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                                                                Y a-t-il une possibilité pour que dans le crépuscule  

nous puissions saisir quelque chose de ce qui a été 

l’aurore? Y a-t-il quelque chose qui dans le dernier 

moment reponde au premier moment? Nous sommes 

peut-être dans une nuit qui va précéder un nouveau 

jour. 

Nous sommes à la veille du plus enorme changement 

sur la terre. Est-ce que dans cette nuit nous ne 

pouvons pas avoir quelques clartés sur ce quit fut 

l’aube de la pensée humaine et sur l’originaire à 

venir? 

 

                                                                    Martin Heidegger 

(Arnoux, 1960, p.8, apud M. Jean Wahl, L’idée d’être chez Heidegger, 1951) 



 

 

 

 

RESUMO 

 

 

O tratado Da Música, de Aristides Quintiliano, é provavelmente o mais completo registro da 

estreita relação entre reflexão filosófica e teoria musical na Grécia Antiga. Neste trabalho, 

busco de início mapear o perfil descritivo das noções de masculino (ἄρρεν) e feminino (θῆλυ), 

centrais, no tratado de Quintiliano, para a concepção da música como um sistema 

cosmológico e um saber interdisciplinar. Em seguida, interrogo o estatuto lógico e ontológico 

desses conceitos e, por fim, busco compreender o raciocício analógico decorrente do emprego 

que Quintiliano dá a essas noções. 

 

Palavras-chave: Da Música, Aristides Quintiliano, Masculino, Feminino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Aristides Quintilianus’ On music is probably the most accomplished treatise documenting the 

close connection between philosophical thought and musical theory in Ancient Greece. In this 

work, I intend to scrutinize,  through  descriptive lens at first, the notions of masculine 

(ἄρρεν)  and feminine (θῆλυ), which play a substantial role in Quintilianus’ conception of 

music as a cosmological system and interdisciplinary science. Then I ask questions about the 

logical and ontological basis of those notions and, finally, I try to understand the analogical 

reasoning they seem to imply. 

 

Keywords : On music, Aristides Quintilianus, Masculine, Feminine. 
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1 Introdução 
 

A abstração é o pecado original de toda ciência, e é perfeitamente natural que seja 

assim. Nossa linguagem não pode pretender abarcar, numa visada única, os múltiplos aspectos 

de um objeto qualquer sem multiplicar ao mesmo tempo as razões de equívoco. É por isso 

que, para a compreensão de um único objeto, são necessárias dezenas de ciências que o 

enfoquem sob os diversos pontos de vista. O único incoveniente é que, no mais das vezes, 

dezenas de aspectos não chegam a formar um objeto, de modo que, enquanto o olho continua 

enxergando um mundo onde a cabeça está sobre o pescoço, a inteligência vai compondo para 

si um universo cada vez mais cubista.  

Este trabalho, fiquem tranquilos, não pretende atacar este problema, pelo menos 

não diretamente. Nosso objetivo é expor (e, na medida do possível, quem sabe até 

compreender) como, mediante o emprego de uma ferramenta intelectual simples (e 

ultrapassada, segundo a opinião corrente, que com frequência esquece ou sequer percebe o 

quanto a ela tem recorrido), nosso autor pretendeu romper fronteiras ontológicas e oferecer 

uma descrição unificada do mundo, submetendo nesse processo conhecimentos de ordem 

absolutamente heterogênea (que vão da astronomia à ciência política, da psicologia à crítica 

literária) a um mesmo par de conceitos.       

Nosso autor chama-se Aristides Quintiliano, e o seu livro é o tratado de teoria 

musical intitulado Da Música (ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΡΙΤΟΝ), obra em que todos os esforços 

convergem para um objetivo bastante ambicioso: integrar numa visão unitária os variados 

aspectos daquilo que a cultura grega um dia produziu sob o nome de μουσική, empreitada que 

demanda uma articulação entre duas vertentes rivais no campo da teoria musical, a tradição 

pitagórica e a tradição aristoxênica. Nos bastidores dessa articulação, onipresentemente, estão 

Aristóteles e Platão.  

Desconhece-se quem tenha sido, historicamente, o indivíduo que atende por 

Aristides Quintiliano. Alguns sustentam
1
 que tenha sido um escravo de Marcus Fabius 

Quintilianus; outros, que tenha sido seu filho, e outros, ainda, que seja o próprio autor da 

Institutio oratoria. Há também a hipótese de que tenha sido um sábio da corte do imperador 

Adriano, embora não se possa precisar qual deles exatamente (por ora, são duas as 

alternativas).  

                                                 
1
 Para mais detalhes sobre essas hipóteses: Mathiesen, 1983, p.11-12. 
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À indecisão quanto à identidade do autor soma-se a incerteza na datação da obra. 

Quintilino, por um lado, cita Cícero (assassinado em 43 a.C) e, de outro, foi usado como fonte 

por Martianus Capella na redação do livro IX do seu De nuptiis Philologiae et Mercurii. 

Como a redação do De nuptiis é datada da primeira metade do séc.V d.C, os comentadores 

concordam em situar o De música e seu autor entre o I e o IV séculos depois de Cristo. 

No conjunto da tratadística musical grega, o De música ocupa, ao lado dos 

Elementos Harmônicos de Aristóxeno (segunda metade do séc.IV a.C) e da Harmônica (que 

data de meados do séc. II d.C) de Ptolomeu, um lugar de destaque. Dentre esses três 

principais tratados, no entanto, o de Quintiliano é o único a nos oferecer uma “exposição 

completa dos aspectos filosóficos da música grega” (COLOMBER, L; GIL, B, 1996, p.19). 

Este trabalho objetiva abordar apenas um desses aspectos filosóficos: as noções de masculino 

(ἄρρεν) e feminino (θῆλυ). 

No De música, as noções de masculino e feminino cumprem um papel estratégico. 

É essa dualidade que, como princípio estruturante, fundamenta a doutrina dos éthe musicais 

na sua interação simpático-ético-pedagógica com as potências da alma. Trata-se, além disso, 

de um princípio que atua sobre todo o mundo corpóreo, analogando os entes deste mundo uns 

com os outros, e estes mesmos, por sua vez, com as realidades celestes.  

Todavia, embora Quintiliano, apoiado na ferramenta da analogia e mediante o 

emprego das noções de masculino e feminino, alcance conceber e expor uma visão, more 

musicale demonstrata, unitária do universo, nem por isso se dá o trabalho de tratar mais 

detidamente dessas duas noções e, se insinua fazê-lo, é sempre em função de um objetivo 

descritivo imediato. Quanto à analogia, expediente dos mais frequentes no De música, 

Quintiliano não chega a abordá-la como uma teoria em si mesma, embora expediente e teoria 

estejam ambos em seu tratado, indissociável e necessariamente ligados. 

Meu objetivo aqui é tratar particularmente das noções de masculino e feminino, e 

não do modo como essas noções fundamentam as doutrinas estéticas, políticas, pedagógicas, 

cosmológicas ou metafísicas relacionadas à reflexão musical grega. Assim, na primeira parte 

do trabalho, busco traçar um perfil descritivo inicial, partindo para isso das passagens, 

traduzidas e comentadas, em que Quintiliano emprega, ilustra ou explica essas noções. Num 

segundo momento, tento sondar o estatuto lógico e ontológico das noções de masculino e 

feminino, sem no entanto extrapolar o âmbito estritamente cosmológico no qual Quintiliano 

se detém. 

Como Quintiliano divide o tratado em três livros – um primeiro, dedicado à arte 

musical propriamente dita, ou música audível; um segundo, que trata da música enquanto 
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ferramenta pedagógica e imagem da alma; e um terceiro livro, no qual aborda os fundamentos 

matemáticos e cosmológicos dos livros anteriores –, e como as noções de masculino e 

feminino são abordadas, sempre a propósito mas sem ordem aparente, ao longo de todos os 

três livros, resulta absolutamente impossível não avançar em saltos. Pretendi minimizar esse 

inconveniente seguindo estritamente a ordem da exposição (teria seguido a ordem das razões, 

se tivesse encontrado alguma). Tentei também, nos comentários às passagens, preencher os 

hiatos expositivos, informando o contexto de onde cada passagem foi retirada.  

Na seleção das passagens a analisar, foi preciso excluir algumas (não muitas) cujo 

conteúdo não fosse especialmente relevante para o objetivo deste trabalho. Os trechos 

excluídos constituem-se sobretudo de informações já dadas ou de simples menções dos 

termos masculino e feminino. Fico grato a quem me possa informar alguma omissão 

imperdoável.  

Disse acima que as noções de masculino e feminino têm papel estratégico no 

tratado de Aristides Quintiliano. Não é sem estratégia, igualmente, que essas noções são 

apresentadas ao leitor. A. Q. abre os capítulos iniciais do livro I expondo os motivos (a 

ignorância e leviandade dos seus contemporâneos com relação à musica) e o escopo da sua 

iniciativa. A música, para ele, não é um divertimento banal, mas a ordem implícita por trás da 

natureza.  

Concluído o preâmbulo, ele desce das alturas e passa a tratar da música stricto 

sensu. No capítulo 5 do livro I, propõe uma divisão da matéria em duas partes: música prática 

e música teórica. Cada parte, por sua vez, é subdividida em duas outras. A teórica, em música 

da natureza e técnica musical; a prática, também chamada educativa, em composição (ou uso) 

musical e expressão musical. Quintiliano aborda a seguir os dois primeiros aspectos da 

técnica musical, o ritmo e o mélos. É só então que menciona, pela primeira vez, os termos 

masculino e feminino.  
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2 Masculino e feminino 
 

2.1 Mélos e rhythmós 

 

Como vimos, é somente após ter tratado da teoria harmônica (Livro I, caps. 6-12) 

e da teoria rítmica (caps. 13-19) que A. Q. emprega pela primeira vez os termos ἄρρεν e θῆλυ. 

Diz ele (I, 19.25-30): 

 
τινὲς δὲ τῶν παλαιῶν τὸν μὲν ῥυθμὸν ἄρρεν ἀπεκάλουν, τὸ δὲ μέλος θῆλυ· τὸ μὲν 

γὰρ μέλος ἀνενέργητόν τ' ἐστὶ καὶ ἀσχημάτιστον, ὕλης ἐπέχον λόγον διὰ τὴν πρὸς 

τοὐναντίον ἐπιτηδειότητα, ὁ δὲ ῥυθμὸς πλάττει τε αὐτὸ καὶ κινεῖ τεταγμένως, 

ποιοῦντος λόγον ἐπέχων πρὸς τὸ ποιούμενον.  

 

Alguns dos antigos chamavam o ritmo de masculino, e o mélos de feminino, pois o 

mélos é sem atualidade e sem forma, possuindo o logos da matéria pela sua aptidão 

para os contrários, ao passo que o ritmo move ordenadamente o mélos e o modela, 

possuindo o logos do criador com relação ao que é criado.  

 

Evidentemente, o mélos sem atualidade e sem forma mencionado nesta passagem 

não é exatamente o mesmo que, capítulos atrás (I, 12.1-3), A. Q. definiu como mélos téleion, 

ou mélos perfeito (aquele que combina harmonia, ritmo e dicção), mas o mélos em sentido 

próprio (ἰδιαίτερον) e estrito: um entrelaçamento de sons desiguais quanto à altura tonal, isto 

é, de sons que se articulam desde a perspectiva de uma oposição qualitativa de base, a 

oposição entre grave e agudo.  

Também a noção de ritmo é aqui empregada em sentido restrito, e sequer 

corresponde à totalidade daquilo que, dentro do escopo da teoria musical, e segundo o próprio 

A. Q (I, 13.19-20), está submetido à ordenação rítmica: os movimentos do corpo, da melodia 

e da dicção, ou seja: a dança, a música e a poesia.  

No início do capítulo 13, Livro I, A. Q. estabelece três acepções para o termo 

ritmo, conforme os objetos aos quais o termo seja aplicado. Há, assim, o ritmo dos corpos 

imóveis, o dos corpos móveis e o ritmo em sentido próprio (ἰδίως), que é o ritmo quando 

aplicado à voz (ἐπὶ φωνῆς), ou ao som. É com respeito a esta última acepção que, diz ele (I, 

13.6-8), o ritmo se organiza segundo uma oposição de estados denominados ársis e thésis, 

ruído e repouso (ἄρσιν καὶ θέσιν, ψόφον καὶ ἠρεμίαν). 

Certamente não é coincidência o fato de que cada termo da dualidade ritmo-

melodia se articule internamente também segundo uma oposição qualitativa. Mais adiante 

teremos ocasião de interrogar como essas (e outras) oposições específicas se articulam entre 

si, e todas, por sua vez, com a dualidade masculino-feminino, a que A. Q. nos introduz 

formalmente na passagem citada mas com a qual, assim nos parece, ele conta desde o início. 
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Em I, 23.6-7 A. Q. nos dá uma pista, ao fazer da interação entre os dissimilares a 

condição necessária de tudo o que vem a ser. Embora Quintiliano, nessa passagem, designe 

esses dissimilares (ἀνομοίων) como “γεννωμένων”, termo que Mathiesen (1983, p.108) 

traduz como “progenitores”, o princípio que ele aí enuncia não poderia, pela natureza do 

assunto (ritmo e métrica), estar circunscrito ao âmbito exclusivo da reprodução sexuada. 

Em nota ao trecho (I, 19.25-30) reproduzido acima, Barker (1990, p.445), após 

apontar a origem aristotélica dos conceitos de agente e matéria, considera problemática a 

fonte de sua associação com as noções de masculino e feminino, embora essa associação seja 

mencionada também em Aristóteles:  

 

The terms of this distinction between 'matter' and 'agent' are Peripatetic, and their 

use here recalls Aristotle's account of the male and female contributions to 

reproduction (e.g., De Gen. An. 730b). Similar conceptions of the roles of melody 

and rhythm are suggested by ps.-Ar. Probs. xix.49.We cannot confidently identify 

the origin of the application of sexual distinctions to music (used extensively by 

Aristides in Book 11), and specifically of the equation of rhythm with male, melody 

with female; such ideas may possibly be connected with the school of Damon; 

 

Colomer e Gil (1996, p.96) são mais específicos ao apontar uma possível origem 

aristoxênica para a aplicação das noções aristotélicas de ato e matéria ao par ritmo e mélos, 

hipótese que no fundo o próprio Barker não descarta, já que, como diz, os Elementa 

Rhythmica são “a major source for the section on rhythmics in chs. 13-19 of 12 Arist. Quint. 

De Mus. Book 1” (1990, p.193).  

De fato, nos Elementa Rhythmica (Livro II, fr.03), Aristóxeno refere-se ao ritmo e 

ao ritmável (ῥυθμιζομένου) como duas naturezas específicas (δύο τινὰς φύσεις), as quais 

estariam uma para outra como a forma (τὸ σχῆμα) está para o que é formado (τὸ 

σχηματιζόμενον). Aristóxeno é a princípio até mais abrangente que A. Q., já que a relação é 

estendida a todos os ritmáveis (corpo, melodia e dicção), e não exclusiva e especificamente ao 

mélos. Porém, para que não haja dúvida, ele faz questão de explicitar a relação entre ritmo e 

mélos, ao mencionar adiante (fr.04) que “o mesmo [lógos] se aplica ao mélos, e ao que quer 

que tenha surgido para ser submetido ao ritmo”
2
.  

