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RESUMO  

O artigo pretende operacionalizar conceitos sobre Retórica Musical definidos por Ruben 

López Cano, relacionando-os a aspectos da teoria da Meta-História defendida por 

HaydenWhite. Tal discussão norteia a construção de uma peça audiovisual ‘work in 

progress’ para Contrabaixo, Live-Electronics e Vídeo conduzida pelo autor do presente 

artigo, parte integrante de experimentos dentro de seu projeto de pesquisa de Mestrado em 

Performance no IA – UNESP, sob orientação da Professora Dra. Sônia Ray. São abordados 

problemas como a relação intérprete-obra e construção de uma narrativa musical. 
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ABSTRACT 
The article intends to operationalize concepts of Musical Rhetoric defined by Ruben López 
Cano, linking them to aspects of the theory of Meta-History advocated by HaydenWhite. 
Such discussion guides the construction of an audiovisual piece 'work in progress' for bass, 
Live-Electronics and Video conducted by the author of this article, part of experiments within 
his Master's research project on Performance in IA - UNESP, under guidance by Professor 
Dr. Sonia Ray. It addresses issues such as interpreter-work relationship and building a 
musical narrative. 
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1. Retórica Musical 

 Os conceitos de Retórica Musical aqui abordados referem-se ao trabalho de 

Rubén López Cano (2000), o qual insere-se dentro de uma vasta rede de estudos 

musicais, epistemologicamente fincados sobre as bases do estruturalismo científico. 

 Cano define em seus estudos cinco conceitos que norteiam a definição de 

Retórica Musical dentro do Período Barroco Europeu, os quais esclarecem em 

grande medida a interpretação musical de peças do período, ajudando a 

compreendê-las e a conduzir tais interpretações dentro da ideia de Performance 

Musical historicamente informada.   
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 No sistema retórico – musical, estudam-se os mecanismos, procedimentos e 

partes em que se divide a retórica para a construção do discurso. Cano 

primeiramente expõe as características de cada seção do sistema, dentro do 

contexto literário e da Oratória, e posteriormente, no contexto musical. 

 A Retórica foi amplamente definida pelos gregos antigos, como instrumento 

fundamental da Oratória, prática do discurso eminentemente político, que visa o 

convencimento de uma plateia das ideias e propostas do orador em questão. 

Aristóteles, na obra "Retórica", lançou as bases para sistematizar o seu estudo, 

identificando-a como um dos elementos chave da filosofia, junto com a lógica e 

a dialética. A retórica foi uma das três artes liberais ensinadas nas universidades da 

Idade Média, junto com a lógica e a gramática. Até o século XIX, foi uma parte 

central da educação ocidental, preenchendo a necessidade de treinar oradores e 

escritores para convencer audiências mediante argumentos. 

 Cano defende que na Música ocorrem processos análogos, sendo as figuras 

retórico-musicais alguns dos fenômenos fundamentais da Retórica Musical do 

Barroco. Assim, o autor define cinco conceitos recorrentes do período: 

Inventio - a invenção de argumento ou tese no caso da fala ou da Literatura, ideias 

musicais ou temas no caso da Música. 

Dispositio - ou a distribuição dos argumentos ou ideias musicais nos locais mais 

adequados do discurso (oratório, literário ou musical) característica distintiva que 

cada momento tem de exercer persuasão eficaz dentro do discurso. 

Elocutio - ou enunciado da fala. Em oratória e na literatura, elocutio é a fase onde o 

discurso é falado. Distingue-se, em especial, pelo conjunto ou procedimentos que 

promovem o "desvio" das regras de expressão regular, em favor de outros, 

esteticamente impressionantes, gramatical e estilisticamente incomuns, conhecidos 

pelo nome de figuras retóricas. 

Memoria - ou mecanismos e processos para memorizar o discurso e, por extensão, 

o modo de funcionamento de cada uma das fases retóricas. 

