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Resumo: No princípio é o ser. No princípio, a re-união de lógos e linguagem. A linguagem manifesta 
pela fala, pelo canto, pelo canto-palavra, pela palavra enquanto canto. Canto-palavra, unidade potente 
carregada de sentido e presença projetada em som, pronúncia de presença e vigência do real. A 
linguagem funda um modo de presença, um modo de projetar-se, de coletar o real, de pensar - e 
inaugura um discurso. Encontramos vestígios de uma civilização articulada pela palavra enquanto 
canto . Aqui, a palavra é marca de presença do homem, linguagem manifesta em som, pronúncia, en-
canto, a palavra é canto, para o canto, enquanto real. A linguagem é fundamento do canto-palavra. A 
partir do canto-palavra, a partir da vigência do cantar das musas. Vislumbramos uma civilização onde 
a memória se constituiu por vários séculos tão somente a partir desse canto. Por assim dizer, neste 
cantar os mitos e os ritos inauguraram saberes e os consagraram para a coletividade. É este o 
pensamento na Grécia Antiga, do século VII e VI ac., articulado a partir do canto-palavra, o primeiro 
canto.A pesquisa trazida tem como objetivo evidenciar esse modo de articulação, onde linguagem é 
canto, é pensamento, de forma a possibilitar a reflexão sobre os desdobramentos desse modus 
operandis, através da percepção do que aqui chamaremos O primeiro canto em diálogo constante com 
a filosofia. 
Palavras-Chave: As musas; a palavra cantada; a palavra-canto; o canto; oralidade; memória; real. 

 

A pesquisa realizada para a confecção deste artigo procurou compreender 
o modo de articulação de pensamento na Grécia Arcaica refletindo sobre os 
desdobramentos decorrentes das diferenças que se apresentam entre a nossa cultura 
atual e a cultura helênica deste período através do diálogo entre o primeiro canto e a 
filosofia - onde fora possível vislumbrar o canto como articulação de memória. 

A ordenação do pensamento na Grécia Antiga, a organização deste 
pensamento nos séculos VII e VI a.C, deu-se através e tão somente pela via da 
palavra-cantada, da palavra pronunciada pelo poeta, pelo bardo, pelas musas. 
Teremos que nos pautar nos  poucos registros de sua realização, pois nos utilizaremos 
do que restou, sabedores de que a prevalência da cultura consumada pela escrita 
suprimiu muito dessa produção.  

A partir do advento da escrita, optou-se por uma mecânica capaz de 
armazenar e perpetuar as informações, os conteúdos, os saberes. Sob este manto, 
muito material e muitas práticas foram, sistematicamente, descartadas, pois sob a 
prerrogativa da escrita,  os rituais e certos fazeres da cultura oral foram 
consideravelmente depreciados. É evidente que o meio para o qual se produz 
conhecimento invariavelmente o submeterá a seus próprios contornos e limites.  

   Esse percurso em direção à retomada da Antiguidade nos faz refletir 
sobre as formas pelas quais o conhecimento humano elegeu sua própria intelecção.  
Questões sobre como o cantar pode ter tido tamanha importância numa coletividade? 
Se esse cantar ainda se faz presente na nossa cultura, ou o que fez desse cantar dos 
poetas algo tão fundamental?  Ou como pode este mesmo canto ter sido descartado 
quando um dia fora manifestação, memória e constituição de saber? Ou que 
implicações esta mudança tão radical pode ter gerado ou ainda poderia gerar? 
Construindo esse caminho, possamos talvez encontrar alguma zona de conforto, 
senão de desconforto. Talvez sejamos capazes de admitir que no caminho entre uma 
cultura e outra perdemos muito daquilo que deixamos para trás.  

Eric Havelock afirma em A musa aprende a escrever que no processo de 
evocação dos saberes e constituição de uma coletividade, a sabedoria grega em um 
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determinado momento abriu mão de sua oralidade. Da mesma maneira, podemos 
acatar o desafio de retomar a via onde tais modos de articulação de memória, e de 
pensamento sejam considerados?  Fazermos o percurso que não escolhido pelo 
ocidente? 

Se para articular os saberes, a cultura moderna fundamentou sua 
Educação a partir de uma tradição legada, aqui experimentaremos reconhecer seus 
primórdios para verificar seus modos essenciais de elaboração e consolidação.  
Poderemos ver que estes saberes na cultura grega se constituem a partir do que aqui 
chamamos de primeiro canto sem o qual o conhecimento para estas culturas orais 
não teria tido vigência alguma. Será errado, pretensioso ou ingênuo pensar que o 
canto – mitificado pelos gregos - possa ser readmitido como um elemento importante 
no processo digamos, educacional na contemporaneidade? 