Para A. Q., o mélos é “ἀσχημάτιστον”
3
, informe; para Aristóxeno, é 

“σχηματιζόμενον”, algo que padece a forma. Além de não haver diferença conceitual 

                                                 
2
 Ὁ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ μέλους καὶ εἴ τι ἄλλο πέφυκε ῥυθμίζεσθαι, ou na tradução de Barker (1990, 

p.185): “The same can be said about melody too, and about anything else whose nature it is to be made rhythmic 

[rhythmizesthai]”. 
3
 Quintiliano também denomina o mélos “ἀνενέργητόν”, o que obviamente remete ao conceito de ato (ἐνέργεια 

ou ἐντελέχεια), por oposição à potência (δúναμις), termo que A. Q. emprega com relação aos graus da escala.  O 
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relevante entre os dois termos, ambos apontam para uma acepção mais abrangente e mais 

primitiva do rhythmós. Segundo Colomer e Gil (op. cit., loc. cit.), “os termos rhythmós e 

schêma foram a princípio quase sinônimos, embora depois a palavra rhythmós se tenha 

aplicado preferencialmente à forma em movimento, e schêma à forma estática”. Ora, essa 

identificação originária, se esclarece a primeira e a segunda acepções atribuídas por A. Q. ao 

termo ritmo (o ritmo dos corpos imóveis e dos corpos móveis), igualmente demonstra a 

profunda unidade que coere aquelas três acepções, pois em todas predomina a ideia de uma 

determinação formal. 

Há, no entanto, apesar dos paralelismos (mesmo no tocante à ordem de 

exposição), uma diferença notável entre os textos de Aristóxeno e de Aristides Quintiliano. É 

que Aristóxeno, embora visivelmente preocupado esmiuçar a diferença entre o ritmo e os 

ritmáveis, não recore para isso às noções de masculino e feminino. O tratado de Aristóxeno, 

tudo indica, foi uma das principais fontes dos caps. 13-19 do Livro I de A. Q., mas certamente 

não foi a única.  

Embora, como sugerem Colomer e Gil, o ingresso na teoria musical dos termos 

masculino e feminino possa ter tido origem damoniana (e não ser, portanto, histórica e 

originalmente pitagórica), não há dúvida de que os termos ἄρρεν e θῆλυ fazem parte do 

vocabulário filosófico pitagórico. Sabemos disso porque Aristóteles (Metafísica, 986a25) os 

elenca entre famosos dez princípios pitagóricos. Noutra passagem da Metafísica (988a2-10), 

em que critica a concepção pitagórico-platônica da díada, Aristóteles não somente explica a 

conexão entre as noções de forma e matéria e o par masculino-feminino, mas afirma o caráter 

principial deste último:  

 

Com efeito, eles pretendem derivar da matéria uma multiplicidade, se 

bem que a Forma só gere uma vez; ora, o que observamos é que a mesa é 

feita de um pedaço de matéria, enquanto o homem que aplica a forma, 

apesar de ser um, faz muitas mesas. E a relação entre macho e fêmea 

assemelha-se a esta, pois a fêmea é emprenhada numa só cópula, ao passo 

que o macho emprenha muitas fêmeas. E todavia estes fatos são imagens 

daqueles primeiros princípios. Eis aí, pois, como se pronunciou Platão 

acerca destes problemas; pelo que ficou ditou é evidente que ele usou 

apenas duas causas, a essencial e a material (...) 

 

Se os fatos aparentemente desconexos da reprodução sexuada e da fabricação de 

uma mesa são imagens ou imitações (μιμήματα) daqueles princípios (τῶν ἀρχῶν ἐκείνων), 

isto é, dos princípios essencial e substancial – ou, em linguagem aristotélica, da causa material 

e da causa formal –, não somente é lícito contar com a manifestação desses princípios também 

                                                                                                                                                         
fato de que, na passagem em tela, ele recorra ao expediente privativo, em vez empregar os termos próprios, não 

obscurece a distinção conceitual.  
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no âmbito da música, mas se torna imperioso recorrer a eles quando se deseja, como deseja 

Quintiliano, oferecer um vislumbre do cosmo total desde o microcosmo particular da música. 

É o que trataremos de observar a seguir.  

 

2.2 Corpo e alma 

 

Após ter introduzido, no fim do cap.19, as noções de masculino e feminino, A. Q. 

não volta a mencioná-las em nenhum momento até o final do Livro I. Não quer isso dizer, 

todavia, que ele já não as leve em conta ou, pelo menos, que não as subentenda de algum 

modo. Em todo caso, só deverá retomá-las, em caráter explícito e operativo, a partir do cap.8 

do Livro II: 

 

Φαίνεταί μοι τοίνυν ἡ ψυχή, πόρρω μὲν τῶνδε ἡνίκα ἐστὶν ὁμιλοῦσα τῷ 

κρείττονι, λόγῳ τε ὁμέστιος εἶναι καὶ καθαρεύειν ἐπιθυμίας· ἐπὰν δὲ ἐπὶ 

τάδε ἀγκλίνῃ καὶ τὴν ἐνταῦθα διατριβὴν πείρᾳ μαθεῖν ἐπιχειρήσῃ, 

τηνικαῦτα αὐτῇ σώματός τε ἐγγίνεται χρεία καὶ σῶμα ἐπιζητεῖ 

πρόσφορον.  ὑπόκειται δ' αὐτῇ θεωρεῖν τὴν ἐν τούτοις διπλόην, 

ἀρρενότητά τέ φημι καὶ θηλύτητα, ἥτις οὐκ ἐν ἐμψύχοις μόνοις ἄρα ἦν 

ἀλλὰ κἀν τοῖς φύσει μόνῃ διοικουμένοις,  φυτῶν τε ὅσα μετάλλων τε 

γένη καὶ ἀρωμάτων· καὶ γὰρ τούτων δυάς τις ἐπιφαίνεται, ἤτοι δι' 

ἁπαλότητος ἢ λειότητος ἢ εὐχροίας ἢ εὐωδίας ἢ καὶ τῶν ἐναντίων τὴν 

ἑτέραν ἐπιδεικνυμένων φύσιν. 

 

Parece-me, de fato, que a alma, quando distante das coisas e em comércio 

com o superior, coabita com a razão e está livre de desejos; mas quando 

inclina-se para as coisas daqui e intenta aprender através da experiência 

um modo de existir no tempo, então, sendo-lhe necessário um corpo, ela 

busca um corpo que lhe seja adequado. E é da natureza da alma, no 

tocante aos corpos, atentar para a dualidade, ou seja, para a masculinidade 

e para a feminilidade, dualidade presente não só nos corpos animados, 

mas também nos governados por uma só natureza, tais como os gêneros 

das plantas, dos metais e dos aromas, pois também neles se manifesta 

certa dualidade, pois seja pela brandura ou pela suavidade, pela bela 

aparência ou pelo bom odor, seja pelas qualidades contrárias, apontam 

para uma ou outra natureza. (II, 8.1-12) 

 

Uma rápida contextualização nos permitirá compreender melhor tanto esta quanto 

as demais passagens do cap.8. Todo o livro II é dedicado àquilo que, no cap.5 do livro I, A. Q. 

havia definido como música prática (πρακτικόν) ou educativa (παιδευτικόν). Antes, porém, de 

tratar do seu tema propriamente, A. Q. sente a necessidade de responder às objeções dos 

céticos
4
 (dentre os quais ninguém menos que Cícero, a quem Quintiliano, porém, hesita em 

                                                 
4
 “É possível que os educadores romanos pensassem como Epicuro, para quem a música não tinha qualquer 

significado além de um jogo de sons, e concordassem com Cícero, que afirmava ‘que a música não tem utilidade 

alguma além de um prazer infantil, sem valor nenhum, posto que não pode guiar-nos à felicidade’. Segundo o 

autor romano Cornélius Nepos, do séc. I d. C., ‘ninguém ignora que a música, segundo o estado de nossos 

costumes, não convém a um personagem importante’, apesar de ter sido levada, entre os gregos, como ‘digna de 
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atribuir juízos desfavoráveis acerca da música) fundamentar a própria ideia de uma formação 

moral através da música. E como a ação da música sobre a alma depende tanto da capacidade 

ativa da primeira quanto da capacidade receptiva da última, é por esta que ele começa. 

A alma, diz, é responsável por dotar de certo ritmo e de ordem (ῥυθμοῦ τινος καὶ 

τάξεως) as coisas deste mundo (τῶν ἐνθαδί). Poderíamos dizer, embora Quintiliano não o faça 

aqui explicitamente, que a alma, portanto, é masculina em relação ao mundo sensível. Mas, 

para que possa ser isso, é preciso que não seja apenas isso. De fato, diz A. Q., a alma não 

possui uma natureza ou potência única (οὐδὲ τῶν μονήρη τινὰ φύσιν ἢ δύναμιν ἐχόντων), mas 

certa natureza dupla (διπλῆς τινος φύσεως).   

A duplicidade da alma consiste em ter sido dotada, pelo administrador de todas as 

coisas (ὁ τὸ σύπαν διοικῶν), de uma substância divina, na qual habita a razão (λóγος), e de 

uma substância mundana, ou irracional (ἄλογος), na qual habita o desejo (ἐπιθυμία). As duas 

naturezas ou potências são necessárias para que a alma atue sobre o mundo corpóreo, e essa 

natureza dúplice, sem a qual ela seria ineficaz, pode-se definir assim: a alma só é ativa em 

relação ao mundo corpóreo na medida em que é passiva em relação ao mundo racional. Ora, a 

música, diz Quintiliano no início do cap.3 do livro II, está para a alma irracional assim como a 

filosofia está para a alma racional. Desse modo, ao submeter-se à música, a alma irracional 

submete-se igualmente à razão, pois a música é, no fundo, razão transformada em matéria 

sensível, tal como a alma mesma.  

Isso, porém, não é tudo. Entre as duas naturezas da alma há um ponto intermédio, 

que, ao submeter o desejo à razão, confere unidade às duas metades. Esse ponto intermédio é 

a memória (μνήμη). Memória, é claro, das belezas eternas do mundo suprassensível
5
. Desse 

modo, o dualismo anímico resolve-se num elemento intermediário, resultante da interação 

entre os polos extremos, com os quais forma afinal uma tríade.  

Paralelamente, a alma (tomada como unidade, não mais segundo a interação das 

suas partes), sendo a um só tempo ativa (frente ao mundo sensível) e passiva (perante o 

mundo racional), é ela própria um ponto intermédio, resultante da interação entre polos 

opostos, com os quais, por sua vez, também compõe uma tríade. As partes e o todo, o 

microcosmo e macrocosmo, assim, espelham-se mutuamente. 

                                                                                                                                                         
consideração e estima’ ”. CERQUEIRA, F. V. Ética e estética na música grega: a educação e o ideal da kalo-

kagathía. Classica (Brasil) 24.1/2, 73-85, 2011. 
5
 Mesmo se desconsiderarmos esse elemento doutrinal platônico, a memória seria ainda uma bela e eficaz 

imagem da união entre o corpóreo e o incorpóreo, pois a memória é uma operação estritamente mental cujos 

objetos, no entanto, são todos oriundos da experiência sensível. 
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Mas a porção desejante (ou irracional) da alma possui igualmente as suas partes. 

A. Q. as denomina desejante (ἐπιθυμητική), a qual tende ao relaxamento (ou relaxação, 

indulgência) excessivo, e impulsiva (θυμικὴ), que tende a uma tensão igualmente desmedida. 

Fica claro desde logo, embora Quintiliano reserve esse comentário para mais adiante, que as 

duas porções da alma irracional formam uma oposição do tipo ativo-passivo, ou masculino-

feminino, restando saber qual seria, nesse caso, o ponto intermédio.  

O ponto intermédio são dois: por um lado (e acima), a própria porção racional da 

alma, que é inteiriça e não se constitui de partes; por outro (e abaixo), as paixões que resultam 

(como A. Q. descreverá a seguir) da mescla entre as potências ativa e passiva da alma. As 

tríades formadas, portanto, são também duas, mas de tipos diferentes: numa, o ponto 

intermédio está hierarquicamente acima dos termos opostos; noutra, hierarquicamente abaixo. 

A razão da eficácia persuasiva da música sobre a alma irracional reside, 

argumenta Quintiliano, nas peculiaridades do seu aparato mimético, que lhe permite produzir 

a imitação com matéria similar à do objeto imitado. Curiosamente, esse aparato mimético é 

também triádico, pois a música imita
6
 os éthe e as paixões da alma com os conceitos 

(ἐννοίαις); as palavras, com as harmonias e a modulação da voz (ἁρμονίαις καὶ φωνῆς 

πλάσει); e a ação, com os ritmos e o movimento do corpo (ῥυθμοῖς καὶ κινήσει σώματος). A 

música, portanto, abarca o universo inteiro da ação humana, desde o seu nascedouro (nos 

movimentos afetivos e intelectuais da alma) até sua exteriorização em forma de atos e 

palavras.    

Ora, sendo a música sobretudo uma terapia das paixões da alma (παθῶν ψυχικῶν 

θεραπεία), cabe ao conceito (que, síntese do conteúdo racional a transmitir e da impressão 

estético-emocional a causar, está relacionado ao movimentos internos da alma de onde brotam 

as ações) o papel de guiar os elementos do mélos perfeito (dicção, harmonia e ritmo). O cap.8 

e os seguintes, a começar pelo trecho acima citado, são dedicados justamente a explicar, 

primeiro, como se geram as paixões da alma e, depois, como a música é capaz de imitá-las e 

de nelas intervir.  

De início, A. Q. trata da dualidade masculino-feminino como uma particularidade 

do mundo corpóreo a que a alma tem de se submeter. Reforça o caráter especificamente 

corpóreo dessa dualidade o fato de que ela não se manifeste apenas em corpos animados (οὐκ 

ἐν ἐμψύχοις μόνοις), mas também em corpos governados por uma só natureza (ἀλλὰ κἀν τοῖς 

φύσει μόνῃ διοικουμένοις). Essa observação parece decorrer da necessidade de distinguir a já 

                                                 
6
 II, 4.38-40. 
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mencionada duplicidade da alma (razão por que seria natural esperar que somente os corpos 

animados estivessem submetidos à dualidade: a dualidade, ao menos, entre corpo e alma) do 

dualismo propriamente corpóreo. Em todo caso, embora tipicamente corpórea, a dualidade 

masculino-feminino também aqui não se restringe ao fenômeno biológico da diferenciação 

sexual. Além disso, essa dualidade não corresponde exatamente a duas espécies opostas de 

seres, mas a dois polos de um eixo que atravessa, de ponta a ponta, o mundo corpóreo, 

alcançando, portanto, e internamente, todos os seres nele existentes. Desse modo, cada ente 

particular pode ser tomado como uma resultante da interação entre os dois princípios, em 

relação aos quais ele estabelece, por sua vez, um ponto intermédio, isto é, uma mescla. E é 

precisamente na produção dessa mescla que o dualismo anímico e o dualismo corpóreo se 

articulam (II, 8.16-28): 

 

οὐ μόνον οὖν ἐφίεται σώματος ἀλλὰ καὶ τούτου ποιοῦ τινος· ἢ γὰρ ἄρρεν 

ἠγάπηκεν ἢ θῆλυ. καὶ τούτων ὁτὲ μὲν ἄκρατον θάτερον, ὁτὲ δὲ ἐξ ἀμφοῖν 

ἔχον δεινήν τινα καὶ ὄντως ἄτοπον μίξιν. αὐτίκα, κἂν μὴ φύσει τοῦ 

τοιούτου τύχωσι σώματος, αὐταὶ ταῖς σφετέραις τροπαῖς μετερρύθμισάν 

τε καὶ ἐς τὸ αὑταῖς ὅμοιον μετέστησαν. οὕτως ἐν μὲν ἄρρεσι θῆλυς 

ἐπιτρέχει μορφή, δι' ἣν καὶ ὁ βίος ὦπται τοιοῦτος, ἐν δὲ γυναιξὶν ἀνδρεῖον 

εἶδος, ᾧ καὶ τὸ ἦθος ὅμοιον τεκμαιρόμεθα· καὶ ἄνδρες μὴν ἀγένειοι καὶ 

γενειάσκουσι γυναῖκες, καί τις ἄρρην ἔβλεψεν ὑγρὸν καὶ γυναῖκες γοργὸν 

προσεῖδον, ὥστε καὶ τῶν ἠθῶν ἕκαστα θηράσεις ἑκάστῃ μορφῇ συνῳδά.  

