozijo dos amantes e domina a cena do 

jardim de Vênus onde Adônis, como na pintura de Veronèse, descansa em seu 

generoso regaço. A poesia e a melodia são cantadas carregadas de erotismo nas 

cenas em que a cega paixão amorosa inebria os personagens completamente 

alheios às implicações ou consequências de seus atos. Essa tranquilidade é mantida 

nas coplas cantadas por Vênus e Adônis em melodias que permanecem na tessitura 

do registro médio da obra, com padrões rítmicos regulares e alternância de terças 

maiores e menores na harmonia. Primeiramente essas coplas são cantadas com 

melodias distintas para um personagem e outro. E em comunhão, Vênus canta 

sobre a melodia apresentada por Adônis anteriormente.  

Vênus e Adônis vivem um breve período na paz de seu jardim e a atmosfera de 

erotismo só é perturbada quando Amor entra em cena cantando “Si puede y no 

puede Amor hacer la dicha mayor” sobre a melodia principal do estribilho da canção 

cantado pelo coro. Nessa parte do texto, o mito platônico da figura do Amor entre a 

penúria e a abundância, como nem bom, nem mau, o deus que dá asas ao homem e 

depois foge correndo a pé, se aviva: "Da folia sensual que o refrão expressa e o "imã 

dos afetos" que efetua no público, rapidamente passa à desgraça dos amantes e a 

um distanciamento compassivo no auditório" (ARAICO in: ARELLANO, 2002: 253)100  

Amor adverte os amantes sobre a cólera de Marte com uma música excitante 

que logo se afirma na distinção da sensualidade dos ritmos das danças populares 

                                                           
99

 “Si la cancion no despierta visiblemente su apetito, es porque la letra misma lo designa ya 

satisfecho.” (ARAICO in: ARELLANO. 2002:252) 
100

 “del regodeo sensual que el estribillo expressa y el “iman de los afectos” que efetua en el público, 

se passa rapidamente a la desgracia de los amantes y a un distanciamento compasivo en el 
auditório” (ARAICO in: ARELLANO. 2002:253) 
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espanholas com as coplas que trazem o desenvolvimento da trama dramática. 

Vênus insiste para que Adônis se esconda no bosque, e planejando apaziguar a ira 

de Marte invoca a beleza do som das águas das fontes e do ar através das canções 

das Ninfas. Ao ver Marte incapacitado pelos encantamentos da música de Vênus, 

Belona traz os soldados e a música marcial como antídoto. Aqui, o poeta e o 

compositor se somam para pôr em prova cenicamente, e com convicção, o poder de 

persuadir e inebriar da música para mover afetos e provocar sentimentos e 

sensações em quem a ela é exposto. Os coros são primeiramente mostrados 

alternadamente, para aparecerem mais tarde mesclados o encantamento da música 

suave e lírica para inebriar e o poder da música marcial e rítmica para persuadir o 

personagem Marte, colocando os seus sentidos em um completo e aflitivo conflito. A 

suavidade e a marcialidade, a paz e a guerra, a água e o fogo, são representados 

com suas músicas sobrepostas enfatizando o duelo interior do personagem entre o 

amor e o ódio, entre o desejo sensual e o desejo de vingança, entre o torpor da 

lascívia e a excitação do ciúme.(P)  

Uma vez reanimado pela música bélica, Marte busca Adônis levando Chato e 

Celfa com ele cantando sobre a melodia das estrofes introduzidas pelo personagem 

Amor que leva a trama ao seu desenvolvimento final. A situação cênica que se 

desenrola entre Marte, Celfa, Chato e Dragon tem, em seu canto, a melodia e o 

ritmo em estilo recitativo obedecendo a primazia das palavras sobre a música e 

possui o mesmo padrão encontrado anteriormente; ou seja, o compositor o constrói 

em extrema concordância com as inflexões necessárias para a compreensão das 

emoções suscitadas pela poesia e com o devido respeito à melodia do idioma 

falado. O cômico se introduz na cena com o personagem Chato, e Marte exige a 

presença de Dragon na imposição dos chamados feitos em saltos ascendentes. 

Ordenando Dragon e seus soldados a amarrar os servos de Vênus a uma árvore, 

Marte ouve as vozes de pastores e vilãos fugindo assustados do javali ferido. Um 

deles responde a indagação do deus que é posta em música através de saltos 

descendentes de terça e ascendente de quinta sobre baixo contínuo em nota 

prolongada - o que sugere relativa liberdade na execução para que a estranheza do 

personagem se torne explícita. O vilão que passa fugindo do javali traz o elemento 

dos ritmos e cantos populares outra vez e de modo mais contundente para o palco. 
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Por conselho de Vênus, Adônis foge para as montanhas, mas esquece-se da 

advertência a respeito dos perigos da caça aos animais ferozes. Partindo em 

perseguição ao javali, Adônis surge em cena com seu canto trazendo notas de 

passagens rápidas e de pequenas figuras rítmicas, que, combinadas ao movimento 

agitado no baixo contínuo, demonstram a inquietude e a agitação que o domina em 

sua caçada. Chato avisa Marte que este é aquele a quem tanto procura. O baixo 

contínuo, então, se enche de ritmos irregulares nos movimentos em escalas 

ascendentes e descendentes sob uma melodia plena de oscilações entre os 

registros grave e agudo da voz, saltos de quintas e de oitavas, ornamentos e notas 

repetidas que dão ênfase e transmitem a desordem das paixões de Marte no 

momento em que pede à Megera o auxílio em sua vingança. Marte ordena à fúria 

Megera que se assegure que o javali seja especialmente feroz para que Adônis seja 

mortalmente ferido. Na mitologia romana, as Fúrias se equivalem às Erínias. 

Enquanto a deusa da vingança Nêmesis punia os deuses, as Erínias se 

encarregavam da punição aos mortais. Filhas de Hades, o deus do mundo inferior e 

dos mortos, e de Perséfone, atroz rainha do mundo inferior, viviam nas profundezas 

do Tártaro. (HESÌODO, 2013:85) Tisífone personifica o castigo da loucura; Alecto, a 

inominável da peste e das maldições; e Megera personifica o rancor, a inveja, o 

ciúme, a cobiça, castigando a infidelidade matrimonial eternamente. Partindo em sua 

vingança, Marte faz sua ira recair sobre Adônis, que é perseguido pela floresta.  

Chato, Dragón e Celfa protagonizam uma cena plena de comicidade em que se 

fala sobre maridos negligentes e a incongruência dos homens ciumentos. Esta cena 

é adornada com uma melodia que evoca de maneira evidente as antigas cantigas de 

tradição popular. Celfa leva chutes e inicia sua vingança doméstica quando é 

interrompida pelos gritos de socorro vindos de dentro. O apelo de Adônis aos céus 

se ouve vindo dos bastidores em notas prolongadas e sustentadas na região mais 

aguda da tessitura de toda a obra, e o baixo se movimenta lentamente por graus 

conjuntos fazendo com que o suspense e o mistério dos acontecimentos ocorridos 

fora do espaço cênico inundem toda a cena. A melodia tem o movimento rítmico e 

melódico interrompido no prolongamento dos valores das notas sobre “¡Valed-me 

cielos!” que Adônis, ferido pelo javali, canta. A música volta ao seu desenvolvimento 

com fragmentos da tonada estrófica no diálogo de Chato e Celfa que anuncia com 
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um salto de oitava, e sobre escala descendente no baixo, as Ninfas de Vênus que 

vêm em fuga.  