Estamos, insistentemente, falando dos modos com os quais o 
entendimento se dá, ou se deu. A premissa de que há um legado a ser recebido nos 
impede radicalmente por aceitação precípua de tentar repensar o modo vigente. A re-
constituição deste mesmo percurso dificilmente conseguiria, sem esforço, ser 
pensada senão pelas vias nas quais foram efetivamente já realizados. Não é nada fácil 
pensar o que não se deu, ainda mais, em uma outra ordem de raciocínio. 
Insistiremos, mesmo sabendo que essa será a maior dificuldade deste trabalho, pois 
aqui, trataremos do não-legado ou daquilo que foi legado e não manifesto. 

Podemos pressupor que embora o Ocidente disponha tecnologia bastante 
para a criar um acervo grandioso, nem tudo o que é produzido se torna público 
mesmo com toda tecnologia. Quantos poetas, cantores, músicos, pesquisadores não 
veem sua obra publicada? Quantos livros serão escritos e não serão publicados? Qual 
seria o modo de perpetuar as produções e descobertas humanas sem que se esbarre 
em barreiras de entrada, que excluem tantas outras formas de pensar? 

É usual nas ciências e no conhecimento histórico da humanidade fazer uso 
das informações do passado, incorporando-as como um pressuposto inquestionável, 
um legado. A partir desta convicção: de que a descoberta mais recente é o ponto a ser 
tomado como partida, estamos mecanicamente, tomando os saberes como algo de 
absoluto, irrefutável, colocando-os em sequência por justaposição, empilhando-o 
como se assim pudesse ser considerado, o conhecimento torna-se um objeto. Algo 
pode ser objeto de estudo, mas as descobertas a cerca destes materiais são bem mais 
que isso, formam uma trama complexa sempre passível de análise. Reduzindo essa 
trama a mero objeto é possível induzir seus desdobramentos, desde um ponto de 
partida que não é origem, mudando o rumo dos acontecimentos.  Tão somente por 
isso, nos sentimos encorajados para sair em busca do não-legado, do encoberto pelo 
tempo e pelo homem, nos pautando nos pensadores originários Anaximandro, 
Parmênides, Heráclito, em Hesíodo, Homero. Há um caminho a ser feito, uma 
dinâmica da origem a ser entendida e exercitada. Mais do que responder à pergunta, 
a importância está no caminho a ser feito. Mas, insistentemente, talvez por vício de 
nossa cultura moderna, procuramos sempre uma res-posta. 

A palavra resposta reafirma essa concepção de uma dinâmica da origem 
em sua própria etimologia.  Iniciando esse percurso, resposta como origem é a 
palavra latina que vem nos dizer da res-posta. A partícula res, em latim significa 
coisa, seu completo, posta, tem origem no verbo postare significando levar, colocar, 
trazer, postar. Temos, então que, res-posta1 é a coisa posta, que se põe, que se expõe à 
nossa percepção. Quando perguntamos pelas coisas, a resposta sobre elas é em si 

                                                           
1 Dicionário Etimológico Ernout- Meillet. 
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dada pela sua própria exposição. Toda as coisas se dão a ver e o que podemos pensar 
sobre elas, se dá pelo que nos é dado a ver, pelo que nos é desvelado. 

Para compreender a concepção oral do pensamento nos moldes da cultura 
helênica, no período arcaico2, séculos VII e VI a.C. será indispensável essa busca pela 
dinâmica da origem, seja ela etimológica ou morfológica. Sobretudo, essa busca deve 
perguntar pela coisa posta, exposta pelo seu desvelamento in loco, nos forçando a 
pensá-la, magicamente, em seu próprio desvelamento. Nos distanciaremos do 
imediatismo de raciocínio a que estamos habituados pelos padrões e formas de 
entendimento consolidados pela cultura ocidental onde o pensamento se dá por 
tabela, onde já se parte de um entendimento já consolidado. Por esse mecanismo, 
resposta é algo que vem dizer sobre o que foi perguntado e não sobre algo que está 
posto como questão. 

 A abreviatura para esse mecanismo - onde procuramos a dinâmica da 
origem - está em uma lógica onde o conhecimento vigente deve ser perpetuado sob o 
paladar de uma produção de conhecimento voltado para o registro escrito. É aí que 
nos perguntamos sobre o primeiro canto e como as culturas ágrafas foram e ainda são 
capazes de consolidar sua cultura abstendo-se dessa ferramenta tão poderosa para o 
ocidente, a escrita. 

 Essa pergunta resulta em uma tensão entre cultura helênica arcaica e o 
nosso discurso hodierno.  