 

A alma, portanto, não só deseja um corpo, mas certo tipo de corpo, um 

corpo masculino ou um corpo feminino. Deseja, dentre esses, às vezes um 

corpo puro, de um tipo ou de outro, às vezes um corpo que possua uma 

curiosa e paradoxal mistura de ambos. Assim, quando não conseguem 

obter naturalmente esse determinado corpo, as almas o remodelam 

mediante torneios e o transformam em algo semelhante a si mesmas. 

Dessa forma, sobre um corpo masculino recai uma forma feminina (razão 

por que também sua vida assim se mostra), ou ainda sobre um corpo 

feminino uma forma masculina, no que também assinalamos um éthos 

similar. Há homens imberbes e mulheres barbadas, homens de lânguido 

olhar e mulheres com mirada de Górgona, de modo que cada éthos, verás, 

corresponde a uma fisionomia.  

 

Uma vez estabelecido o princípio de que o dualismo anímico de algum modo rege 

o dualismo corpóreo, A. Q. sente-se à vontade para tratar de um nos termos do outro, 

recorrendo para isso aos termos masculino e feminino (II, 8.28-39): 

 

ἐκ δὲ τῆς πρὸς τὸ ἄρρεν ἢ θῆλυ προσπαθείας ἢ πρὸς ἀμφότερον τὰ πάθη 

συνίσταται περὶ ψυχήν. τὸ μὲν οὖν θῆλυ λίαν ἀνειμένον, ᾧ συνᾴδει τὸ 

ἐπιθυμητικόν, τὸ δ' ἄρρεν σφοδρόν τε καὶ δραστήριον, ᾧ τὸ θυμικὸν 

ὡμοίωται. περὶ μὲν οὖν τὸ θῆλυ ψυχῆς τε μέρος καὶ ἀνθρώπων γένος 

πλεονάζουσι λῦπαι τε καὶ ἡδοναί, περὶ δὲ τὸ ἄρρεν ὀργὴ καὶ θράσος. 

πάλιν δὲ τούτων γίνονται συζυγίαι, λυπῶν τε πρὸς ἡδονὰς καὶ ὀργῆς πρὸς 

θράσος, καὶ θράσους πρὸς ἡδονὴν καὶ λύπην, καὶ ὀργῆς αὖθις πρὸς 

ἑκάτερον, καὶ πάλιν ἑκάστου πρός τε ἓν καὶ πρὸς πλείω μίξεις· καὶ μυρίας 

ἄν τις ἐκ τούτων εὕροι τῶν παθῶν εἰκόνας ἐν ποικιλίᾳ θεωρουμένων.  
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Conforme o apego ao masculino, ao feminino ou a ambos, estabelecem-se 

as paixões da alma. O feminino é demasiado indulgente, e com ele 

concorda a alma desejante, ao passo que o masculino, semelhante à alma 

impulsiva, é veemente e ativo. Assim, tanto na parte feminina da alma 

quanto na parcela feminina da humanidade abundam os prazeres e as 

dores, ao passo que na masculina, a ira e a coragem. E, uma vez mais, 

dão-se combinações entre essas paixões: das dores com os prazeres, da ira 

com a coragem, da coragem com o prazer e a dor, ou da ira, novamente, 

com as demais, e ainda de uma com outra qualquer ou com várias. A 

partir dessas, seria possível encontrar uma miríade de imagens das 

paixões, em vista da sua variedade. 

 

Se a alma, por um lado, submete o mundo corpóreo, este por sua vez a espelha 

macrocosmicamente, nela interferindo mediante interações simpáticas, a exemplo do que 

ocorre na música. No entanto, não são apenas as disposições passivas, ou paixões, que 

estabelecem pontes entre a alma e a realidade corpórea. Também as disposições ativas e 

intelectivas estão submetidas ao dualismo masculino-feminino (II, 8.48-69): 

 

ἔστι γὰρ πρῶτον μὲν ἐν ὁρατοῖς ἑκατέραν ἰδεῖν τὴν φύσιν, τὸ μὲν 

ἀνθηρόν τε καὶ ἐς ὡραϊσμὸν προςφυὲς χρῶμά τε καὶ σχῆμα διαιροῦντα 

θηλύτητι, τὸ δὲ στυγνόν τε καὶ ἐς σύννοιαν ἄγον ἀρρενότητι, πάλιν δὲ ἐν 

ἀκοαῖς τοὺς μὲν λείους καὶ προσηνεῖς ἤχους ἐς τὸ θῆλυ, τοὺς δὲ 

τραχυτέρους εἰς τοὐναντίον ἁρμόττοντα· καί, ἵνα μὴ τὰ καθ' ἕκαστον 

λέγω, κοινῶς περὶ πάντων ἀποφαντέον ὡς ὅσα μὲν τῶν αἰσθητῶν ἔς τε 

ἡδονὴν δελεάζει καὶ ἠρέμα διαχεῖν τὴν γνώμην πέφυκε, ταῦτα εἰς τὸ θῆλυ 

κριτέον, ὅσα δὲ κινεῖ τε εἰς σύννοιαν καὶ ἐγείρει τὸ δραστήριον, ταῦτα εἰς 

τὴν ἄρρενος μοῖραν ἀπονεμητέον, τὰ δέ τοι μηδέτερον ἢ κατὰ μίξιν ἄμφω 

δρῶντα ταῦτα τῶν μέσων ἀποφαντέον. κατὰ δὴ ταῦτα καὶ περὶ ἐκείνων 

λέγωμεν αἳ λόγῳ μέν εἰσι καταληπταὶ τέχναι τε καὶ ἀρεταὶ καὶ ἐπιστῆμαι, 

ἐκ δὲ τῆς τῶν ὑλῶν ποιότητος περὶ ἃς ἑκάστη τευτάζει τὰς πρὸς ἀλλήλας 

διαφορὰς καὶ ὁμοιότητας εἰλήχασιν, αἵ τε ἀρεταὶ πρὸς τὰς ἀρετὰς αἵ τε 

ἐπιστῆμαι πρὸς τὰς ἐπιστήμας, κακίαι τε αὖ πρὸς κακίας καὶ 

ἀνεπιστημοσύναι πρὸς ἀμαθίας, πάλιν δὲ ἀρεταὶ πρὸς κακίας ἢ ἐπιστήμας 

ἢ ἀγνωσίας, κακίαι τε αὖ πρὸς τὰς εἰρημένας, ποικίλης τινὸς καὶ τῆς κατὰ 

ταῦτα πλοκῆς τε οὔσης καὶ μίξεως.  

 

A princípio, é de fato possível identificar, nos objetos visíveis, cada 

natureza separadamente: atribuindo o florido e as formas e cores 

decorativas ao feminino, e as sombrias e que conduzem à reflexão ao 

masculino; e o mesmo para as coisas audíveis: relacionando os sons 

suaves e doces ao feminino, e os mais ásperos ao seu oposto. E, para que 

eu não entre aqui em detalhes, é preciso dizer que, no geral, as coisas 

sensíveis que induzem ao prazer e que, natural e docemente, dissolvem o 

juízo, estas se devem considerar femininas, ao passo que aquelas que nos 

levam à reflexão ou promovem a ação se devem designar masculinas. Já 

aquelas que não atuam nem de uma nem de outra maneira, ou o façam 

segundo uma mescla de ambas, estas se hão de chamar intermediárias. 

Disso decorre que falemos nos mesmos termos a respeito também das 

coisas apreendidas pela razão – as artes, as virtudes e as ciências –, as 

quais devem suas semelhanças e diferenças mútuas aos assuntos de que se 

ocupam: as virtudes no tocante às virtudes, e as ciências no tocante às 

ciências e, por seu turno, os vícios no que diz respeito aos vícios, e a 

incultura com respeito às ignorâncias e, ainda, virtudes com respeito aos 

vícios, ciências ou ignorâncias, e os vícios com respeito estes todos, 

sendo possível certa combinação e mescla dessas coisas. 
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Cabe observar como A. Q., ao traçar um perfil do masculino e do feminino, não 

oferece uma lista de entes individuais, mas um elenco genérico de qualidades sensíveis, das 

quais ele passa sem maior detença para o tópico das naturezas intermediárias, em que estão 

incluídas as artes, as ciências e as virtudes. A menção às artes, ciências e virtudes é 

importante neste momento porque, uma vez explicado o processo pelo qual, através de 

mesclas dos princípios masculino e feminino, são engendradas as paixões da alma, 

Quintiliano deve agora retomar o fio da exposição e mostrar como a música, por meio de 

conceitos, palavras, ritmos e melodias, é capaz de imitar essas mesmas paixões, virtudes, 

vícios etc., comunicando à alma o respectivo éthos. É o que fará no restante do livro II. 

 

2.3 Os conceitos 

 

No início do cap.9, A. Q. retoma o tema dos conceitos, com o qual tinha 

concluído o cap.7, antes da relativamente longa mas necessária digressão acerca das paixões 

da alma. O propósito do autor é demonstrar como um poeta é capaz de transmitir os conceitos 

que deseje mediante o emprego de certos procedimentos retóricos. A. Q. utiliza exemplos 

extraídos de Homero, nos quais aponta como o poeta, mesclando traços masculinos e 

femininos, consegue traduzir em palavras uma gama complexa de impressões, desde 

sensações físicas, como rapidez, suavidade ou agitação, até caracteres ou julgamentos morais. 

Esse conceitos (ἐννοήματα) compostos de traços masculinos e femininos – conceitos que, por 

sua vez, entram na composição ética das frases e dos discursos –, A. Q. os compara aos 

extratos dos quais são feitos os remédios
7
, e conclui (II, 10.3-18):   

 

τὰ μὲν οὖν ἐς ἄνεσιν ἄγοντα καὶ φαιδρότητα τὸν ἀφελῆ τε καὶ ἡδὺν λόγον 

ἐγέννησε· τὰ δὲ τὸ σύννουν κινοῦντα καὶ τὸ ὁρμητικὸν τὸν πολιτικόν τε 

καὶ ἀγωνιστικὸν ἐξέφηνεν. τοῦ μὲν οὖν πολιτικοῦ κατὰ τὸ ἄρρεν τὰ εἴδη 

συντομίαι τε καὶ βραχύτητες καὶ ἀξίωμα καὶ μεγαλοπρέπεια, τραχύτης τε 

καὶ σφοδρότης καὶ μέγεθος καὶ μεστότης, ἅπερ τήν τε φυσικὴν ἐμφαίνει 

μεγαλόνοιαν τοῦ ἄρρενος, μέγεθός τε σώματος καὶ ἁδροτῆτα διανοίας καὶ 

τὸ ἐς τὰ μέγιστα τῶν ἔργων ἀνυτικὸν τάχος· τοῦ δὲ ἀφελοῦς ἀραιότης 

ἁβρότης κάλλη τε καὶ γλυκύτητες, ὧν τὰ μὲν τὸ ἀνειμένον τοῦ θήλεος, τὰ 

δὲ τὸ ἐς ὡραϊσμὸν διαδείκνυσιν ἐπτοημένον. γένοιτο δ' ἄν τι καὶ τῇ 

τούτων πλοκῇ, οἷον ἡ δριμύτης, τὸ μὲν τάχος ὡς ἄρρεν, τὸ δὲ 

μικροπρεπὲς ὡς ἐναντίον ἐπιφαίνουσα, ἥ τ' ἐπιμέλεια, τὸ μὲν γλίσχρον 

ἔχουσα κατὰ τὸ θῆλυ, τὸ δὲ τῆς φιλοπονίας παρεκτεταμένον ὡς ἄρρεν. 

 

Assim, os conceitos que levam à descontração e à alegria produzem uma 

frase despojada e doce, enquanto os conceitos que mobilizam as partes 

intelectiva e impulsiva produzem a frase contenciosa e política. Os traços 

da frase política relacionados ao masculino são: concisão, brevidade, 

dignidade e elevação, assim como aspereza, força, grandeza e 

completude, traços que mostram a grandiosidade natural do masculino, a 

                                                 
7
 Uma comparação semelhante já tinha sido feita em II, 4.7-12. 
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magnitude do corpo, o vigor mental e a eficaz rapidez para os maiores 

trabalhos. Já os da frase despojada são: porosidade, delicadeza, beleza e 

doçura, dos quais uns mostram a descontração própria ao feminino, outros 

a paixão pelo adorno. Da combinação desses traços pode surgir outro, a 

exemplo da perspicácia, que manifesta a rapidez, como o masculino, e 

atenção ao detalhe, como o feminino; ou o cuidado, que tem a tenacidade 

como traço feminino e o prolongado gosto pelo esforço como traço 

masculino.  

 

Talvez valha a pena examinar alguns desses traços com mais atenção.  Sem 

dúvida, a associação de muitos deles ao masculino ou ao feminino é de certa forma previsível. 

Já outras associações (sem a exclusão das anteriores) poderiam justificar, para a sensibilidade 

contemporânea, uma acusação de sexismo. No entanto, é preciso lembrar que as noções de 

masculino e feminino, como A. Q. bem frisou no cap.08, não correspondem a homem e 

mulher, e que, no mais, é justamente o estatuto lógico e ontológico desses conceitos que nos 

interessa aqui compreender.  

Feita essa ressalva, atentemos para uma curiosa característica associada à frase 

feminina: porosidade, ou “ἀραιότης”, termo que Colomer e Gil (1996, p.140) traduzem por 

“ligereza” (ligeireza, agilidade, prontidão ou até leviandade) e Mathiesen (1983, p.137) por 

“openness” (abertura, franqueza, sinceridade). O léxico Liddell-Scott-Jones define “ἀραιότης” 

como “looseness of substance, porousness, rarity”, por oposição a “πυκνότης”, que significa 

“closeness, thickness, denseness, solidity”. A noção que a palavra veicula é a de um estado de 

desagregação que, abrindo flancos, torna a substância receptiva ao influxo externo. Esse traço 

remete necessariamente à associação entre o feminino e a matéria, cuja natureza consiste na 

disposição receptiva que mantém em relação à forma.   

Outro traço associado ao feminino é a tenacidade, “γλίσχρον”, adjetivo que 

poderia também ser traduzido por “insistente” ou “obstinado”, mas que verti por tenacidade, 

seguindo aqui o exemplo de Mathiesen, pelos seguintes motivos. “Γλίσχρον” é uma 

característica que, ainda segundo o LSJ, opõe-se a “ψαθυρός”, que significa friável, 

quebradiço. A princípio, essa associação pareceria contradizer o exemplo anterior, em que a 

porosidade estava relacionada ao feminino, e solidez ao masculino. Não há, na verdade, 

contradição alguma.  

No âmbito do estudo da resistência dos materiais, a tenacidade é definida como a 

capacidade que tem uma substância de absorver impacto. Materiais friáveis são precisamente 

aqueles que ocupam a mais baixa posição na escala de tenacidade. Já os materiais que ocupam 

o topo da escala são chamados flexíveis ou elásticos, os quais resistem ao impacto mediante 

uma deformação. Em outras palavras, é virtude de sua propriedade receptiva que esses 

materiais se tornam resistentes, isto é, tenazes. 
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Já a “porosidade”, ou “abertura”, da qual falávamos acima diz respeito a outro 

tipo de propriedade: a dureza, que é resistência à penetração, indentação ou risco. Materiais 

duros, como o diamante, por exemplo, podem ser muito pouco tenazes (a estrutura do 

diamante é bastante compacta e densa – isto é, “πυκνότης” –, a ponto de ausência de elétrons 

livres impossibilitar a condutibilidade elétrica, mas ele é incapaz de sobreviver a uma 

martelada). Como A. Q. com frequência associa o masculino à dureza, considerei conveniente 

tomar explícita a relação inversa, em que o feminino está associado à tenacidade. 