Como na didascália do autor, Vênus entra em cena horrorizada, com as mãos 

sujas de sangue, os cabelos soltos e meio desnuda, ao ouvir os gemidos de Adônis. 

O canto de Vênus se enche de dramaticidade no recitativo que tem a harmonia e o 

baixo contínuo apresentando movimento sutil e delicado. A melodia reproduz o salto 

de quinta ascendente no clamor “decid-me” e nos tons descendentes em “¡ay de 

mi!”. Os apelos “¡Piedad, cielos!” e “¡Favor, dioses!”, cantado por Vênus e 

respondido em eco por Adônis, são tratados nos pequenos intervalos de terça menor 

e com semitons nas longas notas no final das frases. A tonada estrófica que se 

segue é plena de lirismo e se expande no desenvolvimento melódico que, com suas 

progressões, notas alteradas, e o movimento do baixo em graus conjuntos para o 

desenho doce da harmonia, imprimem todo o afeto de tristeza aos fatos narrados na 

poesia fúnebre. O movimento constante da melodia e das notas do baixo contínuo 

traz toda a desesperança e as penas sofridas por Vênus ao adivinhar os fatos 

trágicos ocorridos longe dos seus olhos. Belona comovida, junto com Libia e as 

outras Ninfas, tenta convencer Vênus a não mais buscar o corpo ensanguentado de 

Adônis que infunde novo espírito às flores.  

O mito de Ovídio nos conta que, certo dia, em viagem pelos ares em seu carro 

puxado por cisnes, Vênus ouviu os gemidos de Adônis. Por sua altivez e 

imprudência, ele havia partido no encalço de um grande javali sendo ferido 

mortamente por este. Vênus retornou imediatamente, porém chegou demasiado 

tarde para socorrer o seu amado. Desse modo, para seu próprio consolo e para 

celebrar a memória de seu amor, Vênus espalha néctar perfumado sobre o sangue 

de Adônis. Com esse contato, e em breve tempo, o sangue transforma-se em uma 

flor encarnada de nome anêmona. Por ser perene, também é conhecida como flor-

do-vento. Tem seu nome ligado à Ánemos, deus do vento, por este interferir no ciclo 

de sua existência. Leve demais, nasce pelo vento e pelo vento é levada. Em honra 

de Adônis ergueram-se templos e celebrava-se as festas adonias para homenageá-

lo:  

 

           “‟A lembrança do meu luto, Adônis, manter-se-á para sempre, e a imagem 
anualmente repetida da tua morte atualizará a representação do meu lamento. Teu 
sangue mudar-se-á numa flor.‟.... Depois destas palavras, aspergiu o sangue com 
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néctar perfumado. Ao ser por este atingido, começa o sangue a borbulhar...E não 
demorou mais de uma hora até que, do sangue, nascesse uma flor...Mas é de curta 
duração o proveito que dela se colhe, pois, mal fixa e demasiado leve, cai, sacudidas 
pelos ventos, que lhe dão o nome.” (OVÍDIO, 2017:575)101 

 

O coro das Ninfas, pinta na polifonia das suaves vozes femininas, um réquiem 

à Adônis e descreve como o infortunado mancebo vai se tornando cada flor que é 

tingida pelo seu sangue. Ao ouvir a triste notícia, Vênus corre com profundo 

sofrimento e invoca os deuses, o sol, a lua e as estrelas, e toda a natureza em um 

lamento que se inicia em estilo recitativo com a interrogação “¿Un Adônis?” que é 

claramente ouvida no salto ascendente com intervalo de quinta, que se prolonga e 

se resolve em semitom descendente. Logo após vem a constatação de sua dor no 

“¡Ay de mi!” sendo tratado com a exploração retórica das dissonâncias.(Q) 

Observamos que esse lamento difere dos anteriores no que se refere à harmonia. O 

acorde de sétima, com sua resolução na passagem da sexta descendente para 

depois se ouvir a quinta, traz maior densidade harmônica. A dramaticidade é sentida 

na forma com que as dissonâncias são tratadas quando em comparação com os 

lamentos voluptuosos dos amantes que, tomados pela luxúria, desejam encontrar os 

prazeres no jardim. A evocação da natureza, das fontes, das aves, feras, plantas e 

flores, são feitas em ecos, em progressões harmônicas e melódicas, e em 

suspensões que trazem sofrimento e desesperança ao canto pausado.  

Marte, que pouco se apieda do sofrimento de Vênus, afasta a guerra da obra com 

seu canto que não mais expressa todo o sentimento de vingança que anteriormente 

ambiciona. Descreve a morte de Adônis, e revela o corpo ensanguentado dentre as 

flores, em uma melodia estrófica singela que contrasta com a tragédia da poesia que 

carrega. Vênus, em queixas, se dirige à Marte sem grande revolta ou desespero 

para que o deus do ciúme compreenda a inutilidade da guerra diante do amor na 

melodia que se mantém no registro médio e se movimenta sem sobressaltos ou 

ritmos violentos. Levando a melodia para a região do registro grave e, plena de 

lirismo, termina com um prolongado intervalo de sexta menor feito na harmonia do 

baixo que se resolve sobre a nota mais grave de toda a melodia sobre a palavra 
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 “luctus monimenta menebunt sempre, Adoni, mei, repetitaque mortis imago annua plangoris 

peraget simulamina nostri. At cruor in florem mutabitur” ...Sic fata cruorem  nectare odorato sparsit, 
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idem, qui praestant nomina, uenti.” Livro X vv725 a 739. (OVÍDIO, 2017:574) 
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“noche”, alongando o tempo para o seu desmaio. As Ninfas descrevem na polifonia 

do coro a beleza da deusa desfalecida por sobre as rosas.  

Depois da mudança do teatro para o céu do entardecer, Amor aparece no alto 

e anuncia que Júpiter se apiedou dos amantes na tonada que introduz a cena final. 

Conta que Júpiter transforma Adônis em uma flor púrpura que, diante do público, 

ascende ao lado da estrela de Vênus para que em terra e em céu, estrela e flor, se 

coloquem. A tonada estrófica de Amor traz de volta a alegria da ambiência das 

danças espanholas, anunciando que a estrela de Vênus, ao por do sol, virá junto à 

nova luz de Adônis.(R) Amor anuncia a felicidade celeste dos amantes, que se inicia 

com o ritmo de dança que permanece até o final da encenação, como uma seguidilla 

onde o coro tem o refrão. A música das orbes celestiais, cantada pelo coro, vem 

permeada pelas vozes dos personagens que se despedem do público cada um a 

seu turno.   