Para Heráclito, o contrário em tensão é sempre convergente; da 
divergência dos contrários, ele diz: resulta a mais bela harmonia. Em outras palavras, 
ressalta: Para os que entram nos mesmo rios, afluem outras águas. Mas do úmido 
exalam também vapores. (Leão, 1991: 61) 

Para entender esta tensão é importante perceber que a essência do 
universo cosmogônico3 para o pensamento arcaico - aprofundada pela leitura da 
Teogonia4, em Hesíodo - é bastante diferente da nossa concepção de universo. Na 
Grécia do período arcaico, não havia separação entre o mundo divino e o mundo dos 
homens. O mundo é a própria manifestação do sagrado. A separação entre Sagrado e 
profano, aqui, não faz sentido, pois não há a concepção de um mundo humano. Tudo 
decorria de uma formulação do mito. Os mitos criavam o mundo. Fundavam o modo 
de habitar e viver para a coletividade. 

O ser em sua totalidade se dá como ordem e, por isso mesmo, desordem. Ao 
modo deste"como (presença ou ausência de) ordempelo qual o ser em sua 
totalidade se dá é que os primeiros pensadores nomearam "mundo" 
(kósmos). Esse modo é o modo pelo qual se reúne tudo o que é (e o que não 
é) enquanto é (e enquanto não é), de modo que esse modo de ser não 
pertence a isso ou aquilo, de uma coisa mais do que outra, mas sim articula e 
mantém junto a si mesmo o ser em sua totalidade enquanto tal.   
(TORRANO, 1988, p. 10) 

 
Na pesquisa, partimos das Musas e dos poetas. Utilizamos o fragmento do 

proêmio do Hino às Musas e alguns poemas como Motivo de Cecília Meireles, Samba 
da benção de Vinícius de Morares, dentre outros que poderão pontuar o que se 

                                                           
2“Período em que a divindade da poesia não era objeto de discussão, mas fenômeno inegável e evidente 
quanto à própria luz do sol.” (Krausz, 2007) 
3 A cosmogonia trata da origem do cosmo, do universo. 
4A Teogonia trata da origem dos deuses, nos fala da experiência do sagrado na Grécia Antiga, séc. VI e 
VII AC p.101. Embora, Torrano afirme que, na verdade, filosoficamente podemos dizer que a Teogonia, 
em Hesíodo é antes um hino às musas que um hino a Zeus, já que são as musas que vigoram e 
revigoram a presença de tudo e a presença de Zeus, inclusive. (Torrano, 2001:97) 
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apresenta como o material focal e indispensável ao desenvolvimento da investigação 
do canto como constituição de conhecimento. 

  
Dentre os comportamentos cultuais o canto é aquele cuja máxima plenitude 
ao desvelar-se atinge o homem imediatamente, pois o canto, enauanto 
comportamento cultual, é, antes de tudo o mais, onto-fania: auto-
desvelamento divino, - aparição das Deusas Musas como fundamento do 
mito (do mundo) e (do mito) do mundo.  
Na grande época do mito do mundo, o que determina a essência do homem é 
estar ante os Deuses. Deuses se dizem os fundamentos de todas as 
possibilidades que para o homem se abrem e do fenômeno uno do mundo 
"Estar ante os Deuses" significa, pois, "ser no mundo"... (TORRANO, 1988 p. 
11) 
 

Os registros gregos, os quais usamos, estão em Homero, Heráclito, 
Parmênides, e Hesíodo, acontecem no contexto de uma preocupação em consolidar o 
coletivo, a informação para a coletividade dentro dos modos que a tradição oral e 
talvez só ela pode articular. Fundamentalmente, a pesquisa aponta uma civilização 
que se centrou, desta forma, a partir do desempenho das musas como agentes de 
realização de memória e de uma temporalidade bastante peculiares. Essa ordenação 
da civilização helênica, no período arcaico é o fio condutor para repensarmos as 
relações entre oralidade e escrita e o que este primeiro canto - o canto inaugural das 
musas-, as artes, a música e a filosofia podem desfiar.  

 
Música é o conhecimento prático da melodia, que consiste de som e canção, e 
é chamada música por derivação das Musas. Visto que o som é uma coisa dos 
sentidos, passa para um tempo passado e é impresso na memória. A partir 
disso, pretendiam os poetas que as Musas fossem filhas de Júpiter e 
Memória. A não ser que os sons sejam carregados na memória pelo homem, 
elas perecem porque não podem ser escritos. (SEVILHA, 560-636 Apud 
TOMÁS, 2002 p. 15) 
 