Pronuntiatio - ou a execução do discurso para a plateia. Neste, há considerações 

sobre gestos e gestão de voz para atingir a máxima eficácia do discurso. No caso da 

música, esta é a seção onde a retórica faz recomendações sobre como performers 

'dizem' a música. 

 Cano cita Humberto Eco, para traçar uma relação entre a música de uma 

época e a ciência e cultura produzidas nesta época: 

 [...] toda forma artística pode muito bem ser vista, senão como 
substituta do conhecimento científico, mas como uma metáfora 
epistemológica, isto é, em cada século, como estruturam-se as 



formas de arte que refletem aquele tempo – ao modo de 
semelhança, metaforização – a forma como a ciência e a cultura 
veem a realidade de seu tempo (Eco 1985: 89). 

 Neste sentido, Cano nos leva a crer que, mesmo que o compositor ou 

intérprete do período barroco não tivessem plena consciência das ‘regras’ ou 

características da Retórica musical, estas refletiam-se em sua expressão, da mesma 

forma que não precisamos conhecer as regras gramaticais de nossa língua materna, 

para através dela nos expressarmos. 

 Cano também ressalta a importância fundamental da relação entre 

compositor, intérprete e público na vida musical do período barroco. A música que se 

consome nessa época é, fundamentalmente, música nova. Antes de tudo, há que se 

convencer, persuadir – não há a ideia de julgamento histórico, que faz de 

compositores e obras objetos irrefutáveis, genialidades inquestionáveis.  

 “O ouvinte do período barroco só podia escutar a música mais 
moderna e como os músicos também tocavam exclusivamente esta 
música, podemos inferir facilmente que, tanto uns como os outros, 
compreendiam bem as nuances desta linguagem musical 
(Harnoncourt 1984: 165). ” 

 Talvez esta ideia nos seja difícil de assimilar, dado que em nosso ambiente 

musical exista esta tendência a repetir incessantemente um repertório, 

particularmente o do século XIX. Programas que incluem ou privilegiam a Música 

Contemporânea são raros, ou atraem – geralmente -  pouco público. Repertórios e 

autores já consolidados, sejam desde o período barroco, passando pelo clássico e 

romântico, tendem a ser mais aceitos, bem como compositores recorrentes – J.S. 

Bach, W.A. Mozart, L.V. Beethoven, Brahms, e tantos outros que estamos 

acostumados a ouvir em salas de concerto ad infinitum. 

 Cano nos provoca, quando sugere que, se pudéssemos trazer um compositor 

do período barroco à atualidade, este provavelmente se sentiria surpreso e poderia 

nos questionar – ‘por que repetem as obras de outros períodos? Não possuem uma 

tradição musical própria de seu tempo? ’ 

 

2. A Meta História de Hayden White 

 Hayden White é um historiador norte-americano, ainda vivo, cujo trabalho 

pioneiro consiste na crítica historiográfica utilizando categorias e instrumentais 

teóricos típicos da teoria literária. O trabalho de Hayden White utilizado neste artigo 

é, basicamente, seu livro “Meta-História - A imaginação Histórica do século XIX”. 

 O discurso histórico, como qualquer outro discurso, está inserido dentro de 

um processo de comunicação, de transmissão de uma mensagem específica, cujo 



sistema de enunciação é constituído por um enunciante (o historiador), um 

documento (indício do passado, ou o próprio fato histórico), um enunciado (o texto 

da História), um referente (contexto) e um receptor (o leitor). Observe-se que este 

raciocínio possui analogia com o fazer musical – o enunciante tem relação com o 

intérprete; o documento e o enunciado, com a obra, registrada pela partitura; o 

referente, o próprio contexto em que a obra foi produzida; e o receptor, a audiência, 

o público.  