Elementos da vida real e instrumentos musicais são usados como 

contribuição para dar veracidade à cena com o fim de recriar poeticamente o mundo 

e as relações humanas. (DÍAZ MARROQUIN, 2008:249) As cenas de casamento 

eram normalmente reforçadas por músicas nupciais e instrumentos musicais tomam 

lugar, especialmente nas cenas rústicas e pastorais. O instrumentarium incluía 

trompetes, charamelas, sacabuxas, cornetas, flautas, harpas, violas, alaúdes, 

vihuelas, guitarras, teorbas, sinos, tambores e tamborins, etc., e conseguem 

contribuir para a resolução de problemas relacionados à representação teatral de 

diversas maneiras. Podem anunciar cada grande mudança de cenário, acompanhar 

cada saida ou cada chegada de um novo personagem no palco, anunciar a entrada 

de um personagem de caráter nobre na trama cênica, intensificar os efeitos visuais, 

impor determinado caráter ou inspirar magia na cena, cobrir o ruído do maquinário 

de palco, dentre outros recursos, como vemos na didascália do autor na obra La 

Púrpura de la Rosa: “Vase con sus ninfas, y con esta musica se muda el tablado en 

monte, y vuelve Marte, trayendo de la mano Chato y Celfa”. 

Desse modo, Vênus e Adônis, estrela da noite e flor púrpura, ascendem ao céu 

ao lado do Amor. O idílio apaixonadamente lírico da deusa da beleza Vênus e do 

belo mortal Adônis transforma-se em morte na La Púrpura de la Rosa de Calderón 

de la Barca, ainda que não propriamente trágica. Como em um mito ovidiano, os 

amantes ressurgem metamorfoseados na estrela vespertina e na flor encarnada na 
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apoteose do canto que põe fim a toda a ópera, a toda a fiesta cantada. Após Amor 

introduzir a atmosfera festiva com a comoção de Júpiter, o coro aclama, no 

movimento paralelo das vozes, o fim do horror da tragédia que se transforma em 

plena felicidade. O público que presencia o desencanto das paixões amorosas dos 

protagonistas é levado ao deleite através do poder afetivo da música. Marte se 

admira com o esplendor da estrela Vênus, que sobe ao lado de Adônis; e os 

amantes aclamam a música das esferas. Belona põe fim à fábula solicitando os 

aplausos após as vozes que cantam em coro. O sangue de Adônis, que tinge as 

flores brancas, dá a cor púrpura da rosa - La Púrpura de la Rosa. Antes de dar-se o 

fim, o sol se esconde e Adônis se iguala ao deus Amor, desaparecendo da cena 

junto à deusa Vênus: 

 

“A força hercúlea da música: é ela que, chegando na tragédia à sua mais alta 
manifestação, sabe interpretar o mito com nova e mais profunda significação; de tal 
modo que já tivemos antes de caracterizar isso como a mais poderosa faculdade da 
música. Pois é o destino de todo mito arrastar-se pouco a pouco na estreiteza de uma 
suposta realidade histórica e ser tratado por alguma época ulterior como fato único 
com pretensões históricas.” (NIETZSCHE, 2016: 68) 

 

  



202 
 

CONCLUSÃO 

 

 

 A partir do desenvolvimento dramático da monodia vocal com 

acompanhamento instrumental e da representação das primeiras óperas e dramas 

musicais, se torna possível a transmissão dos afetos refletidos no texto mediante a 

empatia com o público. Isso se deu através dos esforços para se chegar ao 

refinamento na elaboração dos textos, à adequação entre a música e a palavra, à 

perfeição da dicção e ao requinte na interpretação. As observações retóricas 

inspiram os compositores e os acadêmicos, críticos e teóricos. A fronteira tênue 

entre a oralidade e a textualidade onde se desenvolve o teatro barroco considera os 

padrões vocais, musicais, gestuais derivados das preceptivas poéticas e retóricas 

dos clássicos gregos e latinos e seus continuadores modernos. E se existem 

aspectos que se encontre sistematicamente repetidos na obra dos tratadistas do 

canto no século XVII são a análise profunda dos meios técnicos no que cabe 

suscitar os distintos afetos e a necessidade de que a música consiga transmitir as 

emoções, sempre a serviço da palavra. Tanto os cantores e dramaturgos como os 

tratadistas, críticos e teóricos insistem na necessidade de que a música se una ao 

texto no objetivo de mover os afetos mediante a busca da empatia. 

O desejo de mover os afetos através da linguagem musical fez com que 

estudiosos, compositores e tratadistas, permanecessem junto aos contornos que 

marcavam a retórica clássica para a expressão das paixões através da música sem, 

contudo, reduzir essas teorias a uma mera codificação de figuras musicais. Os 

debates decorriam de modo difuso em torno da necessidade de se manter a 

criatividade do artista dentro da diversidade dos tipos do decoro artístico. Sendo a 

comunicação o fim último de toda linguagem e as regras da retórica uma disciplina 

aplicada à expressão de ideias, afetos e paixões, vemos a elaboração desses 

pensamentos para a expressão dos afetos, que, de procedência metafísica, exigem 

a experiência performativa da palavra, do canto e do gesto de forma física e 

empírica. Gesto, voz e timbre, se ligam de maneira estreita às palavras, literal e 

afetivamente, de modo a manter a coerência de seu contexto afetivo. Os sons 

influenciam o espírito e a mente de modo direto e tornam ideal o elo entre o espírito 

e o corpo. As palavras expressam conceitos e sentimentos através de suas 
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qualidades de peso e leveza; e a canção encontra o caminho da fantasia para o 

ouvinte, comunicando os significados transmitidos pela poesia ao movê-los na 

emoção expressa pela melodia.  

A unidade da obra era obtida na coerente elaboração das figuras musicais e 

valor retórico das dissonâncias surge da necessidade poética em mover os afetos. 

Em um sistema retórico musical que permitia a expressão das paixões, o estudo dos 

intervalos melódicos também se torna relevante: os descendentes e pequenos 

seriam fracos e os grandes e ascendentes seriam vigorosos. Os intervalos maiores 

são adequados para expressar alegria, virilidade e ações corajosas e os intervalos 

menores são adequados para expressar tristeza e dor. As terças menores na 

harmonia, se prolongadas, se adequam para a expressão das palavras tristes e 

relacionam-se com as emoções que imprimem fraqueza e para a expressão da dor - 

que se recomenda também o uso de movimentos lineares por sobre a região mais 

grave da composição musical. As terças maiores têm a natureza vigorosa, viva e 

feliz, sobretudo quando ascendente e os afetos que exprimem aspereza, ira e 

crueldade, propõe-se os intervalos maiores. A repetição traz um valor afetivo distinto 

quando o compositor dela se serve.  