Quintiliano encerra o capítulo com exemplos, ainda homéricos, que ilustram a 

ação psicofísica e as virtudes pedagógicas dos conceitos. A questão do dualismo continua 

presente, embora de modo tangencial e sem acréscimos teóricos ou descritivos relevantes. No 

capítulo seguinte, o tema voltará ao primeiro plano, e A. Q., após ter demonstrado como a 

dualidade opera no plano macro das frases, palavras e ideias, passará então ao microcosmo do 

discurso: aos elementos (στοιχείων) mínimos, as letras do alfabeto. 

 

2.4 As letras 

 

Quintiliano retoma (II, 11.4-31) o assunto afirmando que, portanto,  

 

καὶ τοίνυν τὰς τούτων ἰδιότητας ἐς τὴν ἐναντιότητα τῶν προειρημένων 

γενῶν εὐστόχως ἀνακτέον. τούτων δὴ τὰ μὲν λειοτέρους ἀποτελεῖ τοὺς 

φθόγγους, ὡς τὰ φωνήεντα, τὰ δὲ τραχεῖς, ὡς τὰ ἄφωνα, τὰ δὲ μεταξύ, ὡς 

τὰ ἡμίφωνα. καὶ τῶν φωνηέντων τὰ μὲν ἀκώλυτον προφερόμενα τὸν ἦχον 

<εὐφωνότερα>, διὸ καὶ σεμνότερα, πέφυκεν, ὡς τὰ μακρά, τὰ δ'εὐθέως 

περιγράφοντα ἧττον, ὡς τὰ βραχέα· τὰ δὲ μεταξὺ κατὰ τὴν τῶν χρόνων 

ποιότητα καὶ τῆς εὐφωνίας μετείληφεν. τῶν ἡμιφώνων τὰ μὲν ἐξ ἄκρων 

τῶν χειλῶν συριγμὸν προϊέντα στενὸν τραχύτερα, ὡς τὰ διπλᾶ καὶ τὸ 

ἰδιάζον, τὰ δὲ λοιπὰ εὐφωνότερα. καὶ τούτων τὰ μὲν τῆς γλώττης τό τε 

πνεῦμα καὶ τὸ στόμα πληττούσης ἰδίως, <ὡς> τὸ <λ> καὶ τὸ <ρ>, τὰ δ' 

ἀποκλειομένων τῶν πνευματικῶν πόρων ἢ καὶ διὰ ῥινὸς προχωροῦντα 

μόνης ἔλαττον, ὡς τὸ  <μ> καὶ τὸ <ν>. πάλιν τῶν ἀφώνων τὰ μὲν διὰ τῶν 

χειλῶν ἠχεῖται μόνων, τοῦ πνεύματος τὴν ἔμφραξιν αὐτῶν κατὰ μέσον 

ἐκβιαζομένου, ὡς τὸ <β> καὶ τὰ τούτου περιεκτικά, τὰ δὲ τῆς μὲν παρειᾶς 

ὑποσαιρούσης, τοῦ δὲ πνεύματος ῥαγδαίως καὶ εἰς πλάτος προϊεμένου, ὡς 

τὸ <γ> καὶ τὰ ἑκατέρωσε ἄκρα, τὰ δὲ τῶν μὲν ὀδόντων ἐπ' ὀλίγον 

διαζευχθέντων, τῆς δὲ γλώττης οἱονεὶ σφενδονώσης κατὰ μέσον ἀθρόως 

τὸ πνεῦμα, ὡς τὸ <τ> καὶ <θ> καὶ τὸ τούτων μέσον. τούτων δὲ τὰ μὲν 

ἠρεμαίως προάγοντα τὸν ἀέρα κἀκ τῶν περὶ τοὺς ὀδόντας τόπων 

κέκληταί τε ψιλὰ καί ἐστιν εὐφωνότερα, τὰ δ' ἔνδοθεν ἐκ φάρυγγος 

ὠνόμασται δασέα καί ἐστι λίαν τραχέα, τὰ δ' ἐκ μέσου τοῦ φωνητικοῦ 

τόπου μέσα τε εἴρηται καὶ τῆς ἀμφοτέρων εἴληχε φύσεως.  

 

 é preciso atribuir as particularidades das letras à já mencionada oposição 

de gêneros. Dentre elas, umas realizam sons mais suaves, como as vogais; 

outras, sons ásperos, como as mudas, e outras, sons intermediários, como 

as semivogais. Dentre as vogais, as que proferem um som  desimpedido 

são mais eufônicas, e por isso mais nobres, como as longas; já as que 

limitam de pronto o som são menos nobres, a exemplo das breves, 

enquanto as intermediárias participam da eufonia conforme sua qualidade 
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temporal. Dentre as semivogais, as que emitem um sibilo desde o topo 

dos lábios são mais ásperas, como as duplas e a independente, ao passo 

que as restantes são mais eufônicas. Destas últimas, são particularmente 

eufônicas as que soam quando a língua golpeia o ar e a boca, como o 

lambda e o rô, enquanto as que soam com as saídas de ar fechadas ou só 

através do nariz, como o mü e o nü, já o são menos. Quanto às mudas, por 

sua vez, umas são produzidas apenas com os lábios, quando o ar força a 

passagem por entre eles, como é o caso do beta e das letras circundantes; 

outras, como o gama e as letras que lhe ocupam os flancos, produzem-se 

com as bochechas e os lábios separados, numa forte e larga emissão de ar; 

já outras são produzidas com os dentes um pouco separados, com a língua 

a lançar o ar pelo centro, como o tau, o theta e a letra que está no meio 

das duas. Das mudas todas, as que emitem o ar suavemente desde a zona 

ao redor dos dentes são chamadas simples e são mais eufônicas; as que o 

emitem desde dentro da garganta chamam-se aspiradas e são muito 

ásperas; já as que o fazem desde o meio do trato vocal chamam-se médias 

e possuem ambas as naturezas.  

 

A dualidade de gêneros atua, no âmbito das letras, a partir de uma oposição 

primeira entre vogais (que são suaves e, logo, femininas) e mudas (que, ásperas, são por isso 

masculinas). Entre um polo e outro há um ponto intermediário, as semivogais. 

É preciso atentar para o fato de que, com exceção das vogais, os termos da 

classificação de Quintiliano não significam o mesmo que, a princípio, significariam 

espontaneamente para nós. “Mudas” não significam aqui “consoantes”, mas uma subdivisão 

das consoantes, categoria esta que inclui as semivogais. “Mudas” também não designam as 

consoantes ditas surdas (ou desvozeadas), pois, como se vê, ele elenca entre as mudas tanto 

consoantes vozeadas quanto desvozeadas.  Na verdade, o termo próprio para designar as 

consoantes, “σύμφονα”, sequer é utilizado por Quintiliano, embora estivesse incorporado à 

nomenclatura gramatical pelo menos desde Dionísio Trácio (circa II a.C), que o emprega na 

sua τέχνή γραμματική, com a qual Quintiliano está de acordo em tudo o mais no que diz 

respeito às letras
8
. 

As noções que Quintiliano introduz acerca das vogais, embora sumárias, são 

claras e não apresentam dificuldade. Estrategicamente, ele não se detém muito nelas, já que 

pretende tratar exaustivamente do assunto mais adiante, no que lhe seguiremos o exemplo. 

Cabe porém observar que o critério empregado, neste momento, para a classificação das 

vogais – o maior ou menor desimpedimento do som que profere, ou seja, a capacidade de 

assumir materialmente a forma da quantidade contínua, por oposição à quantidade discreta, as 

quais são subdivisões da categoria aristotélica da quantidade – rege igualmente o sistema das 

letras no seu conjunto e em cada uma de suas partes. 

                                                 
8
 Cf. Chapanski, 2003, p. 22-24. 
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Assim, intermediárias entre o extenso e o discreto, as semivogais são consoantes 

que apresentam certo caráter de continuidade. As mais contínuas e eufônicas, logo mais 

próximas das vogais, são o lambda e o rô. O mü e o nü são semivogais intermediárias, 

enquanto o sigma e as consoantes duplas (dzeta, xi e psi) ocupam o outro extremo, mais 

próximas das mudas. O sistema das semivogais resulta, assim, perfeitamente simétrico em 

relação ao conjunto das letras: parte de uma polarização inicial que se desdobra numa tríade.  

As mudas são também subdivididas triadicamente, conforme o ponto de 

articulação, e podem ser labiais, dentais ou guturais. Cada uma dessas subdivisões, por sua 

vez, é composta por três elementos: duas letras que se opõe e uma terceira, que é o seu ponto 

médio. As labiais, organizadas do masculino para o feminino, são: pi, beta e phi. As dentais: 

tau, delta e theta. As guturais: capa, gama e khi.  

Perceba-se como, coerentemente, A. Q. estabelece as consoantes sonoras como 

ponto intermédio entre as aspiradas e as surdas. A aspiração é sem dúvida um traço contínuo 

que aproxima as aspiradas das consoantes (ou semivogais, nos termos de A. Q.) duplas. Já as 

surdas, com sua oclusão seca, são a expressão máxima da natureza consonantal, que consiste 

em obstruir a passagem do ar e, portanto, introduzir no continuum vocálico um princípio de 

separação (ou diferenciação formal). Dessa união vogal-consoante surgem as mesclas 

silábicas, as quais, para clarificar a analogia de Quintiliano (e recorrendo a Aristóteles), 

seriam um sýnolon em que as vogais ocupam o polo substancial (material ou feminino) e as 

consoantes, o polo essencial (formal ou masculino). 

A.Q. encerra o capítulo sem voltar ao tema das vogais, adiado para o capítulo 

seguinte. Esse adiamento ocorre em função da necessidade de articular o dualismo das vogais 

(empregadas no solfejo) como o dualismo das notas, de modo não somente a justificar a 

doutrina do éthos mas também a demonstrar como o éthos deriva, por sua vez, do mesmo 

princípio dualista.  

 

2.5 As vogais e o solfejo 

 

Quintiliano inicia o cap.12 relembrando a diferença de natureza entre o ritmo e o 

mélos (II, 12.6-10): 

 

Ὅνπερ οὖν ἐλέγομεν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ῥυθμοῦ πρὸς ἁρμονίαν εἶναι 

λόγον, οἷον ἄρρενος πρὸς θῆλυ, τουτονὶ καὶ νῦν ἐκκαλυπτέον, ὅτι ἄρα 

τούτων αἱ μὲν ἀκρότητες κατ' ἐναντιότητα τοῦ ποιοῦ θεωροῦνται, τὰ δὲ 

μεταξὺ τῆς ἀμφοτέρων ἕξεως μετέχει. 
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O que dissemos anteriormente sobre haver um logos entre o ritmo e a 

harmonia, tal como o que existe entre o masculino e o feminino, eis o que 

se há de desvelar agora, pois os ritmos e harmonias extremos são 

percebidos conforme a oposição qualitativa, enquanto as harmonias e 

ritmos intermediários participam da condição de ambos. 

 

Note-se, para começar, que o termo “harmonia” é aqui empregado como sinônimo 

de mélos, sobreposição terminológica que não era de fato incomum
9
. No cap.8 do livro I, 

Quintiliano havia utilizado o termo “harmonia” para designar as diversas espécies de 

disposição dos intervalos na escala (espécie dórica, frigia etc.). Mas a organização intervalar é 

apenas parte do significado dessas harmoníai. Como lembra Rocha (2010, p. 122), uma 

harmonia implicava igualmente um timbre, uma intensidade e até mesmo um ritmo 

específicos. Isso de certo modo esclarece a advertência que faz Quintiliano a respeito das 

mesclas possíveis entre ritmo e melodia, as quais não poderiam, é claro, corresponder 

perfeitamente nem a nenhuma dessas categorias. Essa observação, além do mais, tem o 

objetivo de evitar ou corrigir um equívoco que poderia induzir o leitor a tomar o masculino e 

o feminino como classes de seres ou objetos, e não como termos correlativos. Logo a seguir, 

encerrada a advertência, ele continua (II, 12.18-23): 

 

 Ἔστιν οὖν κἀπὶ τῶν φθόγγων αὕτη πρὸς ἀλλήλους ἡ διαφορὰ ἣν ἐν τοῖς 

κατ' ἀρχὰς κατὰ τὸ ἦθος ὡριζόμεθα. οἱ μὲν γὰρ στερεοί τέ εἰσι καὶ 

ἄρρενες, οἱ δὲ ἀνειμένοι καὶ θηλύτεροι· καὶ τούτων ἕτεροι μεταξύ, 

μεμιγμένοι μὲν ἐξ ἀμφοῖν, θατέρου δὲ τῶν γενῶν πλέον ἢ ἔλαττον 

μετεσχηκότες. 

 

A mesma diferença que, no início, definimos no tocante ao éthos existe 

também na relação dos sons uns com os outros, pois alguns são sólidos e 

masculinos, outros descontraídos e mais femininos, e alguns, ainda, são 

intermediários, uma mistura de ambos, participando de cada um dos 

gêneros com maior ou menor intensidade. 

 

No cap.6 do livro I, Quintiliano havia elencado uma série de diferenças entre os sons, e dentre 

elas a diferença no tocante ao éthos. Naquele ponto (I, 6.79-81), Quintiliano tratou dessa 

diferença em termos de altura tonal, mas agora remeterá essa diferença à oposição entre 

masculino e feminino (II, 13.1-35): 

 

Τῆς δὲ μελῳδίας ἔν τε ταῖς ᾠδαῖς κἀν τοῖς κώλοις ἐκ τῆς ὁμοιότητος τῆς 

πρὸς τοὺς ὀργανικοὺς ἤχους λαμβανομένης τὰ τῶν στοιχείων ἁρμόττοντα 

πρὸς τὴν τῶν μελῶν ἐκφώνησιν ἐπελεξάμεθα. ἑπτὰ γοῦν τῶν φωνηέντων 

ὄντων ἔν τε τοῖς μακροῖς καὶ τοῖς βραχέσι τὰς προειρημένας διαφορὰς 

ὁρῶμεν. καθόλου γὰρ τὰ μὲν ἐς μῆκος αἴροντα τὸ στόμα σεμνοτέρους τε 

τοὺς ἤχους καὶ ἀρρενοπρεπεῖς, τὰ δ' ἐς πλάτος διαιροῦντα καὶ τὰς 

ἐκφωνήσεις ἥττους τε καὶ θηλυτέρας ἔχει. πάλιν δὲ εἰδικῶς ἐν μὲν τοῖς 

μακροῖς ἄρρην μὲν ὁ τοῦ <ω> φθόγγος, στρογγύλος τε ὢν καὶ 

συνεστραμμένος, θῆλυς δὲ ὁ τοῦ <η>· διαχεῖται γάρ πως ἐν αὐτῷ τὸ 

                                                 
9
 Cf. West, 1994, p.178. 
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πνεῦμα καὶ διηθεῖται. ἐν μέντοι τοῖς βραχέσι τὸ μὲν <ο> τὸν ἄρρενα 

δηλοῖ, τό τε φωνητικὸν συνίλλον ὄργανον καὶ τὸν φθόγγον πρὶν 

ἐκφωνηθῆναι συναρπάζον, τεθήλυνται δὲ τὸ <ε>, κεχηνέναι πως 

ἀναγκάζον κατὰ τὴν ἀπαγγελίαν. τῶν δὲ διχρόνων ἐς μελῳδίαν τὸ <α> 

κράτιστον· εὐφυὲς γὰρ διὰ πλάτος τῆς ἠχήσεως ἐς μακρότητα· τὰ δὲ 

λοιπὰ διὰ λεπτότητα οὐχ οὕτως ἔχει. ἔστι δέ τινα κἀν τούτοις ἰδεῖν 

μεσότητα· τὸ μὲν γὰρ <α> κοινωνίαν τε ἔχον καὶ ἀντιπάθειαν πρὸς τὸ 

<η>, ᾗ μὲν ἐς ἀντίστροφον χρείαν ἐκείνου παραλαμβάνεται πέφυκεν 

ἄρρεν, ᾗ δὲ τὴν ὁμοίαν ποιεῖται σημασίαν τεθήλυνται. δηλοῦσι δὲ τοῦτο 

καὶ αἱ τῶν διαλέκτων ἀλλήλαις ἀντιπεπονθυῖαι τῇ τῶν ἐθνῶν ἀναλόγως 

ἐναντιοτροπίᾳ, ἡ Δωρίς τε καὶ Ἰάς· ἡ μὲν γὰρ Δωρὶς τὴν θηλύτητα 

φεύγουσα τοῦ <η> τρέπειν αὐτοῦ τὴν χρῆσιν ὡς ἐς ἄρρεν τὸ <α> 

νενόμικεν, ἡ δὲ Ἰὰς τὸ στερεὸν ὑποστελλομένη τοῦ <α> καταφέρεται 

πρὸς τὸ <η>. τὸ δὲ <ε> θῆλυ μέν ἐστι κατὰ τὸ πλεῖστον, ὡς προείρηται, 

τῷ δὲ τὸν ὅμοιον ἦχον ἐπιφαίνειν, εἰ ἐκταθείη, τῇ <αι> διφθόγγῳ 

γραφομένῃ διὰ τοῦ <α> ἐπ' ἐλάχιστον ἠρρένωται. ἀλλὰ καὶ τῶν ἄρθρων 

καὶ τῶν καταλήξεων τὰ καθ' ἁπάσας τὰς πτώσεις εἴ γε ἐξετάζειν ἐθέλοις, 

σαφῶς εὑρήσεις ὡς τῶν μὲν ἀρρενικῶν ὀνομάτων ἀρρενικὰ στοιχεῖα 

καθηγεῖται καὶ ἐπὶ τελευτῆς τίθεται, τῶν δὲ θηλυκῶν τὰ ὅμοια καὶ  

ὅμοιοι φθόγγοι, τῶν δ' οὐδετέρων τὰ μεταξύ. 