 Hayden White analisou a estrutura do discurso histórico, estabelecendo uma 

correlação com a literatura, definindo o discurso histórico como uma estrutura verbal 

na forma de um discurso narrativo em prosa. Nesse sentido, a história, bem como a 

filosofia da história seriam a combinação de certa quantidade de dados, conceitos 

teóricos e uma estrutura narrativa. Sobre seus objetivos na obra supramencionada, 

o autor afirma:  

 “Um dos meus intuitos fundamentais, além daquele de 
identificar e interpretar as principais formas de consciência histórica 
na Europa oitocentista, é estabelecer os elementos 
inconfundivelmente poéticos presentes na historiografia e na filosofia 
da história em qualquer época que tenham sido postos em prática. 
Diz-se com frequência que a história é uma mescla de ciência e arte. 
Mas, conquanto recentes filósofos analíticos tenham conseguido 
aclarar até que ponto é possível considerar a história como uma 
modalidade de ciência, pouquíssima atenção tem sido dada a seus 
componentes artísticos. Através da exposição do solo linguístico em 
que se constituiu uma determinada ideia da história tento estabelecer 
a natureza inelutavelmente poética do trabalho histórico e especificar 
o elemento prefigurativo num relato histórico por meio do qual seus 
conceitos teóricos foram tacitamente sancionados”.1 

  

 Hayden White utiliza as categorias definidas por Northrop Frye, em seu livro 

“Anatomy of Criticism” - modos de elaboração de enredo: Estória romanesca, 

Tragédia, Comédia e Sátira (deriva-se daí a Ironia). 

  Um historiador qualquer é forçado a pôr em enredo todo o conjunto de 

estórias que compõem sua narrativa, enredo que assume uma forma de estória 

abrangente ou arquetípica. Se, nas ciências físicas, parece haver acordos de 

tempos em tempos entre seus praticantes sobre quais leis são aceitas entre eles, o 

mesmo não ocorre entre os historiadores. Assim sendo, as explicações históricas 

tomam por base, inevitavelmente, diferentes pressupostos meta-históricos acerca da 

natureza do campo histórico. As decisões por um ou outro pressuposto são 

assentadas em opiniões de caráter ético e, especificamente, ideológico.  

                                                             
1 WHITE, Hayden. Meta-História: A imaginação Histórica do século XIX. Tradução de José 

Laurêncio de Melo. 2º Ed. São Paulo: Editora da USP, 2008. p. 13. 
 



 Da mesma forma, podemos perceber que o intérprete, ou performer musical, 

faz várias escolhas ao abordar uma obra, construindo um determinado sentido para 

esta.  

 Ao explicar a sua teoria de classificação das formas estruturais das narrativas 

históricas, Hayden White definiu que os tropos, ou as figuras de linguagem metáfora, 

metonímia, sinédoque e ironia, apresentam a base para a análise da linguagem 

poética utilizada pelos historiadores.  

 A) Metáfora - A metáfora consiste em utilizar uma palavra ou uma expressão 

em lugar de outra, sem que haja uma relação real, mas em virtude da circunstância 

de que o nosso espírito as associa e depreende entre elas certas semelhanças. 

Exemplo: Minha alma é uma estrada de terra que leva a lugar algum. Uma estrada 

de terra que leva a lugar algum é, na frase acima, uma metáfora. Por trás do uso 

dessa expressão, há uma comparação subentendida: Minha alma é tão rústica, 

abandonada (e inútil) quanto uma estrada de terra que leva a lugar algum. 

 B) Metonímia - A metonímia consiste em empregar um termo no lugar de 

outro, havendo entre ambos estreita afinidade ou relação de sentido. Na realidade, 

Hayden White enfatiza nesta a Parte pelo todo: Várias pernas passavam 

apressadamente. (Várias pessoas passavam apressadamente.) 

 C) Sinédoque - é uma figura de linguagem, similar à metonímia e, às vezes, 

considerada apenas uma variação da mesma. Na verdade, trata-se da inclusão ou 

contiguidade semântica existente entre dois nomes e que permite a substituição de 

um pelo outro. 