No que se refere à melodia, alegria ou tristeza, podem ser provocadas por sons 

de frequências agudos ou graves, por movimentos lentos ou rápidos, e pelas 

diferentes qualidades dos intervalos ascendentes ou descendentes. O agudo 

expresso na voz traz um teor feminino de fragilidade e sensualidade, e também o 

que é mais alegre e vivo, ousado e intenso, qualidades de esforço e vigor que 

exprimem, ao mesmo tempo, caráter viril. O que é expresso nos graves traduz 

tristeza, e reflete o que é fraco e lânguido, que são atributos femininos ao mesmo 

tempo que imprime masculinidade. Os sons, a não ser na voz de uma mesma 

pessoa, de um mesmo personagem, não possuem em si nenhuma qualidade própria 

e indicativa de caráter. A agudez traz a veemência das paixões e a violência da ira, 

demonstrando tanto vigor, alegria ou ousadia, quanto fragilidade e ternura, assim 

como de mesma maneira agrega maior tristeza e desespero aos lamentos trágicos 

ou dores intensas. Desse modo, os sons agudos ou graves nada operam por sua 

natureza pura e simples. Traduzem este ou aquele afeto de acordo com o 

tratamento que recebem. 
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Uma parte fundamental dos espetáculos dramáticos na cena barroca é a 

representação das paixões e dos afetos nas relações entre a poesia e a música que 

passam pelo conhecimento dos fundamentos da retórica clássica e pelo crivo das 

etiquetas cortesãs, das convenções sociais e de gênero. Os espetáculos de corte 

calderonianos oferecem uma imagem dos modos de atuar e pensar na corte de 

Madri. A glorificação dos soberanos regentes, o rigor da etiqueta, os códigos de 

honra, o moralismo cortesão, a cultura da ostentação, tudo está a serviço de um 

ritual político como uma mitificação do comportamento social e cultural. Ao público 

da comédia e das festas de corte corresponde uma mensagem muito diferente. O 

público dos corrales deseja o prazer imediato e passageiro e o do espetáculo 

cortesão aspira o deleite com ensinamentos de algo sobre a vida, a condição 

humana e a sociedade. A ação do drama mitológico faz com que o espaço fechado 

dos corrales se abra até o céu, trazendo consequências também referentes ao 

decoro. Os deuses conduzem uma ação acima da própria ação dos homens e o 

amor adquire dimensões cósmicas e antropológicas. O destino e a ordem do mundo 

condicionam os protagonistas, sejam eles humanos ou divinos, aos seus êxitos e 

aos seus fracassos retirando um pouco de cena o poder do acaso e do livre arbítrio. 

O gênero da ópera, ou “fiesta cantada”, se converte no melhor veículo para 

convocar e evocar a dimensão transcendente do cotidiano. A poesia servia como 

guia para que ao fim se alcançasse o equilíbrio para a experimentação e criação de 

um teatro que passa a ser entendido como grande espetáculo. Com suas novas 

técnicas, recursos e temas, adapta-se aos gostos de uma sociedade e de um Estado 

absolutista que possuía a capacidade de gerar representações teatrais que 

terminavam por se converter em metáforas de seu próprio poder. O teatro atuou 

como uma ferramenta de afirmação da monarquia e não foi somente uma fonte de 

diversão para a corte ou para o público popular. A ópera chega ao Novo Mundo no 

processo de um fazer musical que, de modo semelhante ao que ocorria na literatura 

e na poesia, se realizava de forma fragmentária no que se refere à sua construção. 

Como em um mosaico de peças, que aludem a diferentes histórias de amor 

contadas através de ritmos que provocam afetos de diferentes origens na alma 

espanhola, se complementam e se harmonizam no todo. Estas referências, sutis ou 

não, requerem uma arte de improvisação igualmente hispânica onde  pasacalles e 

glosas  vão dando corpo às diferenças na notação da partitura. As seguidillas com o 
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seu ritmo alegre, em particular, era costumeiramente usado nos coros finais das loas 

cantadas aos soberanos. 

Como forma da monarquia afirmar a sua presença nas colônias, as 

representações dramáticas e musicais cortesãs foram transladas para as cortes dos 

vice-reinados das Américas como modelo estético. Esse gênero de divertimento 

trazia mensagens sócio políticas em suas alegorias e estabelece relações entre 

essas cortes. Este intercâmbio, que ocorria nos dois sentidos, provocou a difusão de 

canções, da dramaturgia, de poesias e textos teatrais. As obras viajaram dentro dos 

territórios hispanos e o manuscrito encontrado em Lima contendo a partitura musical 

de La Púrpura de la Rosa revela esse intercâmbio cultural e a prática musical 

partilhada entre a Espanha e a América Espanhola. O teatro do Siglo de Oro teve 

suas óperas, zarzuelas, comédias, e todo gênero de espetáculos das artes cênicas 

representados em todos os domínios da Espanha, na Itália e nas Américas. O 

intercâmbio cultural entre os continentes nos faz crer que a cultura europeia foi 

impregnada pela cultura vinda das Américas da mesma maneira que a cultura 

americana foi invadida pela cultura vinda da Europa.  

Os temas e ritmos musicais na La Púrpura de la Rosa de Torrejón Y Velasco 

trazem essa fusão de elementos americanos e europeus. A simplicidade do tecido 

musical traz uma sucessão de canções em sua maioria estróficas, ritmicamente 

animadas e permeados por ritmos de dança. A linha do baixo contínuo integra toda a 

obra permitindo que o texto de Calderón flua sensual e dramaticamente. As 

melodias possibilitam que o texto poético seja compreendido em sua totalidade, de 

modo inteligível. Essa linguagem musical e rítmica, largamente conhecida na cultura 

hispânica do século XVII, aproveita os gêneros populares facilitando a 

representação dos atores - cantores que, de modo geral, não possuíam educação 

extremada e usavam o recurso da memorização na apreensão dos seus papéis. O 

mesmo ator-cantor desempenhava variados papéis em inúmeras produções no 

teatro espanhol do século XVII, e esse fato possibilitava que recitativos e árias, 

tonos humanos e tonadas estróficas fossem experimentados nas peças produzidas 

na corte para que depois fossem introduzidos nos teatros populares onde a 

exigência do público era o entretenimento de fácil degustação. 

O divino e o cósmico seriam harmônicos, e a música harmônica seria uma 

representação dessa harmonia do Universo. Na loa encontrada no manuscrito de 
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Lima, o Coro de las Musas traz em seu ritmo dançante o ambiente sonoro hispânico. 

O poeta eleva os sentidos dos ouvintes com vozes harmônicas que anunciam o sol, 

em alusão ao próprio rei Felipe V. A música se estrutura tal os tonos humanos de 

modo madrigalesco, com vozes que se movimentam paralelamente em harmonias 

que se constroem de modo vertical e sem o uso de dissonâncias na clara aclamação 

ao rei. A loa caminha como uma seguidilla onde o coro se repete sempre em 

alternância às intervenções dos solos no estilo do recitativo espanhol ligado aos 

cantos narrativos. As variações rítmicas apresentadas, que remetem à danças 

tradicionais espanholas em ¡Viva Felipo, Viva!, acentuam a palavra „Viva‟ e o nome 

do soberano, evidenciando a importância desse discurso elogioso a sua majestade.  

Nesta loa, encontramos as mensagens políticas postas no elogio à glória do 

soberano Felipe V. Sabemos que na ordem da órbita dos planetas dentro do sistema 

solar Marte vem logo após as órbitas de Mercúrio, Vênus e Terra, sendo, portanto, o 

quarto planeta na órbita do sol. Na afirmação do coro na Loa “el quinto planeta 

Marte, de dos mundos superior” vemos uma direta alusão ao rei Felipe V, o 

homenageado pela loa, em clara referência ao personagem Marte em 

correspondência aos reis espanhóis. E é a própria figura alegórica da España, em 

melodia que nos remete ao ambiente dos antigos romances tradicionais, que segue 

com a saudação á Felipe V com vivas ao eterno brasão do sucessor do império. 