  

Uma vez que a melodia, nos cantos como nas passagens instrumentais, é 

captada através de sua semelhança com o órgão fonador, escolhemos as 

letras mais adequadas à vocalização dos mele. Como as vogais são sete, 

examinemos a mencionada diferença entre longas e breves. Via de regra, 

as vogais que erguem a boca longitudinalmente têm sons mais nobres e 

masculinos, enquanto as que alargam a boca lateralmente possuem sons 

mais brandos e femininos. Dentre as longas, o som do ômega é 

masculino, por ser esférico e compacto, e o som do eta é feminino, pois 

nele o ar é de certa forma filtrado e dissipado. Já dentre as breves o 

ômicron exibe um som masculino, por contrair o órgão fonador e reter o 

som até o momento da fonação, enquanto o épsilon é feminino, pois exige 

que de algum modo se alargue a boca durante a emissão. Das dícronas, o 

alfa é o melhor para a melodia, por ser apto para a duração em função da 

sua amplitude. Já com as demais não se dá o mesmo, em razão de sua 

estreiteza. Também é possível enxergar nas vogais certo estado 

intermediário. O alfa, por exemplo, é tanto afeito quanto oposto ao eta: 

quando empregado de modo oposto a este, é naturalmente masculino; 

quando produz um signo semelhante, é feminino. Isso também se observa 

na oposição mútua entre os dialetos, análoga à oposição entre os povos, a 

exemplo dos jônicos e dóricos. Os dóricos, fugindo à feminice do eta, 

trocam-no pelo alfa masculino, enquanto os jônicos, evitando a solidez do 

alfa, tendem para o eta. Já o épsilon, como disse, é feminino na maior 

parte das vezes; mas quando se alarga num som semelhante ao ditongo 

‘ai’, masculiniza-se um pouquinho em virtude do alfa. Mas se quisesses 

examinar todas as terminações, tanto dos artigos quanto dos casos, 

constatarias claramente que os nomes masculinos são precedidos e 

terminados por letras masculinas, os nomes femininos por letras e sons 

semelhantes e as letras intermediárias por sons neutros. 

 

Já tendo estabelecido anteriormente que, no âmbito das vogais, as longas são mais 

nobres e eufônicas, Quintiliano ignora agora esse critério e passa a tratar das diferenças 

internas a cada um dos três tipos de vogais (longas, breves e dícronas), estabelecendo para 

isso novos parâmetros. 

O primeiro parâmetro é o da verticalidade ou horizontalidade da vogal, critério 

que, no vocabulário da nossa fonética articulatória, equivale ao grau de abertura ou 



25 

 

fechamento da vogal. Assim, dentre as vogais longas, o ômega é masculino, por ser mais 

vertical, ou aberto, ao passo que o eta é feminino, por ser relativamente mais fechado. Embora 

a associação, aqui, entre grau de abertura e masculinidade seja uma dedução nossa, não é sem 

interesse lembrar que antes, no âmbito das frases, a mesma noção (abertura, porosidade) 

estava associada ao feminino. A aparente contradição nos permite atentar para um aspecto 

importante das noções de masculino e feminino. É que se essas noções, por um lado, 

designam algo de formalmente idêntico (ou ao menos análogo) em todos os entes aos quais 

são aplicadas, materialmente, no entanto, podem corresponder a realidades muito distintas. 

Uma frase, em outras palavras, não pode ser masculina no mesmo sentido que um ritmo o é. 

Voltaremos a esse ponto mais adiante, quando tivermos ocasião de examinar as noções de 

masculino e feminino em si mesmas
10

.  

Outro traço apontado como masculino é a esfericidade do ômega, o que nos 

remete ao simbolismo do círculo e da esfera – formas consideradas perfeitas, daí a 

esfericidade da alma
11

 (II, 17.47) antes de cair neste mundo, bem como das órbitas celestes –, 

mas também à oposição entre vogais arredondadas e não arredondadas. Em todo caso, 

Quintiliano não parece recorrer a esse critério para discernir as qualidades das vogais breves, 

a menos que a contração do órgão fonador atribuída ao ômicron (que é masculino, e o épsilon, 

feminino) refira-se justamente a esse arredondamento.  

As dícronas são por natureza ambíguas, mas, destas, o alfa é o mais eufônico em 

razão de sua amplitude (πλάτος), ou seja, seu grau de abertura. Quanto às demais dícronas 

(iota e üpsilon), Quintiliano sequer chega a mencioná-las, descartando-as pela sua 

“λεπτότητα”, ou “estreiteza” (também magreza ou debilidade), critério igualmente 

relacionado ao grau de abertura ou fechamento da vogal.  

O descarte das dícronas mais fechadas permite que Quintiliano aproxime o alfa do 

épsilon, desfazendo como isso, no entanto, a simetria da oposição entre longas e breves. Os 

extremos do sistema passam então a ser ocupados pelas duas longas: o ômega, no polo 

masculino, e o eta, no feminino. O parâmetro subjacente, nesse caso, parece ser a oposição 

entre vogais anteriores e posteriores, sobre o qual prevalece, porém, o critério da 

verticalidade: o grau de abertura levemente maior do ômega. Essa prevalência faz todo o 

                                                 
10

 Caberia talvez acrescentar que sequer a ideia de “abertura” possui, num caso e no outro, o mesmo sentido. 

Aqui, estando correta nossa dedução, possui um sentido articulatório preciso, enquanto antes foi empregada algo 

metaforicamente. Essa objeção poderia comprometer a felicidade do exemplo, mas não a validade das 

observações a que o exemplo deu ensejo.  
11

 Cf. Platão, Banquete, 190a; E ainda, segundo Rougier (1991, p.59): “Arquitas, declara Laurent Lydus em De 

Mensibus, punha a definição da alma no círculo, em razão de ser a alma aquilo que se move por si mesmo, por 

que a alma, sendo aquilo que se move por si mesmo, é, por uma consequência necessária, o primeiro motor. Ora, 

o primeiro motor é um círculo ou uma esfera.”  
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sentido se atentarmos para sua relação com o critério da constrição, que remete à oposição 

entre quantidade contínua e quantidade discreta.  

Por fim, o que diz A. Q. a respeito dos artigos e das terminações é grosso modo 

verdadeiro, como aponta Barker (1990, p. 488), no que tange aos artigos e à primeira e à 

segunda declinações, com no entanto alguma exceções, a exemplo do ômega (terminação 

‘ων’) que aparece no genitivo plural de todos os gêneros.   

Das cinco vogais de que tratou Quintiliano até o momento, apenas quatro, 

obviamente, podem corresponder às quatro notas do tetracorde. O ômicron será então 

excluído, em razão de seu maior grau de fechamento, e o sistema vocálico empregado no 

solfejo será o seguinte (II, 14.13-33): 

 

Τούτων οὕτως ἐχόντων οἱ μὲν διὰ τοῦ <η> γινόμενοι φθόγγοι ὑγροί τέ 

εἰσι καὶ ὅλως παθητικοὶ καὶ τεθηλυσμένοι, οἱ δὲ διὰ τοῦ <ω> δραστήριοί 

τε καὶ ἠρρενωμένοι, τῶν δὲ μέσων οἱ μὲν διὰ τοῦ <α> πλέον ἔχοντες 

ἀρρενότητος, οἱ δὲ διὰ τοῦ <ε> θηλύτητος. τούτοις ὅμοια γίνεται τὰ ἐξ 

αὐτῶν διαστήματα, καὶ πάλιν τοῖς διαστήμασιν ὁμόλογα τὰ ἐκ τούτων 

περιεχόμενα συστήματα, ἄκρα μὲν τὰ ὑπὸ τῶν ὁμοίων, μέσα δὲ τὰ ὑπὸ 

τῶν ἀνομοίων ταῖς φωναῖς· καὶ ἤτοι κατὰ τὴν τοῦ συστήματος ἀγωγὴν 

τῆς ποιότητος μεταλαμβάνει ἢ κατὰ τὴν ὑπερβατὸν μελοποιίαν τοῖς 

πλεονάζουσι τῶν ἤχων συνεξομοιοῦται. Τοῦ δὴ πρώτου συστήματος, ὅ 

ἐστι τετράχορδον, ὁ μὲν πρῶτος διὰ τοῦ <ε> προῆκται φθόγγος, οἱ δὲ 

λοιποὶ κατὰ τὸ ἑξῆς ἀκολούθως τῇ τάξει τῶν φωνηέντων, ὁ μὲν δεύτερος 

διὰ τοῦ <α>, ὁ δὲ τρίτος διὰ τοῦ <η>, ὁ δὲ τελευταῖος διὰ τοῦ   <ω>, 

εὐπρεπῶς κατὰ τὸ πολὺ τῶν ἤχων δι' ἀμεσότητος ἀλλήλους 

διαδεχομένων. καὶ οἱ μὲν ἑξῆς τοῖς προειρημένοις τρισὶ κατὰ συμφωνίαν 

λαμβάνονται, μόνος δὲ <ὁ> τοῦ <ε> κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ τε πρώτου διὰ 

πασῶν καὶ τοῦ δευτέρου † κατὰ τὴν ὁμόφωνον τῷ προσλαμβανομένῳ τὴν 

μέσην διάξει †. διὰ τί δέ, ὕστερον λέξομεν. 

 

Assim sendo, as notas produzidas com o eta são úmidas, totalmente 

passionais e femininas, enquanto as notas que se articulam com o ômega 

são ativas e masculinas. Dentre as notas intermediárias, as que se 

articulam com o alfa têm mais da natureza masculina, ao passo que as que 

o fazem com o épsilon têm mais da feminina. Dessas notas derivam 

intervalos que lhes são semelhantes, e dos intervalos, por sua vez, 

sistemas que são análogos a eles. São extremos os sistemas formados por 

intervalos semelhantes, e intermediários os formados por intervalos 

dessemelhantes em suas vogais. E eles ou assumem uma qualidade de 

acordo com a disposição intervalar do sistema ou, conforme os intervalos 

da melodia, acomodam-se aos sons que nela predominam.  

No primeiro sistema, que forma um tetracorde, o primeiro som é emitido 

com o épsilon, ao passo que os demais se emitem segundo a ordem das 

vogais: o segundo com o alfa, o terceiro com o eta e o último como o 

ômega, sucedendo-se corretamente os sons sem intermediários. Os sons 

que se seguem são obtidos por consonância com estes três. Em seguida 

vem o épsilon, que só aparece no início da primeira e da segunda oitava, 

em razão da homofonia da nota média em relação à acrescida. Diremos 

posteriormente por que isso é assim.  

 

A sequência das vogais, do masculino para o feminino, ficaria então assim: 

ômega, alfa, épsilon e eta. Já sua atribuição às notas do tetracorde requer alguma explicação. 



27 

 

O tetracorde, base do sistema musical grego, era composto por uma sequência de 

quatro notas. As notas que ocupavam as extremidades tinham entre si um intervalo fixo de 

quarta justa (dois tons e meio), enquanto as notas intermediárias podiam assumir valores 

distintos conforme o gênero de disposição intervalar adotado
12

. Do grave para o agudo (ou de 

cima para baixo, se considerarmos a disposição das notas na lira), essas notas eram 

denominadas de: baripícnica (ou primeira), mesopícnica (superprimeira), oxipícnica 

(indicativa, pois tocada com o dedo indicador) e apícnica. Quando a este primeiro era 

acrescido um segundo tetracorde mais agudo, sem que entre os dois houvesse o intervalo de 

um tom, a última nota do primeiro tetracorde (apícnica) tornava-se também a primeira 

(baripícnica) do segundo. Ora, como esta primeira nota do segundo tetracorde distava da 

última em dois tons e meio, o conjunto dos dois tetracordes formava um intervalo de 5 tons, 

ou sétima menor. Para que o conjunto pudesse compor um intervalo de oitava, ao primeiro 

tetracorde foi acrescentada uma nota mais grave, denominada por isso de “acrescida” 

(προσλαμβανόμενος), e que distava da primeira nota do tetracorde em um tom. 

O primeiro som de que trata Quintiliano, e ao qual ele associa o épsilon, é 

justamente essa nota acrescida, e não propriamente a primeira nota (baripícnica) do 

tetracorde, associada ao alfa. As notas seguintes são associadas ao eta (superprimeira) e ao 

ômega (indicativa), após as quais a sequência se repete, com novamente uma nota primeira 

(alfa), superprimeira (eta) e indicativa (ômega), cada uma delas distando dois tons e meio da 

sua correspondente no tetracorde anterior. A última nota do segundo tetracorde (denominada 

μέση, por estar exatamente no meio do sistema de dupla oitava, ou Grande Sistema Perfeito, 

formado por dois pares de tetracordes) é associada ao épsilon, em razão do intervalo de oitava 

formado com a nota acrescida.  

Note-se como a qualidade (masculina ou feminina) das notas no interior de cada 

tetracorde não está relacionada, como seria talvez de se esperar, com seu caráter grave ou 

agudo, mas com a posição que ocupa na escala. Já o caráter dos tetracordes e dos sistemas por 

eles formados depende da região tonal, como se vê na passagem abaixo (II, 14.64-70): 

 

Ἔτι τῶν συστημάτων τὰ μὲν βαρύτερα τῷ τε ἄρρενι κατὰ φύσιν καὶ ἤθει 

κατὰ τὴν παίδευσιν πρόσφορα, τῇ πολλῇ καὶ σφοδρᾷ κάτωθεν ἀναγωγῇ 

τοῦ πνεύματος τραχυνόμενα καὶ πλείονος ἀέρος πληγῇ διὰ τὴν τῶν 

πόρων εὐρύτητα τό τε γοργὸν δηλοῦντα καὶ ἐμβριθές, τὰ δ' ὀξέα τῷ 

θήλει, τῇ τοῦ περὶ τὰ χείλη καὶ ἐπιπολῆς ἀέρος πληγῇ διὰ λεπτότητα 

γοερά τε ὄντα καὶ ἐκβοητικά.  