Pensamos, a oralidade como parte inerente a uma forma, legítima e 
essencial, de pensamento, um modus operandi. A contraposição do pensamento 
racional5 com o pensamento oral, será tratado, pela questão da oralidade e da escrita 
como reconhecimento de que todas as culturas, num sentido inaugural, tiveram como 
ponto de partida a oralidade. Ainda que se estabeleçam certas áreas do fazer, por 
exemplo, a do fazer artístico, estes fazeres e saberes não sobrevivem sem certa 
intuição e articulação semelhantes, se não idênticas às que as culturas 
predominantemente orais dispõem na idade arcaica grega. Propomos, de certa forma, 
aprofundar o conhecimento sobre estas articulações de pensamento numa relação 
que se dá não pela oposição e se abre, sim, a uma suposta relação de 
complementaridade e coexistência necessárias.  
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5 Quando Torrano, no estudo da Teogonia usa o termo “pensamento racional” ele se refere ao modo de 
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oralidade e onde não se pensava o indivíduo e sim, a coletividade. A noção de liberdade, autonomia e 
humanidade eram desconhecidas, no período arcaico, pois este período possuía outra ordem mental 
muito diferente da nossa ordenação atual. (Torrano, 2001:16 e 19 e Krausz, 2007:33) 



  
 

Anais do 13º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ  167 

 

BRICOUT, Bernadette. Prefácio. In: O Olhar de Orfeu. Organizado por Bernadette 
Bricout. Tradução de Lelita Oliveira Benoit. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 
BRUNEL, Pierre. As vocações de Orfeu. In: O Olhar de Orfeu. Organizado por 
Bernadette Bricout. Tradução de Lelita Oliveira Benoit. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2003. 
CARRIÈRE, Jean-Claude. Juventude dos mitos. In: O Olhar de Orfeu. Organizado 
por Bernadette Bricout. Tradução de Lelita Oliveira Benoit. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2003. 
HAVELOCK, Eric A. Prefácio a Platão. Tradução Enid Abreu Dobránzsky. São Paulo: 
Papirus, 1996. 
HAVELOCK, Eric A.. A revolução da escrita na Grécia e suas conseqüências 
naturais. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 
HAVELOCK, Eric A.. A musa aprende a escrever. Tradução: Maria Leonor Santa 
Bárbara. Lisboa: Gradivas, 1996. 
HEIDEGGER, Martin. O que é isto a filosofia; Tradução de Ernildo Stein. São Paulo: 
Duas cidades, 1971. 
HEIDEGGER, Martin. Os conceitos Fundamentais da Metafísica; Tradução de 
Marco Antonio Casanova. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. 
 HEIDEGGER, Martin. Introdução à metafísica; Apresentação e tradução de 
Emmanuel Carneiro Leão. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1987. 
HEIDEGGER, Martin. A Origem da Obra de Arte. Lisboa: Biblioteca de Filosofia 
Contemporânea, 1990. 
HEIDEGGER, Martin. Língua de tradição e língua técnica. Lisboa: Passagens, 1995. 
HEIDEGGER, Martin. HöLDERLIN y la esencia de la poesía. Barcelona: Anthropos, 
1994.  
HOMERO. Odisséia. Tradução Carlos Alberto Nunes. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001. 
HOMERO. Ilíada. Trad. Haroldo de Campos; intro. e org. Trajano Viera; 2 v. 
(bilíngüe). São Paulo: Arx, 2003. 
HOUAISS, Antonio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 1994. 
JARDIM, Antonio. Música: vigência do pensar poético. Rio de Janeiro: 7Letras, 
2005. 
JARDIM, Antonio. Quando a paixão é filosofia... In: A construção poética do real. 
Organizado pelo professor Manuel Antônio de Castro. Rio de Janeiro: 7Letras, 2005. 
KRAUSZ, Luis S. As Musas. Poesia e Divindade na Grécia Arcaica. São Paulo: editora 
da Universidade de São Paulo, 2007. 
LEÃO, Emmanuel C. Aprendendo a pensar. Petrópolis: Vozes, 1992. 
O OLHAR DE ORFEU: OS MITOS LITERÁRIOS DO OCIDENTE. Organização 
Bernadette Bricout; Tradução Leila Oliveira Benoit. – São Paulo: Companhia das 
Letras, 2003. p.13 
SOUZA, Ronaldes de Melo e. A criatividade da Memória. In:  Historicidade da 
Memória - org. Francisco Venceslau dos Santos. Rio de Janeiro: Centro de 
Observação do Contemporâneo, 2001/ 2002. 
TORRANO, J A A . Tradução e estudo: Teogonia, a origem dos deuses - Hesíodo. São 
Paulo: Iluminuras, 2001. 
TORRANO, J A A . O sentido de Zeus. São Paulo: Roswitha Kempf Editores, 1988. 
ZUMTHOR, Paul. A letra e a voz. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.  
 

 