O gênero de discurso musical escolhido para toda a obra e posto na melodia 

do canto com o acompanhamento harmônico dos instrumentos que executavam o 

baixo contínuo possibilita a inteligibilidade do texto colocando a música como 

servidora da poesia. Nos recitativos, o canto e a declamação da poesia se mesclam 

para que a modulação vocal, a inflexão das palavras e a intenção musical 

necessária para mover os afetos sejam expostas. Pode ser definido nas impressões 

causadas pelo absoluto respeito da música à mensagem poética. Não são nem 

totalmente música nem tampouco um discurso puro. Embora não tenha se deixado 

influenciar pelo estilo da ópera italiana, a função do recitativo na ópera La Púrpura 

de la Rosa, e em toda a cena espanhola, permanece a mesma e uma linguagem 

musical nativa molda a exploração de tipos musicais viáveis e populares. O 

compositor usa o gênero musical recitativo de modo particular para trazer um fator 

de verossimilhança eficiente ao texto poético de Calderón. As situações dramáticas, 

onde o ator-cantor pode exibir sua virtuosidade artística, se expandem musicalmente 
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nos momentos das interjeições sentimentais, das repetições de palavras, da 

exposição de afetos específicos, dos apelos e chamados para o entendimento e 

inteligibilidade dos versos, sem que a música seja inteiramente subjugada. Desse 

modo, podemos traçar uma comparação da execução musical nos recitativos com a 

declamação poética onde sílabas, palavras ou frases são acentuadas em função do 

sentido dramático. É oferecida ao cantor a flexibilidade para a interpretação do texto 

poético na movimentação dos tons para a declamação da poesia sem prejuízo à arte 

musical.  

A música assume dimensões relevantes sem, no entanto, irromper a cena 

como figura principal. A palavra é a soberana. Com seu poder de excitação dos 

sentidos, a música evoca emoções coletivas impulsionando os personagens para a 

guerra ou estimulando os amantes ao prazer. Impele uma ação ou os leva ao êxtase 

como um encantamento análogo à embriaguez, colocando o espectador em contato 

com o divino. Comunica–se com a melancolia através de tons e semitons 

descendentes e terças menores; e com a alegria se relaciona no prazer das tonadas 

festivas, comemorativas e dançantes. Expressa os humores e estados emocionais e 

de ânimo dos personagens também em uma relação natural no uso de determinados 

registros vocais.  

O compositor anima as palavras da poesia de La Púrpura de la Rosa com 

melodias e harmonias para a expressão das mais variadas paixões. As canções, 

compostas de imagens mentais que trazem o ambiente e a tradição da arte 

dramática e musical espanhola na sua verve, traçam o caminho da fantasia entre a 

plateia e o ator- cantor movendo o ouvinte para a emoção expressa e comunicando 

os significados transmitidos pelas palavras nos versos de Calderón. As diversas 

penas dos personagens se plasmam em melodias de movimento descendente e 

harmonias construídas sobre acordes menores. Notas longas sobre sílabas 

importantes nas palavras dão ênfase ao discurso. O poder, a coragem e a ousadia, 

recebem o tratamento musical em ritmos acentuados inserindo diferentes graus de 

relaxamento e tensão. A paixão do fogo do amor se dá na expressão de melodias 

construídas usualmente nos tons médios da tessitura musical, em cromatismos e 

com ritmos pontuados. A doçura como paixão associada ao desejo sensual é 

expressa no registro médio da peça, com padrões rítmicos repetidos, alternação de 

terças maiores e menores, também na linha do baixo contínuo e na harmonia. 
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Paixões mais intensas se associam a exclamações e a um tom de voz mais agudo, 

violento e abrupto, melodias ascendentes e postas na tessitura mais aguda da obra 

musical, frases irregulares e muitas notas em repetição, agitação e turbulência. E 

uma espécie de tristeza relacionada de perto com a dor, se apresenta com fadiga e 

inércia e as expressões langorosas são enfatizadas com melodias de caráter 

descendente e frases quebradas em pequenas unidades. 

O início da ópera traz na didascália a indicação de Calderón sobre o caráter da 

interpretação vocal que deveria ser impressa na cena e, consequentemente, em 

toda a obra. O recitativo espanhol, se distingue em sua rítmica, contornos e 

sequências melódicas distintas, e acompanhamentos derivados do estilo usado nos 

tradicionais romances. Veste-se de dispositivos expressivos que não se subordinam 

à simples declamação mostrando-se apropriado ao gênero musical do ´falar em 

música` ouvido na corte madrilena. Observamos na partitura que o movimento do 

baixo contínuo indica que o estilo recitativo escolhido se aproxima do recitativo 

accompagnato. Este estilo interpretativo se liga mais diretamente ao canto 

propriamente dito, e exige que o pulso e a métrica rítmica sejam mais regulares, 

embora a flexibilidade na interpretação da poesia não se perca. Podemos ver o 

compositor se debruçar sobre as inflexões expressivas do idioma espanhol na 

composição musical dos recitativos em La Púrpura de la Rosa como se a melodia da 

declamação da poesia no idioma espanhol fosse minuciosamente estudada para 

que depois pudesse ser aplicada no canto.  

  Na “fiesta cantada” La Púrpura de la Rosa, a mensagem de sensualidade e 

atração dos sentidos se coloca através da música. Em seu trágico fim encontramos 

a exaltação da fidelidade, os perigos que se escondem no prazer sensual, na 

vingança e no ciúme. O potencial das figuras mitológicas para fazer alusões à fatos 

históricos concretos e pessoas da corte é reconhecido na obra de Calderón, e 

podemos crer que o público do século XVII sabia decifrar com eficiência e facilidade 

essas referências feitas. Desse modo, podemos inter-relacionar elementos da trama 

dramática contada na poesia de Calderón em La Púrpura de la Rosa com eventos 

históricos, tais como a celebração do tratado de paz dos Pirineus e o enlace 

matrimonial de suas majestades o Rei Luís XIV e a Infanta de España Maria Teresa. 

Podemos também associar o esplendor da beleza de Adônis a Luís XIV, o Rei Sol, 

enquanto Marte, por sua virilidade, força e poder, pode também ser reconhecido 
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como uma alegoria da própria guerra travada entre a França e a Espanha, embora 

na loa do manuscrito de Lima encontremos claras referências ao rei Felipe V. A 

resolução dos conflitos através da união entre os dois grandes poderes nas bodas 

reais pode ser vislumbrada na restauração da paz e da harmonia celestial conferida 

aos personagens na ascensão da estrela vespertina Vênus e a flor das flores Adônis 

aos céus no fim da encenação da obra.  

Na voz de Adônis, a sedução se imprime no artifício das melodias 

ornamentadas e expressivas. Uma certa fragilidade sensual, que podemos 

relacionar ao personagem, privilegia o registro agudo associando os ornamentos e a 

tessitura vocal a uma espécie de volúpia ingênua. A melodia da primeira tonada 

estrófica de Adônis é simples em sua construção e seus recitativos, a princípio, se 

aproximam da fala. Seu canto começa a se aproximar da voz dos deuses quando 

toma os fragmentos da melodia sobre a qual Marte exprime a sua devoção à Vênus. 