 D) Ironia - Consiste em dizer o contrário do que se pretende ou em satirizar, 

questionar certo tipo de pensamento com a intenção de ridicularizá-lo, ou ainda 

em ressaltar algum aspecto passível de crítica. ‘Parece um anjinho aquele menino, 

briga com todos que estão por perto’. 

 É importante observar que o livro de Hayden White foi escrito em 1973, e hoje 

em dia a Linguística tende a considerar que não se faz mais a distinção entre 

metonímia e sinédoque (emprego de um termo em lugar de outro), havendo entre 

ambos relação de extensão. Por ser mais abrangente, o conceito de metonímia 

prevalece sobre o de sinédoque. 

 Hayden White classifica os três primeiros tropos citados como ingênuos, por 

necessitarem crer na capacidade da linguagem para apreender a natureza das 

coisas em termos figurados. Em contraste com eles, o tropo da ironia consiste na 

auto anulação verbal. A ironia, assim, representa um estágio da consciência em que 

se reconhece a natureza problemática da própria linguagem; o alvo do enunciado 



irônico é afirmar tacitamente a negação do que no nível literal é afirmado 

positivamente, ou o inverso. 

3. Relações entre a Retórica Musical de Cano e a Meta História de Hayden 
White 

 O objetivo principal deste artigo é relacionar os pressupostos teóricos de 

Cano, ao investigar a Retórica Musical do período barroco, com o instrumental 

desenvolvido por Hayden White em sua crítica historiográfica, trazendo assim, uma 

contribuição para a discussão acerca da Performance Musical. Tal contribuição 

parte, portanto, da visão de que há procedimentos análogos entre o intérprete ou 

performer musical e o historiador, pois ambos constroem um determinado tipo de 

discurso. 

 Anteriormente já foi sugerida uma analogia entre as categorias que definem o 

fazer histórico e o fazer musical, dentro de um processo de comunicação, de 

transmissão de uma mensagem específica.  

 Ora, Cano define muito bem em seu trabalho, como foi operacionalizada a 

ideia de Retórica, cunhada pelos gregos antigos, na Música Barroca. Desde a 

segunda metade do século XX, vários estudiosos da Música passaram a 

compreender essa visão como fundamental para entender qualquer obra musical, 

haja visto que os elementos norteadores da interpretação musical devem passar 

pelo entendimento do contexto da obra. Este contexto necessariamente possui 

diversos aspectos retóricos próprios da época em que a obra foi concebida, mas 

também são inalcançáveis em sua totalidade, haja visto que a natureza da própria 

obra, salvo quando produzida contemporaneamente, reside na investigação histórica 

acerca desta.  

 Hayden White traz instrumentais para a crítica historiográfica retirados da 

teoria literária e da Linguística. Aproxima o fazer histórico do fazer literário, na 

medida em que o historiador necessariamente constrói um texto, para comunicar 

suas investigações, e este texto necessariamente é uma forma de narrativa, assim 

como a Literatura. 

 Ambos os autores, portanto, valem-se de instrumentais teóricos a princípio 

alheios à natureza específica de seu campo de investigação (para Cano, a Música; 

para Hayden White, a História). No entanto, tais instrumentais teóricos, em ambos os 

casos, contribuem enormemente para a compreensão ampliada de seus campos. 

 O que ressalta aos olhos, quando ambos autores são colocados lado a lado, é 

a percepção de que a Música possui claramente uma relação com a História, e 

ambas, com a narrativa Literária, na medida em que o músico, para interpretar uma 

peça, seja ela barroca, clássica, romântica ou mesmo contemporânea, tem de 



necessariamente investigar o contexto em que tal obra foi concebida, e os elementos 

musicais extrínsecos à partitura, ou seja, os elementos retóricos que constituem a 

narrativa musical intrínseca à peça. Bem como o historiador remete-se ao contexto 

histórico, objeto de sua pesquisa, e organiza os fatos e documentos dentro de uma 

narrativa, visando esclarecer como determinado processo histórico se deu.  