 

                                                 
12

 Eis a disposição intervalar de cada gênero, em escala descendente: T, T, T\2 (gênero diatônico); T + T\2, T\2, 

T\2 (gênero cromático) e 2T, T/4, T/4 (gênero enarmônico).  
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Dentre os sistemas, os mais graves são naturalmente adequados ao 

masculino no tocante à educação e à formação do éthos, pois são ásperos 

em razão da grande e impetuosa vazão de ar desde baixo e se mostram 

dignos e temíveis por conta do choque do ar contra as largas saídas. Já os 

sistemas agudos são adequados ao feminino, pois o impacto do ar no 

entorno e na superfície dos lábios faz com que, pela estreiteza da 

passagem, os sons resultem estrepitosos e plangentes.  

 

Embora os sistemas mais graves sejam os mais adequados à educação e à 

formação do éthos, o mesmo se aplicando às melodias executadas nessas regiões, disso não 

decorre que as melodias femininas resultem inúteis para o serviço da alma, devendo por isso 

ser evitadas. No cap.6 do livro II, A. Q. já havia defendido os méle mais relaxados (bem como 

o próprio prazer estético) contra a crítica dos que, apoiados em Platão
13

, os rechaçavam por 

completo. É o que voltará a fazer agora
14

 (II, 14.88-90): 

 

περὶ μὲν δὴ  τῶν μελῶν ταῦτα· ὧν τὰ μὲν ἀνδρώδη καὶ κόσμια πρὸς 

παίδευσιν, τὰ δὲ ἀλλοιότερα πρός τινας ἀναγκαῖα ψυχαγωγίας.  

 

Acerca dos mele, enfim, eis o que há: os viris e ordenados se empregam 

na educação, enquanto os demais são necessários a certas orientações da 

alma.  

 

Nos capítulos seguintes, Quintiliano tratará do ritmo, do gestual cênico e dos 

instrumentos, e não fará acréscimos relevantes aos conceitos de masculino e feminino. São 

mais viris e apropriados à educação, por exemplo, os ritmos mais regulares e que possuam pés 

mais longos, como o espondeu ( _ _ ), e menos nobres ou mais agitados e humildes os demais, 

como o pirríquio (UU). Já a referência aos movimentos de cena é brevíssima, e constitui-se 

apenas de um elogio aos movimentos que imitam a nobreza e a virilidade, ao qual acrescenta 

a ressalva de que os movimentos menos nobres possuem também a sua conveniência, segundo 

a natureza do público. Na classificação dos instrumentos, A. Q. retoma explicitamente as 

noções de masculino e feminino, descrevendo-as segundo o já conhecido parâmetro da altura 

tonal (II, 16.23-40): 

 

Ἐν μὲν οὖν τοῖς ἐμπνευστοῖς ἄρρεν μὲν ἄν τις ἀποφήναιτο τὴν σάλπιγγα 

διὰ τὸ σφοδρόν, θῆλυ δὲ τὸν αὐλὸν τὸν φρύγιον γοερόν τε ὄντα καὶ 

θρηνώδη, τῶν δὲ μέσων αὖ τὸν μὲν πυθικὸν πλέον ἀρρενότητος 

μετέχοντα διὰ τὸ βάρος, τὸν δὲ χορικὸν θηλύτητος διὰ τὸ ἐς ὀξύτητα 

εὐχερές. πάλιν ἐν τοῖς κατατεινομένοις τὴν μὲν λύραν  

ἔστιν εὑρεῖν πρὸς τὸ ἄρρεν ἀναλογοῦσαν διὰ τὴν πολλὴν βαρύτητα καὶ 

τραχύτητα, τὴν δὲ σαμβύκην πρὸς θηλύτητα, ἀγεννῆ τε οὖσαν καὶ μετὰ 

πολλῆς ὀξύτητος διὰ τὴν μικρότητα τῶν χορδῶν εἰς ἔκλυσιν 

περιάγουσαν, τῶν δὲ μέσων τὸ μὲν πολύφθογγον πλέον μετέχον 

θηλύτητος, τὸ δὲ τῆς κιθάρας οὐ πολὺ τῆς κατὰ τὴν λύραν ἀπᾷδον 

ἀρρενότητος. εἰ δὲ χἄτερ' ἄττα μεταξὺ τούτων ἔστιν εὑρεῖν, οὐκέτι 

                                                 
13

 República, 398c. 
14

 Advertência semelhante pode ser encontrada no Sobre a música, de Plutarco (Rocha, 2010, p.177-179) 
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δυσδιάγνωστος αὐτῶν ἡ φύσις, ἐχόντων ἡμῶν καθόλου χαρακτῆρας οἷς 

τὰ καθ' ἕκαστον ὑποτάξομεν. οὕτω καὶ ἁρμονιῶν ἑκάστη κατὰ τὴν 

οἰκείαν φύσιν καὶ ῥυθμὸς ἕκαστος ὀργάνῳ τινὶ πρόσφορος, καὶ οὐκ ἂν 

ὁμοίως δι' ἀνοικείου κινήσει<εν>. 

 

Quanto aos intrumentos de sopro, qualquer um diria que a trombeta, pela 

sua veemência, é masculina, e que o aulos frígio, plangente e fúnebre, é 

feminino. E ainda que, dos intermediários, o aulos pítico participa mais 

do masculino, por ser grave, e o aulos coral mais do feminino, pela sua 

tendência para o agudo. No domínio dos instrumentos de corda, pode-se 

descobrir que a lira é análoga ao masculino, por sua acentuada gravidade 

e aspereza, ao passo que a sambuca é feminina, por não ser nobre e por 

gerar, com suas minúsculas cordas e altíssimos agudos, um efeito 

debilitante. Dentre os instrumentos de altura mediana, a cítara policorde 

participa mais do feminino, enquanto a cítara mais parecida com a lira 

participa do masculino. Embora seja possível identificar outros 

intermediários entre esses instrumentos, já não seria difícil distinguir sua 

natureza, pois possuímos as características gerais com as quais qualificar 

cada um deles. O mesmo vale para cada harmonia (conforme sua natureza 

íntima) e para cada ritmo: adequados a este ou aquele instrumento, não 

interagem do mesmo modo com instrumentos que não lhes sejam 

familiares. 

 

No capítulo 18, Quintiliano estabelece uma distinção hierárquica entre os 

instrumentos de corda e os instrumentos de sopro. Essa distinção tem relação direta com o 

dualismo masculino-feminino, em seu aspecto mais propriamente principial, na medida em 

que se baseia numa analogia entre as regiões celestes, o composto corpo-alma e a própria 

dualidade dos instrumentos. A analogia está baseada no mito do descenso da alma, narrado 

por Quintiliano no cap.17 a título de teoria acerca poder (já atestado empiricamente, diz) da 

música sobre a alma. 

O mito, como apontam Colomer e Gil (p.159), está baseado em Platão (Fedro, 

245c; Rep., 614b) e, resumidamente, relata que a alma, em sua progressiva queda em direção 

ao mundo material, compõe seu corpo a partir dos nervos e membranas que obtém das regiões 

superiores (supralunar), às quais se soma, posteriormente, o vento úmido característico da 

região sublunar. Os elementos heterogêneos desse corpo astral, raiz do corpo material, são 

análogos, um, aos intrumentos de cordas (“νευρά”, que significa tanto “corda” quanto 

“nervo”) e, outro, aos instrumentos de sopro. E como aqueles elementos derivam de regiões 

hierarquicamente distintas, os tipos de instrumentos com os quais estão relacionados mantêm, 

pela lógica, relação análoga
15

.  

                                                 
15

 Embora Quintiliano cite, a título de exemplo, a oposição heraclitiana entre alma seca (divina) e alma úmida 

(mundana), a teoria dos dois compostos do corpo astral parece integrar a tradição pitagórica, e com ela a 

associação entre vento e mundo sublunar. Segundo Burnet (1994, p.225), Filolau, em seus escritos sobre 

medicina, tinha em vista certas ideias desenvolvidas pelo pitagorismo siciliano quando “disse, especialmente, 

que nossos corpos eram compostos apenas de calor e não participavam do frio. Era apenas depois do nascimento 

que o frio se introduzia através da respiração.” E comenta Burnet em seguida: “É clara a ligação disto com a 
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Noutra passagem do mesmo capítulo 17, em que analisa o mito de Ares e Afrodite 

(tomados como metáforas do corpo e da alma, respectivamente), Quintiliano associa os 

nervos e membranas do corpo astral às razões (lógoi) e proporções (analogíai) que mantêm 

unidos, tensionados, o corpo e a alma. Fica assim mais claro o caráter divino atribuído a esses 

nervos, aqui identificados às leis que dão forma e unidade ao cosmo, ou seja, ao polo 

masculino, ao ato que infunde forma à matéria.  

Na verdade, compreendido o argumento de Quintiliano, a eficácia da música não 

residiria nela propriamente, mas na unidade profunda que, mediante lógoi e analogíai, o real 

mantém consigo mesmo. Essa unidade faz com que haja, na música, no homem e no mundo, 

um corpo e uma alma analogados. Não apenas entre si, pela composição de um sýnolon, mas 

entre cada sýnolon e todos os demais. Daí que Quintiliano enxergue também no corpo do 

universo um paradigma musical, e, especificamente na porção deste corpo onde habitam os 

planetas, um sistema de oitava: a harmonia das esferas, o coro dos astros. 

 

2.6 A música das esferas 

 

Quintiliano aborda o tema do coro dos astros somente no livro III, dedicado às 

teorias aritmética e cosmológica da música. Para isso, é preciso retomar a dualidade que o tem 

acompanhado ao longo de todo o tratado, e da qual ele, diz, pretende oferecer enfim uma 

definição (III, 21.1-6): 

 

Πρότερον οὖν διοριστέον τί τὸ ἄρρεν φύσει καὶ θῆλυ. τὸ μὲν οὖν ἄρρεν 

ἐν μὲν σώματι σκληρόν τε καὶ ξηρόν, ἐν δὲ ψυχαῖς πρακτικόν τε καὶ 

φιλόπονον, τὸ δὲ θῆλυ ὑγρὸν διειμένον ἠρεμαῖόν τε καὶ φυγόπονον. 

τούτων δὴ κατακρατούντων ἢ μιγνυμένων ἐπίσης τὰς τῶν ἐνεργειῶν 

διαφορὰς γίνεσθαι συμβαίνει. 

 

Para começar, é preciso definir o que é, na natureza, o masculino e o 

feminino. No corpo, o masculino é duro e seco; nas almas, é ativo e 

amante do esforço. Já o feminino é úmido e permeável, tranquilo e evita o 

esforço. Assim, do predomínio de uma ou outra dessas qualidades ou de 

sua combinação equitativa, surgem diferenças na sua atualização.  

 

A.Q. não oferece propriamente uma definição formal, composta de gênero 

próximo e diferença específica, mas apenas um conjunto de notas: as mesmas, aliás, já 

elencadas em outras partes do tratado, mas que ele aqui discrimina conforme a natureza 

(corpórea ou anímica) das qualidades listadas.  

                                                                                                                                                         
antiga teoria pitagórica. Exatamente como o Fogo, no macrocosmo, diminui e limita a emanação fria e escura 

que circunda o mundo, assim os nossos corpos efetivamente inalam o sopro frio a partir de fora.” 
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Analogamente às notas do tetracorde e às vogais empregadas no solfejo, os 

planetas distribuem-se em suas órbitas de acordo com suas propriedades masculinas e 

femininas (III, 21.6-40): 

  

ὁ μὲν οὖν τῆς σελήνης κύκλος ὑγρός τε ὢν καὶ διειμένος, συμπάσης 

γενέσεως σωματικῆς αἰτιώτατος, τὸν διὰ τοῦ <ε> θῆλυν ἀφίησι φθόγγον 

ἐπὶ μικρὸν ἠρρενωμένον· καὶ γὰρ αὕτη πλεῖστον μὲν θηλύτητος ἐν τῷ 

δέχεσθαι τὰς παρὰ τῶν ἄλλων ἀπορροίας ἔχει, μετέχει γε μὴν καὶ 

ἀρρενότητος προϊεῖσα καὶ παρ' αὑτῆς εἰς τὴν γῆν τὰς γεννητικάς τε καὶ 

θρεπτικὰς δυνάμεις σωμάτων. δηλοῦσι δὲ τοῦτο καὶ οἱ ταύτης μυστιπόλοι 

τε καὶ ὀργιασταί· ἀρρενόθηλύν τε γὰρ αὐτὴν προσειρήκασι, πλέον 

μετέχουσαν θηλύτητος, καὶ τὸν κερασφόρον αὐλὸν ἀνῆψαν αὐτῇ τῷ τε 

μηνοειδεῖ τοῦ σχήματος παραπλήσιον ὄντα καὶ βαρύτατον ἐπίσης 

προσλαμβανομένῳ κατὰ τὴν ἐκφώνησιν. ὁ δὲ τοῦ Ἑρμοῦ κατὰ μὲν τὸ 

πλεῖστον ξηραντικὸς ὑπάρχων διὰ τὴν πρὸς τὸν ἥλιον κατὰ μέγεθος 

ἐγγύτητα, δι' ὀλίγου δὲ ὢν ὑγραντικὸς εἴ ποτε τούτου χωρισθείη καὶ 

νυκτεριναῖς σπανίως, ἡμεριναῖς δὲ ἐπὶ πλέον γεγηθὼς φάσεσι, τὸ 

ἀρρενόθηλυ καὶ αὐτὸς ἠχεῖ, πλέον μὴν ἠρρενωμένον τῷ καὶ αὐτὸς τῇ τε 

ξηρότητι μᾶλλον καὶ τοῖς ἡμερινοῖς ᾠκειῶσθαι σχήμασιν. ὁ δὲ δὴ τῆς 

Ἀφροδίτης φαιδρός τε ὢν κατὰ τὴν θεὰν καὶ ἡδὺς καὶ εὐφροσύνης 

ἀπεργαστικὸς καὶ ὑγρὸς τὸ πλέον νυκτί τε χαίρων τὸν θῆλυν ἄκρως 

ἐπέχει φθόγγον. ὁ δὲ τοῦ ἡλίου ξηρότερος καὶ καυστικὸς διόλου τε 

θερμὸς καὶ δραστικὸς ἠχεῖ τὸν ἄρρενα. ὁ δὲ τοῦ Ἄρεος θερμός τε ὢν καὶ 

ὁρμητικός, ὑγροῖς τε καὶ νυκτερινοῖς γεγηθὼς σχήμασι, τὸν 

ἐπαμφοτερίζοντα προΐησι, πλέον μὴν ἠρρενωμένον. ὁ δὲ τοῦ Διὸς ἡδύς τε 

ἐν ἅπασιν ἐνεργήμασιν ὢν καὶ πάντα ὀλίγου δεῖν τῷ τῆς Ἀφροδίτης 

ἐφάμιλλος καὶ κατὰ ἄνεσιν πρὸς τοὺς παρ' ἑκάτερα θεωρούμενος καὶ τοῦ 

μὲν Ἄρεος τὸ θερμὸν ἐλαττῶν, τοῦ δὲ Κρόνου τὸ ψυχρὸν 

παραμυθούμενος, εὔκρατόν τε ἐξ ἀμφοῖν ἔχων μίξιν καὶ κατὰ ταὐτὰ τῷ 

τῆς Ἀφροδίτης ἐν μὲν ἡμερίοις πνεύμασι γόνιμος ὤν, ἐν δὲ σωμάτων 

συναφαῖς τεκνοσπόρος τε καὶ γαμήλιος, οὐκ ἂν ἀπεικότως ἠχοίη τὸν 

θηλύτερον, τελευταῖος δὲ ὁ τοῦ Κρόνου σκληρός τε ὢν καὶ αὐχμηρὸς καὶ 

ἐπίπονος τὸν ἄρρενα.  