A comunhão com a deusa se faz de modo musical, primeiramente ao repetir os seus 

lamentos recheados de desejos sensuais impressos na música e depois partilhando 

da mesma melodia estrófica na cena do jardim. Adônis seduz com a sua música em 

seu sono permitindo Vênus penetrar a ternura de seu mundo interior na melodia 

plena de lirismo como uma variação da melodia cantada pela própria deusa quando 

revela seus sentimentos pelo belo mancebo. Dessa maneira a intimidade entre os 

amantes é criada e passam a falar no mesmo idioma musical. A insistente repetição 

de ritmos das canções confere uma energia erótica à obra. A tessitura da voz do 

personagem Adônis vai se tornando mais aguda expressando a fragilidade que a 

flecha dourada do Amor provocou. A partir do momento na obra em que a união 

entre os amantes se aproxima, o canto na voz do personagem mortal se torna mais 

melodioso. O estilo recitativo em seu canto se enriquece rítmica, melódica e 

harmonicamente, enquanto o canto da deusa se aproxima da simplicidade da 

primeira tonada cantada por Adônis. O personagem mortal Adônis se iguala aos 

deuses através do seu discurso musical antes mesmo do texto poético evidenciar o 

seu caráter mítico. 

Os preceitos do lamento espanhol se concretizam nos lamentos de Vênus que 

se vestem dos artifícios das notas longas que caminham para uma dissonância que 

se resolve em linha melódica levemente descendente. Na cena da morte de Adônis, 

os apelos cantados por Vênus e respondidos em eco por Adônis, são tratados nos 
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pequenos intervalos de terça menor com semitons nas longas notas no final das 

frases. A dramaticidade é sentida na forma com que as dissonâncias são tratadas 

quando as comparamos aos lamentos voluptuosos dos amantes tomados pela 

luxúria. O que se segue é uma canção plena de lirismo que se expande no 

desenvolvimento do desenho de uma harmonia doce imprimindo todo o afeto de 

tristeza aos fatos narrados na poesia fúnebre. O movimento constante da melodia e 

do baixo contínuo traz toda a desesperança de Vênus.  

 Podemos fazer uma distinção entre a forma musical elaborada dos recitativos 

melodiosos na voz da deusa Vênus e ao tratamento dado à voz do mancebo mortal, 

sobretudo na primeira parte da ópera. Vênus apresenta o seu canto rítmica e 

melodicamente de modo mais elaborado, dada a superioridade da condição dos 

deuses. Porém, de modo geral, as melodias das tonadas estróficas são simples e 

trazem em sua verve a alma espanhola, o espírito das danças e das canções das 

ruas de Madri. As canções de caráter narrativo, alinhados com a tradição dos 

antigos romances espanhóis, são muito usadas na expressão das paixões e 

emoções dos personagens em toda a obra. A simplicidade das melodias dessas 

canções permeia o registro médio da voz e, em geral, é construída por graus 

conjuntos. Aproxima o ouvinte do ambiente das cortes madrilenas e também torna 

possível a inteligibilidade das estrofes que tecem a trama dramática. Os ritmos das 

danças e as canções trazem prazer aos espectadores e estimulam os ouvintes a 

várias paixões. 

Na obras de Calderón, os coros estão à serviço das mensagens divinas, das 

advertências enviadas aos seres humanos, das admoestações anônimas, dos 

presságios e das visões enigmáticas e místicas. As vozes que surgem longe do 

palco, apenas se deixando ouvir pela plateia, eram usadas com o fim de introduzir o 

sobrenatural nas cenas onde as harmonias musicais eram associadas às 

advertências vindas dos deuses, como um elemento teatral que trazia a magia para 

a encenação. Porém, na fiesta cantada, La Púrpura de la Rosa, os coros de 

aclamação à Marte, e também outros coros cantados por vilãos, embora cantados 

fora de cena, não denotam algo especificamente sobrenatural como usualmente 

poderia ocorrer nos dramas mitológicos. As vozes são de soldados ou paisanos e 

com elas se pretende dar a aparência de um número incontável de pessoas. 

Evidente que desse modo a magia da encenação teatral acontecia na indefinição 
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numérica dos personagens e na imaginação imposta ao espectador provocado pela 

música longe do palco. Os coros e quartetos que são cantados em cena se 

constroem de modo semelhante aos coros dos soldados e dos vilãos que são 

cantados longe do palco, ou seja, têm a harmonia que caminha na construção 

paralela das vozes. A construção musical desses coros e quartetos se apresenta de 

modo similar também às composições encontradas nos coros para a loa, 

expressando o desejo do compositor em dar unidade, coerência e veracidade a toda 

a obra. A particularidade para que a magia se insinue na cena é a organização do 

movimento polifônico que aparece na composição dos coros que trazem o mágico e 

o sobrenatural à cena. Isso se verifica se observamos a composição dos coros na 

cena que se desenrola na caverna onde a figura alegórica do desengano está 

encarcerada, na música coral para que o encanto de Vênus provocado pela voz das 

fontes recaia sobre Marte, e também na voz das Ninfas ao anunciarem a 

metamorfose de Adônis, o infortunado mancebo que vai se tornando cada flor que é 

tingida pelo seu sangue.  A polifonia utilizada, no entanto, era evitada em seus 

excessos.  

Os coros na cena onde Vênus planeja apaziguar a ira de Marte invocando o 

som do ar e das águas das fontes é de especial beleza e complexidade. Sobretudo 

com a chegada de Belona trazendo os soldados e a música marcial como antídoto. 

Podemos sentir o poeta e o compositor em harmonia ao pôr à prova o poder de 

persuadir e inebriar da música para mover afetos demonstrando cenicamente os 

sentimentos e as sensações provocadas em quem a ela é exposto. Os coros são 

mostrados alternadamente, em um primeiro momento, com a suavidade e a 

marcialidade, a paz e a guerra, a água e o fogo, representados com suas músicas. 

Mais tarde sobrepostas enfatiza o duelo interior do personagem entre o amor e o 

ódio colocando os seus sentidos em um completo e aflitivo conflito. 

As figuras centrais dos deuses Vênus e Marte trazem ligados à eles os 

personagens mortais cômicos: os Graciosos Chato e Celfa, e o soldado Dragón. Os 

bailados e as cenas cômicas protagonizadas por esses personagens entremetidos 

na trama poética funcionam como uma pequena distração para dar alívio na 

densidade dramática. Esses personagens trazem a transgressão que atua na esfera 

de ação da comédia que, vinculando-se ao festivo e ao burlesco, cantam no estilo 

das canções tradicionais folclóricas, ou canções de rua, que usam textos divertidos e 
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melodias curtas para zombarem do casamento. A influência da Commedia dell‟ Arte 

traz de volta, em seu elenco, as atrizes que tinham sido afastadas dos palcos em 

razão de preconceitos morais e faz-se notar na constituição do espetáculo do teatro 

barroco espanhol nos personagens tipificados, que como uma herança teatral 

forjada através dos tempos, guardam certo aspecto caricaturesco na música de 

cunho popular, na riqueza acústica e visual, nos adereços cênicos e na agilidade da 

ação que objetiva o arrebatamento do espectador das angústias do herói e da trama 

do enredo.  