 Faz-se necessário atentar, também, para o fato de que toda obra musical, 

bem como uma obra histórica ou literária, possui uma relação com seu tempo e com 

o passado, pois toda linguagem é resultado, em parte, daquilo que se imagina como 

passado, e daquilo que se cria no presente. Em outras palavras, referindo-se 

especificamente à música, esta só existe como criação, no tempo presente. Afinal, 

ela apenas se realiza (em que pesem as gravações) no momento da audição. Da 

mesma forma, a obra histórica ou literária só tem sentido quando há um receptor, ou, 

se preferir, um leitor, para que sejam realizadas. 

 Assim sendo, percebe-se o elo estreito entre a crítica historiográfica de 

Hayden White e a Retórica Musical de Cano, na medida em que ambos veem no 

historiador e no músico o objetivo de convencer seus públicos de seus argumentos, 

construindo uma narrativa, ou escolhendo elementos retóricos para tal. 

4. Bass Colors – uma peça ‘work in progress’ 

 Como forma de operacionalizar a relação entre os conceitos acima descritos, 

o autor do presente artigo vem desenvolvendo um experimento em Performance 

Musical em uma peça para Contrabaixo, Live-Electronics e Vídeo, denominada 

“Bass Colors”. 

 Trata-se não de uma composição, considerando-se o termo dentro de seu 

sentido tradicional, mas, antes, de uma ‘colagem’ de trechos de peças para 

Contrabaixo, trechos de vídeos a respeito do instrumento, interligados pela utilização 

de um programa de Produção Musical denominado Ableton Live. Portanto, o termo 

‘work in progress’ mostra-se mais adequado, pois a peça não está ‘concluída’, e é de 

sua própria natureza tal inconclusão. 

 A preparação e realização da Performance ao contrabaixo, investigando 

aplicabilidades do programa de Produção musical Ableton Live constitui o objeto de 

pesquisa do autor.  

 A peça Bass Colors é uma proposta de improviso ao contrabaixo e Live – 

Electronics (utilizando o Ableton Live) a partir de quatro vídeos que versam sobre o 

contrabaixo acústico. Bass Colors cita trechos de peças ou excertos orquestrais que 

fazem parte do repertório do instrumento. Quais sejam: O Scherzo  da 5ª Sinfonia de 

Beethoven, o solo do início do 3º Movimento da 1ª Sinfonia de Mahler, Reverie, de 

Giovanni Bottesini e Kinderspiel, quarteto de contrabaixos de Betram Turetzky. 



 Os vídeos são de licença padrão do Youtube.com, portanto, de domínio 

público, a saber – entrevista de Ludwig Streicher (ícone da Escola Austríaca no 

século XX), String Instruments: Double Bass History & Characteristics, de Lennon 

Leppert e excertos do texto e peça de Patrick Süskind, O Contrabaixo. 

 Toda a proposta de Bass Colors está baseada em princípios retóricos, pois se 

encaixa nos conceitos descritos acima. Mas também é uma narrativa audiovisual, 

que, ao combinar-se com os vídeos e desconstruir os trechos das obras de 

Beethoven, Mahler, Bottesini e Turetzky, atua dentro do campo da Ironia, descrita por 

Hayden White. 

 Pensando nos princípios retóricos de Cano, Bass Colors combina diversas 

técnicas tradicionais e técnicas estendidas do Contrabaixo, aliadas a efeitos sonoros 

produzidos a partir do programa Ableton Live, com o intuito de conduzir a atenção da 

audiência. Assim, o ouvinte é levado constantemente a questionar-se sobre sua 

percepção a respeito do som do instrumento, já que há a manipulação timbrística 

deste, seja através de uma técnica estendida, como col legno ou sul ponticelo, ou 

através de efeitos manipulados em tempo real pelo intérprete.  