  

A esfera lunar, por exemplo, que, úmida e permeável, é responsável por 

toda a geração corpórea, emite através do épsilon um som feminino ainda 

um pouco masculinizado, pois se a Lua, de um lado, possui mais do 

feminino, já que recebe influências dos demais planetas, todavia participa 

também do masculino, ao enviar para a terra as potências geradoras e 

nutritivas dos corpos. É o que mostram aqueles que celebram os mistérios 

e os ritos da Lua, pois a chamam andrógina (participando mais do 

feminino) e lhe atribuíram o aulos de chifre, a ela semelhante na forma de 

Lua crescente e, dentre os aulos, o mais grave, sendo equivalente à nota 

acrescida no tocante à vocalização. Já a esfera de Mercúrio, cuja ação é 

no mais das vezes ressecante, em razão da proximidade com o Sol 

(embora seja umectante sempre que dele se afaste um pouco), e que se 

regozija sobretudo em aparições diurnas (raramente nas noturnas), tem 

também um som andrógino, só que mais para o masculino, por estar mais 

familiarizado com a secura e com as formas diurnas. A esfera de Vênus é 

luminosa (como a deusa) e também doce, festiva, predominantemente 

úmida e regozija-se com a noite: ela possui um som extremamente 

feminino. Mais seca e abrasadora, sempre quente e ativa, a esfera do Sol 

emite um som masculino. Por um lado, a esfera de Marte é quente e 

impulsiva; por outro, regozija-se com formas úmidas e noturnas. O som 

que produz é ambíguo, embora mais virilizado. A esfera de Júpiter, êmulo 

de Vênus em quase tudo, é doce em todas as suas atualizações. No tocante 

ao abrandamento dos planetas adjacentes, ele, por possuir uma 

equilibrada mescla de ambos, diminui o calor de Marte e alivia a frieza de 
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Saturno. Como Vênus, ele favorece a geração dos ventos diurnos e, 

quanto à união dos corpos, é casamenteiro e disseminador de bebês. Não 

sem razão, emite um som mais feminino, enquanto Saturno, o último, que 

é duro, ressequido e laborioso, emite um som masculino.  

  

Quintiliano não se dá o trabalho de associar individualmente cada planeta à vogal 

correspondente nem à respectiva posição na escala. Uma vez relacionada a lua à primeira nota 

do primeiro tetracorde (a dita acrescida, não a primeira de fato), e portanto também ao 

épsilon, ele passa a descrever a ação e o caráter dos planetas em termos das mesclas de 

masculino e feminino que os constituem, confiando em nossa capacidade de estabelecer as 

devidas relações. Assim, na ordem em que são listados por Quintiliano, os planetas ocupariam 

a seguinte posição dentro do tetracorde: 

  

PLANETA LUA MERC. VÊNUS SOL MARTE JÚPITER SATURNO 

NOTA Acresc. Primeira Superprimeira Indicativa Primeira Superprim. Indicativa 

VOGAL ε α η ω α η Ω 

                          

 

       

Percebe-se imediatamente a ausência da última nota do segundo tetracorde, a 

mése, à qual, em razão do intervalo de oitava formado com a nota acrescida, está associado o 

épsilon. Quintiliano porém explica que, no âmbito do coro dos astros, o som épsilon cabe 

apenas à nota acrescida, por conta de sua particular relação, por um lado, com a lua e, por 

outro, com a geração corpórea, já que o épsilon, quinta letra do alfabeto, é composta pela 

soma do primeiro número par, 2, e do primeiro número ímpar, 3. A nota acrescida, assim, 

seria uma espécie de fronteira entre dois mundos, o divino e o sublunar. Essa explicação 

ilustra ainda em que medida os números representam os princípios constitutivos das coisas, 

pois 3 e 2, ou a paridade e a imparidade, expressam aqui, no fundo, a mesma oposição entre 

masculino e feminino, determinação e determinável, ativo e passivo.  

Já o regozijo planetário ao qual A. Q. faz menção diz respeito à região do zodíaco 

pela qual o planeta esteja transitando, trânsito que pode reforçar ou enfraquecer o caráter 

específico do planeta. Ainda quanto às regiões do zodíaco, aliás, Quintiliano chega a sugerir a 

correspondência entre seus quadrantes (dividida a circunferência em quatro ângulos de 90º) e 

as quatro notas do tetracorde que se seguem imediatamente após a mése (ela inclusa). Como 

essas considerações, bem como as seguintes, relativas à distribuição dos planetas na segunda 

oitava, não nos interessam diretamente, interromperemos aqui nossa leitura do texto de 

Quintiliano e trataremos de analisar o itinerário percorrido. 

 Primeiro tetracorde Segundo tetracorde 



33 

 

3 Navegação tentativa ou monólogo aporético 
 

 

Iniciamos nosso percurso no momento em que Quintiliano alegou existir entre o 

ritmo e o mélos uma oposição do tipo masculino e feminino. Essa oposição não estruturava 

somente a relação entre um e outro, mas ambos, internamente, eram também constituídos por 

uma oposição análoga (grave e agudo; ársis e thésis), da qual cada um deles era o resultado, 

ou o ponto intermédio.  

 Partindo então do âmbito restrito da música audível, chegamos à música 

inaudível dos astros, os quais, vimos, também interagem mutuamente segundo o mesmo 

princípio dual: princípio este que, por um lado, aproxima ou distancia os astros uns dos outros 

e, por outro, opõe todos em conjunto à lua, a qual se opõe por sua vez a todo orbe colocado 

sob sua tutela.  

Mas entre o extremo do sensível (a música audível) e o extremo do inteligível (a 

música só captada pelo intelecto) Quintiliano insere, como ponto médio, a alma humana, a 

qual se compõe de duas naturezas (racional e irracional) articuladas em torno de um ponto 

médio (a memória). Tal como a lua, a alma é ativo-passiva: ativa desde a sua porção racional, 

passiva desde a irracional, sendo que esta última, por sua vez, desdobra-se igualmente num 

polo ativo (alma impulsiva) e passivo (desejante). Observando todo esse conjunto, vê-se que a 

alma impulsiva está para a desejante assim como a alma racional está para ambas, ou como a 

alma inteira para o mundo corpóreo, e o mundo divino para o sublunar. O cosmo de 

Quintiliano, assim, é como uma caixa de bonecas russas em que cada polarização converge 

para um ponto intermediário, que novamente se desdobra numa polarização, e assim 

sucessivamente. 

Não é preciso muita atenção para perceber que o próprio tratado reproduz, na sua 

organização, a estrutura desse cosmo triádico, em que os opostos do sensível (livro I, que trata 

da música audível) e do inteligível (livro III, sobre a música do universo) encontram-se e se 

reconciliam num meio de caminho: a música da alma, tema do livro II. Dispostos na vertical, 

os três elementos desse cosmo (mundo sensível, humano e inteligível) correspondem à figura 

da tríade extremo-oriental (de cima para baixo: céu-homem-terra), na qual  

 

o homem, colocado entre o Céu e a Terra, deve ser considerado, 

primeiramente, o produto ou a resultante de suas influências recíprocas, 

mas, em seguida, pela dupla natureza que ele tem de um de outro,  

torna-se o termo mediano ou ‘mediador’ que os une e que é, por assim 

dizer (...), a ‘ponte’ que vai de um para o outro.
16

 

                                                 
16

 Guénon, 1999, p.23. 
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No caso de Quintiliano, a ponte descritivo-conceitual empregada foi não o ser 

dual, mas a dualidade mesma, a oposição masculino-feminino, que trataremos agora de 

analisar, na tentativa de compreender como esse princípio permitiu estabelecer pontes entre 

regiões ontológicas que o próprio Quintiliano tem como distintas e até, em alguns casos, 

incomensuráveis.  

Como foi dito anteriormente, masculino e feminino não designam classes de 

seres, mas certa relação acidental entre seres. Se tomarmos as duas noções em si mesmas, 

vemos que uma é relativa à outra, e que um ente do qual se predique a masculinidade 

necessariamente subentende outro que, em vista do anterior, será feminino. A relação que 

estabelecem, portanto, não somente é mútua, mas também simultânea. Como a qualidade 

assumida por um dos termos da relação depende da qualidade assumida pelo outro, nada 

impede que ambas as qualidades coexistam atualmente num mesmo ser, o qual, em relação a 

um segundo ser, será masculino e, em relação a um terceiro, feminino. Esse é caso, por 

exemplo, da lua e da alma. 

Mas tudo isso diz respeito apenas à relação que podemos estabelecer entre as 

ideias de masculino e feminino. Se observarmos os seres nos quais essa relação se perfaz, ou 

aos quais são atribuídas essas noções, notaremos algumas particularidades. A primeira é que, 

embora o masculino e o feminino se definam mutuamente, o mesmo não ocorre para os seres 

ditos masculinos ou femininos. O ritmo não se define, em si, por sua relação com a melodia, 

nem a lua por sua relação com o sol. Já o grave e o agudo ou o seco e o úmido, essas são de 

fato noções que guardam certa dependência, pois, embora sejam em si mesmas apenas 

qualidades, implicam sempre uma medida ou parâmetro comum em vista do qual são ditas 

graves, agudas, secas ou úmidas. Em todo caso, ninguém diria que um corpo é ao mesmo 

tempo seco e úmido a depender do termo de comparação, mas apenas que é mais seco ou mais 

úmido do que este ou aquele corpo. Assim, tomadas como qualidades, elas não admitem a 

coexistência. Perceba-se que isso não ocorre, por exemplo, com os atributos relativos ‘pai’ e 

‘filho’, os quais podem – mas não necessariamente devem – coexistir sem contradição num 

mesmo indivíduo. Por sua vez, as causas formal e material – associadas, respectivamente, ao 

masculino e ao feminino – necessariamente coexistem no ente do qual elas são causa, e fora 

dele não poderiam estabelecer qualquer relação.  

Se tomássemos, enfim, todos os pares de entes aos quais é atribuída uma relação 

de tipo masculino-feminino, teríamos relações as mais diversas, que incidiriam ora sobre o 

acidente de qualidade, ora de quantidade, ora de ação. Mas se interrogássemos sobre o 
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fundamento único que faz com que sejam todas relações do tipo masculino-feminino, 

teríamos que admitir nossa incapacidade e dizer, na melhor das hipóteses, que esse 

fundamento reside numa espécie de oposição. 

Há, para Aristóteles (Categorias, 11b15-14a25), quatro tipos de oposição: 

contraditória, privativa, contrária e correlativa. 

A oposição contraditória implica uma negação mútua: um termo afirma o que o 

outro nega. Esse tipo de oposição diz respeito antes às proposições que aos entes, e ocorre 

quando duas proposições se opõem tanto na qualidade (afirmativa ou negativa) quanto na 

quantidade (universal ou particular). Por esse motivo, e em razão da impossibilidade de um 

compromisso ou ponto médio entre os termos dessa oposição, podemos descartá-la. 

A privação é a oposição entre algo e a sua ausência. Se a oposição masculino-

feminino fosse desse tipo, seria impossível a um ente ser simultaneamente masculino e 

feminino, pois nada pode coexistir com a sua própria ausência. O único meio termo entre a 

posse e a privação é a impossibilidade irredutível da posse, da qual decorreria 

necessariamente a impossibilidade da privação, pois a privação é a carência de uma perfeição 

para a qual o sujeito está naturalmente apto. Fosse esse o caso, os entes simultaneamente 

masculinos e femininos assim o seriam em razão de sua inaptidão para ambos, não em virtude 

de sua aptidão para os dois, o que é absurdo e justifica a exclusão também da oposição 

privativa. 

Já os opostos correlativos são aqueles “em que todo o seu ser consiste em ser dito 

de outras coisas, ou que estão, de alguma maneira, em relação recíproca” (11b32). Há sem 

dúvida, de alguma maneira, certa correlação entre masculino e feminino, grave e agudo, frio e 

quente, aberto e fechado, ação e paixão, mas dificilmente o mesmo poderia ser dito entre 

ritmo e melodia ou lua e terra, por exemplo. E mesmo nos casos em que os termos opostos 

guardam certa correlação, seria preciso investigar se a correlação se observa, igualmente e 

sempre, também nos entes aos quais os termos são atribuídos. O exame ficaria ainda mais 

difícil no caso de atribuições metafóricas: por exemplo, quando se fala em frase aberta, 

porosa, úmida ou fechada.     

Essa dificuldade não existe no caso dos opostos contrários, pois “eles não têm a 

sua essência na referência que mantêm um como o outro, mas são apenas ditos contrários uns 

dos outros.” (11b35). Os contrários também admitem intermediário, embora haja para isso 

condições: 

 

Todas as vezes que os contrários são tais que os sujeitos nos quais estão 

naturalmente presentes, ou dos quais são afirmados, devem 
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necessariamente conter um ou outro, não há intermediário entre eles; mas 

se se trata de contrários que não estão necessariamente contidos um ou 

outro no sujeito, há, em todos os casos, algum intermediário. (12a2-5) 

 

Assim, a condição para existência de intermediário é a acidentalidade da oposição, 

condição que não impõe qualquer dificuldade, já que o carácter masculino ou feminino é de 

fato acidental. A única dificuldade talvez decorra do fato de que em algumas oposições 

associadas ao par masculino-feminino não haver possibilidade de ponto intermediário. Tal é o 

caso, por exemplo, da oposição par e ímpar, em que a atribuição de apenas um deles é 

necessária, com a consequente exclusão do outro. Quintiliano talvez respondesse a essa 

objeção observando que, qual seja o número, par ou ímpar, nenhum deles está excluído da 

mescla, já que sua paridade ou imparidade resulta, por sua vez, igualmente da interação dos 

dois princípios. O cinco, por exemplo, embora ímpar, é composto igualmente do par e do 

ímpar (3+2=5; 4+1=5). Essa observação, no entanto, poria a mescla masculino-feminino num 

patamar diferente do que tínhamos a princípio imaginado, pois faria dela não o estado 

intermediário entre dois opostos, mas a condição mesma de existência dos opostos 

individualmente considerados: a forma mesma, talvez, do princípio de oposição.  

Cabe agora retomar um aspecto que havíamos deixado de lado. É que as noções 

de masculino e feminino, tal como as emprega Quintiliano, não designam e relacionam 

somente os termos de um par de opostos, mas pretendem estabelecer nexos também entre 

esses pares e, mais ainda, entre cada termo da oposição e seus respectivos equivalentes 

noutros pares de opostos. A dualidade não opera aqui relações apenas, mas relações entre 

relações, as quais não estabelecem entre si uma oposição mas, ao contrário, algo como uma 

espécie de identidade ou, mais propriamente, de semelhança.    

 Ora, uma relação é aquilo que os romanos denominavam ratio, e os gregos, 

lógos; já uma relação entre relações é com mais exatidão denominada proportionalitas, ou 

analogía. Ou ainda, nas palavras de Aristóteles (Ética a Nicômaco, 1131b31), “ἡ γὰρ 

ἀναλογία ἰσότης ἐστὶ λόγων” (a analogia é uma igualdade de lógoi, de razões, de relações). 