A comicidade das palavras é potencializada em aspectos musicais, no gesto 

vocal e na importância dos elementos visuais no efeito cômico posto em cena. A 

farsa na dramaturgia se apoia em signos cênicos do ator no que se refere aos 

movimentos do corpo, às trocas de entoação vocal, à utilização da música e da 

dança, à maquilagem e indumentária. No burlesco vemos se acentuar o disparate, a 

descompostura, o picaresco e mesmo o erótico. O espectador, o ator, o autor e o 

compositor, se comunicam no plano das ideias, na elaboração de juízos a respeito 

de fatos inesperados. O público é afetado por ideais e virtudes modificados segundo 

as circunstâncias que se lhe apresentam. As didascálias e os apartes encontrados 

na obra também aparecem como os mecanismos que indicam diferentes dimensões 

da ação cênica e do estado mental e psicológico dos personagens.  

A noção do teatro como um espelho da vida real reforça a prevalência das 

estruturas políticas, religiosas e sociais, na correspondência entre o espaço do palco 

e o mundo. Nas figuras dos Graciosos, Celfa e Chato, encontramos as referências 

aos conceitos sociais ligados a diferenças culturais e de classes. Em contraposição 

ao idealizado comportamento do herói, utilizam o bom senso popular com graça e 

bom humor no fazer rir transitando entre o simples pastor e o rústico tolo. A 

comicidade que constrói a poética dos personagens reside na burla que se desenha 

não apenas a partir do próprio texto poético, como também se traduz na própria 

simplicidade e leveza das tonadas estróficas escolhidas para a composição cênica 

que estes personagens protagonizam. Os pequenos trechos em estilo recitativo na 

voz de Celfa e Chato se fazem em seus diálogos com os deuses. Trazem os seus 

lamentos como distraídos vícios de linguagem na sua construção musical displicente 

dentro do canto. A linha melódica da maioria das tonadas estróficas que fazem parte 

do manuscrito de Lima se insinuam como nos romances e nas cantigas populares e 
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folclóricas, pois a tradição da oralidade que encontramos na poesia e nas melodias 

dos velhos romances espanhóis traz o objetivo de afetar e surpreender o ouvinte 

para que desse modo o cantor-ator-narrador pudesse guardar a sua atenção. Os 

Graciosos Chato e Celfa e Dragon mantêm a função de mediadores entre a 

realidade cotidiana das ruas de Madri e a ficção do mundo mítico dos deuses. 

Através deles as relações humanas e o mundo são recriados no palco e percebidos 

de forma poética pela plateia. A cena cômica protagonizada por Celfa Chato, 

Dragón, em que a negligência matrimonial é posta em discussão, é ornada com uma 

melodia que também evoca de maneira evidente as antigas cantigas de tradição 

popular. Os personagens que não possuem poderes sobrenaturais, os mortais, 

cantam nos moldes das canções cotidianas e populares de Madri, a exemplo do 

vilão que passa fugindo do javali trazendo o elemento dos ritmos e cantos populares 

para o palco. 

Vimos, por insinuação feita pelo texto poético, que ao personagem Dragon se 

pode atribuir uma voz específica, e mesmo sendo um soldado mortal, servo de 

Marte, com características burlescas que podem ser atribuídas ao Gracioso do Siglo 

de Oro, não cantava com um timbre masculino. Observamos que este personagem 

poderia ser posto em cena por um falsetista ou um castrado. A menos que 

consideremos possibilidades de que as regras da tradição do decoro para a cena do 

teatro espanhol, encontrada na Arte Nueva de Hacer Comédias de Lope de Vega e 

em outros tratadistas, não possuíam tanta rigidez em se tratando da encenação dos 

dramas mitológicos nos espetáculos da corte, o personagem Dragon poderia ser 

interpretado por uma voz feminina. A música que traz a comunicação dos deuses 

tem os atributos femininos da beleza e da sensualidade e comportavam certa 

flexibilidade para o desempenho das mulheres. A transgressão da linha visível que 

separa as competências masculinas e femininas parece ser imperdoável do ponto 

de vista vigente da poética do decoro na sociedade espanhola do século XVII; a não 

ser que se buscasse o efeito dramático que a inversão dos papéis provoca - o que 

não seria o caso, já que o personagem Dragon é um bravo soldado a serviço do 

deus Marte. Apesar de ser conhecida a existência de mulheres que atuavam nas 

companhias teatrais, esbarramos na intransigência da sociedade masculina a 

respeito de que mulheres pudessem se dedicar de maneira profissional à música e á 

poesia. A presença feminina nos palcos espanhóis se embate em problemas vitais 
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para o drama e para a distribuição de papéis operísticos de difícil solução. Na 

representação dramática, a presença das atrizes no palco se apresenta como uma 

preferência do público, pois o papel do objeto do desejo erótico é representado com 

mais intensidade pela voz feminina quando a voz masculina representa a retidão 

ética. Desse modo, torna-se bastante ambíguo o lugar da performance da mulher na 

Espanha do século XVII e nada podemos afirmar a não ser que, na corte espanhola, 

a mulher poderia interpretar ocasionalmente também papéis masculinos. Porém, 

permanecia vetado às mulheres representações gestuais ou vocais vigorosas, sendo 

recomendadas a contensão e a doçura. 

Os floreios, as notas rápidas e exuberantes, nos trazem a declaração do 

caráter das personalidades dramáticas, dos afetos e paixões, do ambiente musical. 

O personagem Amor canta em melodias dançantes, de caráter simples e brejeiro, 

atribuindo leveza ao personagem como o mítico Cupido ou Eros, deus 

inconsequente e infantil, ao mesmo tempo que sábio e astuto. As tonadas estróficas 

denotam o seu caráter matreiro e sagaz nas melodia de ritmo alegre e suave. A 

paixão do contentamento, alegria ou satisfação, associa-se com predominância 

harmônica no modo maior e ritmos regulares que se encaixam, muita vez, em 

padrões repetidos. Nos lamentos feitos pelo personagem Amor o impacto provocado 

pelas terças menores descendentes em contraste com o ambiente dos tons maiores 

que circundam o discurso do personagem é utilizado com eficiência. O uso dos 

intervalos de terça menor dos semitons na melodia se mostra bastante efetivo para a 

expressão das paixões de dor ou de tristeza. A personagem da deusa Belona tem 

sua relevância na unidade da obra pela ambiência bélica que traz antagonizando 

com a atmosfera sensual inspirada pelos protagonistas Vênus e Adônis. A tonada 

estrófica de Belona inspira a autoridade dos deuses da guerra em melodia que exige 

precisão na execução. Os belicosos falam de modo rápido e brusco. Cada paixão ou 

afeto tem seus próprios acentos.  

Vênus e Marte representam forças opostas e esse contraste entre os polos 

onde de um lado encontramos a tranquilidade proporcionada pelo amor que se 

concretiza e os sentimentos negativos de vingança provocados pelo ciúme 

aparecem na cena simbólica onde Marte se encontra encarcerado com as figuras 

alegóricas da Ira, do Temor, da Suspeita, da Inveja e do Desengano. 
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O sobrenatural é introduzido no palco através dos efeitos provocados pelos 

sons musicais na associação de forças ocultas com o próprio canto. A situação 

dramática e o simbolismo da cena na obra determinam a forma como a música se 

insinua na cena. Os sons confusos representam o caos e a angústia de Marte. Nesta 

cena, plena de simbolismo, onde as figuras mascaradas do Temor, da Sospecha, da 

Envidia e da Ira se encontram, a melodia cantada por Marte soa como um romance 

tradicional, delicado, de harmonia suave, traduzindo melancolia. O coro enche a 

cena de mistério e a unidade dessa cena é dada pela música, que cantada por 

Marte e pelas figuras alegóricas, se encaixam como um único pensamento de 

suspeitas e angústias, como projeções do próprio personagem que se realizam 

através das frases musicais.  