 A peça é uma construção narrativa sob forma irônica, nos moldes de Hayden 

White, pois além de construir-se a partir de vídeos que versam sobre o Contrabaixo, 

também desconstroem trechos dos autores supracitados, retirando tais trechos de 

seu contexto original, reorganizando-os em uma proposta de improviso. Há, 

portanto, a deliberada intenção de provocar a audiência, levando a uma visão crítica 

sobre o instrumento, nem sempre conhecido da plateia, e que não raro, causa 

curiosidade e estranhamento nesta. 

 A inserção de trechos da peça de teatro “O Contrabaixo”, de Patrick Süskind, 

sob a forma de um vídeo produzido em Portugal, e que inverte o sexo do 

personagem principal (originalmente um homem), carrega um profundo sentido 

satírico. O texto de Süskind é todo montado dentro deste modo, já que evidencia 

uma relação de amor e ódio, do personagem com o instrumento. 

 Bass Colors coloca em discussão a relação do performer com a Retórica 

Musical, na medida em que este tem profunda liberdade de escolha de elementos 

sonoros para conduzir a atenção da plateia. Também discute a relação compositor-

intérprete, já que se trata de desconstruir e improvisar sobre trechos de peças ou 

excertos de compositores muitas vezes considerados quase ‘intocáveis’, dentro do 

ambiente musical. A peça possui um espírito narrativo satírico, irônico, na medida 

em que combina vários elementos artísticos diferentes, para desconstruí-los e 

reorganizá-los livremente. 

 



5. Elementos constituintes da peça ‘Bass Colors’ 

 Para que fique mais claro ao leitor a proposta de operacionalização dos 

conceitos aqui relacionados, seguem-se os trechos das peças e excertos orquestrais 

escolhidos, bem como figuras e explanações sobre efeitos construídos dentro do 

programa Ableton Live. 

 5.1 – Trechos musicais constituintes de Bass Colors: 

 

 

Ludwig Van Beethoven – Scherzo da 5ª Sinfonia (Fonte:imslp.org) 

 

 



 

Mahler – Solo do 3º movimento da Sinfonia nº 1 (Fonte: imslp.org) 

 

Reverie – Giovanni Bottesini (Fonte: imslp.org) 

 

Kinderspiel – Bertram Turetzky (Fonte: Elcan-Vogel Inc.) 



5.2. Ableton Live – interfaces e efeitos 

 

  

Interface vertical do Ableton Live – permite a construção de loops em tempo real e de modo intuitivo. 

Esta é a interface utilizada na peça Bass Colors. (Fonte: fotografada pelo autor do artigo) 

 

 

 

 

 Interface horizontal do Ableton Live – permite a produção musical da mesma forma que outros 

programas. Trata-se de uma gravação multipista, ou seja, gravar vários instrumentos em canais 

diferentes. (Fonte: fotografada pelo autor do artigo) 



 

Dispositivo Looper: Permite fazer loops sem metrônomo, favorecendo flutuações de tempo. (Fonte: 

fotografado pelo autor do artigo) 

     

Dispositivo Grain Delay -  Customizável, manipula parâmetros do som como frequência, altura, 
quantidade de efeito desejável, sincronização com o sinal de entrada e feedback. (Fonte: fotografada 

pelo autor do artigo) 

          

 

  



  

Interface Dispositivo Cluster  - customizado; Permite “erodir” frequências, manipulando ondas 
sonoras, através de curvas de filtro e saturação sonora. (Fonte: fotografado pelo autor do artigo) 

 

 

 Dispositivo Customizável – Octave + Six,  é um Oscilador , permite manipular frequências, o alcance 
destas frequências manipuladas, tipo de onda sonora, profundidade do efeito e ataque da nota. 

(Fonte: fotografado pelo autor do artigo) 
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