A palavra analogia, portanto, não veicula apenas a ideia de relação ou de muitas 

relações, mas de relações que se repetem, que se reproduzem e que entretêm, no curso desse 

processo, igualmente uma relação:  

 

Analogia est um mot grec. Il se compose de logia qui dérive de logos et 

du préfixe ana. Logos a de multiples sens: discours, parole, pensée, 

notion, raison, rapport, etc. Les sens de la préposition ana ne sont pas 

moins nombreux. Les philologues y dicernent trois thèmes principaux: 

celui d’élevation, <de bas em haut>, celui de retour <en arrière>, ou 

encore <en sens inverse>, celui de répétition, de ce qui se produit de 

nouveau>. Ces trois thèmes se combinent dans la notion d’analogia qui 
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exprime l’idée d’um rapport (logos) entre ce qui est em haut et ce qui est 

en bas (verticalité), avec, éventuellement, l’idée d’un renversement (le 

plus petit comme analogue du plus grand).
17

 

    

Como forma de relação entre as coisas, a analogia é uma espécie de nexo que 

unifica os múltiplos sem porém destruí-los, ou ainda que preenche o hiato entre o caráter 

entitativo próprio dos seres individuais, em sua relativa independência, e a inescapável 

unidade do real. A analogia é, nesse sentido, muito próxima da noção de harmonia: 

 

Si l'on remonte au moment historique ou deux tétracordes de lyres 

primitives furent assemblés en un seul heptacorde, de part et d'autre d'une 

corde moyenne, la  mèse,  et  a  l'aide d'une jointure matérielle l'harmos,  

on comprend l'origine  du  terme d'harmonie autant que la signification  

du  principe qu'il exprime.  D'une maniere générale, on entendra par 

harmonie l'union organique de deux (ou plusieurs) éléments, se 

ressemblant ou se différenciant l'un par rapport a l'autre. Soumis a une 

nécessité de coexistence unificatrice, ces éléments, bien qu'opposés  au  

départ,  se  voient infléchis et fondus au point de former une structure 

désormais unique et indissoluble,  mais qui, au fond, garde intactes, en 

son unitarité, les traces de ses valeurs constitutives. De La conception 

originelle, purement technique, de la notion d'harmonie dérive la 

conception damonienne,  a  la fois artistique, psychologique et politique 

de l'harmonie  en  tant que modalité d'accord des cordes de  la  lyre, 

partant de «disposition  de  1'  Ame».
18

 

 

Enquanto forma de dizer o que são as coisas – isto é, como modalidade de 

predicação –, a analogia é um estado intermediário entre a univocidade e o equívoco, e 

mesmo entre o conhecido e o desconhecido, ou ainda entre a certeza e o engano. Na 

matemática, de onde ela de fato se origina, a analogia permite identificar o termo 

desconhecido de uma relação conhecida, a exemplo do que ocorre na regra de três (4\8 = 

2\X). Seu emprego na filosofia é analogamente o mesmo, com a diferença ou ressalva de que 

a transposição filosófica de um método tomado das matemáticas naturalmente implica certas 

premissas, das quais porém não trataremos. Aqui por ora só nos interessa o método.  

A doutrina escolástica da analogia, sistematizada pelo Cardeal Caetano (1468-

1534) no tratado De nominum analogia com base em Santo Tomás de Aquino (que por sua 

vez se apoiu em Aristóteles
19

) estabelece três tipos de analogia
20

.  

A analogia de desigualdade é aquela em que os analogados partilham tanto o 

termo predicado quanto a razão da predicação, embora não partilhem do predicado no mesmo 

                                                 
17

 Borella, 2012, p.23. 
18

 Moutsopoulos, 2004, p.203-204. 
19

 Embora a existência em Aristóteles de uma doutrina da analogia do ser (analogia entis) tal como formulada 

pelos medievais seja alvo de contestação. O escopo deste trabalho, porém, não permite uma discussão mais 

ampla dessa questão. Para mais detalhes, cf. Borella, 2012, p. 40-45; AUBENQUE, Pierre. Le problème de l’être 

chez Aristote. Paris: P.U.F., 1962. 
20

 A exposição a seguir está baseada sobretudo em McInerny, 1961, p.03-23.  



38 

 

grau de perfeição. É esse o caso de “animal” quando atribuído ao homem e ao cavalo. A razão 

da predicação aqui é a mesma, porque “homem” e “cavalo” são de fato de espécie de animais, 

mas a animalidade em cada um deles se manifesta de modo qualitativamente distinto, pois um 

homem possui mais daquilo que a animalidade pode comunicar a um ente.  

Não seria fora de propósito conjeturar a existência desse tipo de analogia entre os 

seres que Quintiliano qualifica como masculinos ou femininos. Ele mesmo adverte, em muitas 

passagens, quanto à diferença no grau de masculinidade ou feminilidade que há entre eles. No 

entanto, sempre que é feita a advertência, ela se refere a seres situados num mesmo âmbito ou 

submetidos a um mesmo gênero. Quintiliano nos diz, por exemplo, que o alfa é mais 

masculino que o épsilon, embora ambos sejam compostos de uma mescla. No entanto, jamais 

nos diz se o seco é mais masculino que o ômega, ou vice-versa. Ou seja: não há um parâmetro 

(exceto, é claro, o grau de perfeição intrínseco de cada ser) que nos permita avaliar, como no 

caso da animalidade, quanto cada ente, nos diversos graus de realidade, é capaz de manifestar 

da natureza masculina ou feminina. 

Como vimos, a analogia de desigualdade está muito próxima da univocidade. De 

fato, nas Categorias, Aristóteles recorre a um exemplo parecido (trocando o cavalo por um 

boi) para ilustrar o que é uma predicação unívoca. Segundo a escala de univocação proposta 

pelos escotistas
21

, a analogia de desigualdade equivaleria aos unívocos de segundo grau, aos 

quais são comuns o nome, a razão, o modo de ser, a ordem mas não a perfeição. Separada da 

univocidade somente no tocante ao último critério, a analogia de desigualdade muitas vezes 

sequer é mencionada entre os tipos de analogia. 

O segundo tipo de analogia, a analogia de proporcionalidade, tem especial 

interesse para nós, em razão de sua óbvia relação com os procedimentos matemáticos, dos 

quais de fato deriva. Proporcionalidade é uma similaridade entre proporções. Assim, há 

analogia de proporcionalidade quando uma relação assume a forma a\b = c\d. É esse o caso, 

por exemplo, quando se diz que o leão é o rei dos animais, pois o rei está para a comunidade 

política como o leão para a comunidade dos animais. O problema é que a comunidade dos 

animais não designa propriamente uma comunidade, menos ainda uma comunidade política, 

de modo que, apesar de unidas sob um mesmo conceito, as realidades permanecem 

heterogêneas. Esse tipo de analogia, portanto, permanece no campo da metáfora, razão pela 

qual é chamada de analogia de proporcionalidade imprópria ou metafórica.  

                                                 
21

 Cf. Comentários de Mário Ferreira dos Santos ao tratado das Categorias, 1965, p.29. 
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Já a analogia de proporcionalidade intrínseca possui a mesma estrutura formal que 

a anterior, com a diferença de que “nomen illud commune in utroque analogatorum absque 

metaphoris” (McInerny, op. cit., p.12), ou seja, de que o nome comum se predica de ambos os 

analogados sem metáforas. Por exemplo, “ut principium in corde respectu animalis, et in 

fundamento respectu domus salvatur”, ou: quando o alicerce de uma casa e o coração de um 

animal são ambos chamados de princípio. O exemplo mais comum de analogia de 

proporcionalidade intrínseca, contudo, é o que relaciona a visão com a intelecção, pois são 

ambas modalidades de acesso ao mundo exterior. Na primeira, a visão, o acesso se dá por 

meio do corpo; na segunda, a intelecção, o acesso se dá pela alma. Assim, a visão está para o 

corpo como a inteligência para alma. Eis a equação subentendida em expressões como “visão 

intelectual” e outras.  

Proporcionalidade é uma noção matemática. Seu emprego, fora desse âmbito, é 

ele próprio analógico, o que não significa que não possa ser igualmente exato. Até a época de 

Arquitas
22

 (430-360), os pitagóricos distinguiam três tipos de proporção, relação ou média 

(em suma “μεσότης”: meio-termo): a aritmética, a geométrica e a subcontrária (também 

chamada harmônica). O termo “μεσότης”, aplicado a essas proporções, siginificava a 

princípio apenas “le terme qui est moyen entre deux autres qu’on appelle lês <extremes>”
23

, a 

exemplo do número 2, ponto médio da série 1, 2, 3. Em seguida, o termo passou a designar 

“non plus seulement le moyen terme, mais toute série de termes dans laquelle deux extrêmes 

sont reliés par un moyen terme, quelle que soit la nature de cette <moyenneté>, c’est-à-dire de 

cette médiété”
24

. Há, portanto, uma ideia de intermediação, de mediação entre extremos, 

implicada no conceito matemático de proporção. 

Quintiliano menciona, no cap.5 do livro III, os três tipos de proporção 

matemática. Aqui nos interessa apenas a proporção geométrica, que pode ser de dois tipos: 

contínua ou descontínua. 

A descontínua tem forma idêntica à da analogia de proporcionalidade, em que a/b 

= c/d. É essa a forma da proporcionalidade implicada na analogia que relaciona, por exemplo, 

o ômega ao masculino e o eta ao feminino.  

Já a proporção geomética contínua tem a forma a/b = b/c, em que os termos A e C 

estão mediados pelo termo B, a exemplo do que ocorre quando Quintiliano relaciona a alma 

desejante(feminina) com a alma impulsiva(masculina), e esta (agora feminina), por sua vez, à 
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 Op. cit., loc. cit. 
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alma racional, que é masculina. Ou, nos mesmos termos, o mundo corpóreo com a alma, e 

depois esta com o suprassensível. Ou o mundo sublunar com a lua, e a seguir a lua com os 

demais planetas.
25

 Nesses casos, é possível saber o que analoga um par com o outro, qual a 

medida que eles têm em comum. É possível até mesmo estabelecer uma série de proporções 

do tipo a/b = b/c = c/d e assim sucessivamente. Mas não parece possível, a princípio, alcançar 

o termo final da série, de modo a estabelecer a razão analogante última (ou primeira, 

conforme o ponto de vista) que explica a série inteira. 

E essa impossibilidade nos leva até a analogia de atribuição, que tem esse nome 

porque, nela, não são os entes que estão analogados, mas a predicação que lhes é atribuída. 

Segundo o cardeal Caetano (McInerny, op. cit., p.06), “analoga autem secundum 

attributionem sunt quorum nomen commune est, ratio autem secundum illud nomen est 

eadem secundum terminum, et diversa secundum habitudines ad illum”, ou: análogos por 

atribuição são aqueles cujo nome é comum e cujo conceito, no que tange àquele nome, é o 

mesmo segundo o termo, mas que são diferentes nas relações que estabelecem com esse 

termo. O exemplo mais célebre é o da palavra “saudável” aplicada ao remédio, à urina e ao 

animal. O sentido que a palavra possui, em cada um desses casos, deriva da relação que o 

remédio, a urina e o animal estabelecem com a saúde. O remédio saudável é a causa da saúde. 

A urina saudável é um sintoma de saúde. E o animal saudável é o sujeito da saúde. No 

entanto, as três atribuições não são igualmente análogas, pois o animal é dito saudável em 

sentido próprio e unívoco, ao passo que as demais atribuições é que são análogas àquela. 

Assim, a analogia de atribuição requer, como condição primeira, a existência de um 

analogado principal ao qual o predicado seja atribuído plena e univocamente.  

Porém, se observarmos com atenção, perceberemos que há analogias distintas 

dentro de uma mesma analogia de atribuição. A analogia que os analogados secundários 

estabelecem entre si (como base na analogia que todos estabelecem com o analogado 

primeiro) não é a mesma que há entre o analogado principal e cada analogado secundário 

tomado separadamente, pois esta última analogia é o fundamento daquelas. 

 Noutras palavras, a analogia criada entre a urina e o remédio por meio do 

emprego da palavra “saudável” careceria de todo sentido (a exemplo da analogia entre o 

ômega e o ritmo, ou Saturno e a secura mediante o termo “masculino”) caso 

desconhecêssemos a relação que cada um deles estabelece com o animal saudável. O animal é 
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mediante um termo médio. 
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o elemento que dá comensurabilidade à relação entre o remédio e a urina: é o ponto médio 

que há entre eles. 

De qualquer forma, quando dizemos que a urina é saudável ou que o remédio é 

saudável, não estamos de forma alguma atribuindo saúde à urina ou ao remédio, pois 

“saudável” não significa nesses casos – nem formal nem materialmente – o mesmo que 

significa quando aplicado ao animal. E é por isso que o exemplo da urina, do remédio e do 

animal ilustra apenas a analogia dita de atribuição extrínseca. Há, no entanto, uma analogia de 

atribuição intrínseca: 

 

Il y a des cas où un même terme s’attribue à des réalités différentes en 

gardant formellement, dans une certaine mesure, la même signification. Il 

s’agit bien d’une analogie d’attribuition (...) qui n’exclut pas que le terme 

attribué désigne une propriété intrinsèque à chacune des entités 

auxquelles il est attribué, qu’il s’agisse d’analogué premier ou 

d’analogués seconds. Ainsi, quand nous disons : la quantité est (existe), la 

qualité est (existe), nous attribuons bien l’être à deux « catégories » (la 

quantité e la qualité) comme une proprieté intrinsèque à chacune d’elles, 

parce que ces catégories (ou « prédicaments ») existent bien réellement ; 

l’être ainsi attribué est même le seul point que la quantité et la qualité 

possèdent en commun, et qui permet de les introduire dans une relation 

d’analogie. Cependant, ni la quantité, ni la qualité ne possèdent l’être par 

elles-mêmes. Considérons la quantité ‘‘trois’’ et la qualité ‘‘vert’’ : elles 

n’existent pas à l’état isolé et ne se rencontrent jamais en tant que telles, 

mais seulement comme, par exemple, le nombre et la couleur des feuilles 

du trèfle. Le trèfle, lui, existe par lui-même, c’est une substance 

individuelle ; ‘‘trois’’ et ‘‘vert’’ n’existent que de son existence, ce sont 

des accidents, et l’être ne leur est attribué que par référence à l’être de la 

substance. (...) Il y a donc un ordre d’attribuition de l’être « par priorité et 

par dérivation » (per prius et posterius). Plus précisément, l’analogie 

d’attribuition signifie cet ordre même et exprime cette loi ontologique 

que, dans la réalite, il n’y a pas une pure diffusion ou dissémination 

de l’être dans une multiplicité d’entités isolées et sans rapport les 

unes avec les autres, mais une hiérarchie de rapports de participation 

à l’être.
26

 (grifo nosso) 
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4 À guisa de conclusão 
 

Se o ser é comunicado às categorias da quantidade e da qualidade mediante a 

categoria da substância, a qual estaria para aquelas como o analogado primeiro está para os 

analogados secundários (de forma que se poderia dizer, portanto, que a substância possui 

participação prioritária no ser); e se a participação é de fato essa lei ontológica que, coerindo a 

multiplicidade dos seres na unidade do ser, manifesta-se na ordem da linguagem humana sob 

a forma da analogia, caberia então perguntar se o mesmo não se aplica ao masculino e ao 

feminino. 

  Se for esse o caso, o supremo analogante dos masculinos e femininos deve 

participar dessas realidades num grau de perfeição igualmente supremo. Do mesmo modo, sua 

participação no Ser teria de ser no mínino compatível com a sumidade dessa perfeição. 

Essas, no entanto, são especulações de ordem metafísica que Quintiliano insinua, 

é fato, mas nas quais Quintiliano evita avançar, decididamente comprometido que está com o 

âmbito cosmológico da sua exposição.  

Suas últimas palavras, ao final do livro III, apenas sugerem o muito que foi 

preciso calar. Nelas, ele reforça o papel fundamental que tem a música como ancilla 

philosophiae, e diz que à música cabe o preâmbulo, os Pequenos Mistérios, enquanto à 

filosofia pertencem os cumes, os Grandes Mistérios. A segunda navegação começa, enfim, 

exatamente onde termina a primeira. 
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