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RESUMO

O trabalho tem por objetivo, desenvolver uma investigação semiológica entre as duas árias: Erbarme dich, mein Gott e Zerfließe, mein Herze, in Fluten der Zähren e de leituras

procedentes que discutam a interpretação dos elementos retóricos e musicais, em particular a compreensão dos afetos e estritamente o sentido da lágrima e usos poéticos no

discurso composicional de J. S. Bach.

O processo metodológico se dará através de um estudo comparativo entre as duas árias, considerando os recursos inferidos na análise, os elementos conjuntivos e distintivos,

poético musical e a expressão dos sentimentos manifestos ou inferidos do texto, focalizando o tratamento retórico entre o diálogo musical instrumental e vocal, no discurso

musical dado pelo compositor J. S. BACH. 

Será construída uma analogia entre os afetos relatando a individualização de sentimentos representados pela lágrima. E por fim propor reflexões sobre o uso de um tipo vocal

para interpretação dos personagens implícitos no contexto dessas árias. 

O conhecimento adquirido ao longo das pesquisas realizadas para a conclusão deste trabalho contribuirá significativamente para o desenvolvimento de uma prática consciente de

interpretação musical, não só das obras selecionadas para o desenvolvimento desse trabalho, assim como para todo o repertório do período barroco que compartilhe dos

mesmos princípios da retórica e da semiologia e, por conseguinte instigará o interprete a conhecer a obra musical que pretende representar, identificando os elementos que as

compõe, constrói e caracteriza dentro de um estilo e período musical.
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