Marte se coloca cenicamente com um canto forte e melodioso demonstrando 

ser mais vencido que vencedor em seu desejo por Vênus. Apresenta seus ciúmes na 

força de tonadas estróficas com a ambiência de espírito espanhol que soam como 

uma dança da corte madrilena ou um bailado viril e sensual. Musicalmente, os afetos 

que Marte nutre por Vênus se revelam em ritmos suaves, harmonias singelas e 

melodias apaixonadas em compasso ternário com ambiência lírica e os ares de 

Espanha. Suas angústias, seus ciúmes, seus amores e sua confusão de espírito são 

bem expressos musicalmente. Marte afasta a guerra da obra com o canto em suas 

tonadas ao mesmo tempo em que a evoca com a força de seus recitativos. 

O personagem Marte pode ser considerado como o condutor da mensagem de 

caráter filosófico pelos conflitos que carrega em sua personalidade. Mesmo que em 

alguns pontos da ópera contracene com os personagens que trazem a comicidade 

para a obra, não podemos encontrar características burlescas ou cômicas neste 

personagem nem pelo texto poético nem tampouco pelas composições musicais 

atribuídas a essa divindade na trama calderoniana. Sendo a obra escrita para a 

comemoração do Tratado de Paz dos Pirineus, selado também com a união dos 

reinos através das bodas do Rei de França Luís XIV e da Infanta de España Maria 

Teresa, podemos imaginar a seriedade com que o tema da guerra teria sido tratado. 

A guerra não seria motivo para burla de modo algum. Não encontramos evidências 

no personagem Marte, já exaltado na loa do manuscrito de Lima como o quinto 

planeta soberano de dois mundos, que justifique qualquer desconfiança a respeito 

de ser ele portador de traços cômicos. O texto poético para a voz do personagem, 
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em seu discurso musical, é rico em erudição e tradição, pleno de lirismo e força. 

Observamos que outros personagens protagonistas adotam o seu discurso melódico 

- a exemplo do personagem trágico Adônis que abraça excertos da canção proposta 

por Marte para expressar o estado afetivo de desejo sensual.   

Também é protagonizada por Marte a cena de maior densidade dramática, 

mistérios e enigmas simbólicos. O escuro cárcere do desengano, onde os conflitos 

emocionais provocados pelo ciúme jogou o deus da guerra, se enche da inspiração 

nacional que encontramos na tradição da lírica espanhola. Esse lirismo do 

personagem não deseja alcançar o prazer dos sentidos nem exaltar uma fecunda 

paz interior. Traz a angústia da paixão nos signos do sofrimento e das penas do 

amor não satisfeito. Como ostentação do poder, o deus Marte nos aparece imbuído 

do vigor da alma e dos ares da Espanha, como uma personificação da força de 

espírito do povo espanhol.  

Calderón de la Barca recorre à canção No puede amor hacer mi dicha mayor, 

bastante popular na época, que surge permeando a própria música de La Púrpura 

de la Rosa. A canção na ópera, com a música de Torrejón y Velasco, contém o 

íntimo regozijo dos amantes e aparece na cena do jardim entremetida às estrofes 

cantadas por Vênus e Adônis selando a comunhão dos amantes. O canto de Vênus 

e Adônis no jardim tem sua sensualidade insinuada pelos pequenos ornamentos nas 

melodias que concretizam a entrega musical dos amantes que se faz ouvir no palco. 

Os elementos da vida real são usados como contribuição para dar veracidade à 

cena. O recurso alcançado no uso da melodia já conhecida do público também 

ocorre em relação aos instrumentos musicais. Na cena em que os coros se 

sobrepõem para o encantamento de Vênus e a vinda de Belona e seus soldados em 

socorro de Marte, a didascália do autor em que recomenda caixas e clarinetas para 

as vozes e outros instrumentos para as ninfas, evidencia como a ideia das cenas 

poderiam ser reforçadas pela música. O instrumentarium consegue contribuir para 

solucionar problemas relacionados à representação teatral de diversas maneiras. O 

baixo contínuo em toda a obra contribui para a impressão dos afetos a serem 

expressos pelo canto. Pode se encher de ritmos irregulares e turbulentos, de 

movimentos em escalas ascendentes e descendentes para dar ênfase e transmitir a 

desordem das paixões ou expressar a suavidade dos afetos na sua movimentação 

sutil em pequenos intervalos e ritmos lentos em harmonia delicada. A ideia do poder 
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da música para mover afetos se mostra como parte essencial em toda a ópera. Foi 

particularmente ilustrado em alguns excertos como um potencial veículo para 

expressar afetos e levar ao espectador a influência do sobrenatural. A palavra 

levada ao ouvinte com a melodia mantém o seu peso poético-musical quando 

cantada. A essência lírica da palavra poética é expressa em cena em sua máxima 

expressão. 

A música em La Púrpura de la Rosa dá corpo ao simbolismo das estruturas 

do texto de Calderón e se associa aos poderes divinos e à harmonia oculta do 

universo na procura da significação do mover os afetos em perfeita concordância 

com o texto dramático. O princípio do poder das consonâncias, dissonâncias e 

movimentos melódicos, dos intervalos, saltos ou cromatismos ascendentes ou 

descendentes, dos ritmos acentuados na melodia ou na linha do baixo contínuo, das 

harmonias em modo maior ou menor e os esquemas, regras e fórmulas que invocam 

as mais variadas paixões, se coloca a serviço da construção de uma retórica 

musical. Tais elementos pintam, na elaboração melódica, rítmica e harmônica, os 

matizes das cores, dos contrastes, das luzes e das sombras que vislumbramos na 

pintura de artistas barrocos do Siglo de Oro. Os afetos se movem por toda a obra e 

não apenas são suscitados ou comunicados. São plenamente postos em ação na 

cena dramática através dos efeitos provocados pela música disposta em função da 

poesia de Calderón de la Barca na `representación música´... , toda música, La 

Púrpura de la Rosa. 
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 ANEXO I – Imagens Citadas  
 

 

I – G. Bernini- Apollo e Daphne (1622-1625) 

 

 
 
 
 II – Piero del Pollaiuolo – Apollo e Daphne (1470-80) 
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III – Michelangelo – Prisioneiros (1526-1530) 

 

 

 

IV- Diego Velázquez - Cuadro de la Família ou As Meninas (1656) 
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V - Tiziano Vecellio - Amor Sagrado e Amor Profano (1515) 

 

 

 

 

VI - Tintoretto - Vênus e Adônis 
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VII - Paolo Veronese - Vênus e Adônis (1582) 

 

 

 

 

VIII - Diego Velázquez - La fragua de Vulcano (1630) 
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IX- Tintoretto - Vênus, Vulcano e Marte (1555) 

 

 


