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Resumo: O trabalho visa colocar em evidência questões concernentes à Música, a partir do enfoque no 
ato criativo. A partir do ato criativo, emergem questões centrais ao pensamento musical, que permitem 
um estudo mais aprofundado sobre criação, Música, memória e linguagem, questões que 
originariamente não se dissociam, de acordo com a perspectiva de linguagem e obra de arte proposta 
por Martin Heidegger. O objetivo é apontar, ante a um vasto manancial de conceitos, um conjunto de 
conceituações que se aproximam das questões levantadas em relação à vivência do ato criativo. A 
metodologia se dará a partir de investigações hermenêuticas trazidas de análises etimológicas, 
conhecimento empírico e técnico sobre Música. 
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Introdução 

Recentes trabalhos acadêmicos de revisão bibliográfica sobre Música 
apontam para a dificuldade em definir um campo onde a Música atue independente de 
outras áreas, além do campo que se debruce estritamente sobre técnicas musicais ou 
esquemas analíticos (ver GABRIELSSON, 2003 e BORÉM & RAY, 2012). A partir dessa 
informação, é possível admitir a Música como área potencialmente interdisciplinar na 
Universidade, o que pode ser considerado tanto um fator agregador quanto 
generalizante. Em tempos onde há uma pressão na pós-graduação por linhas de 
pesquisa bem delimitadas, a validação desse diálogo entre a Música em áreas distintas 
do conhecimento está em Xeque. A constante busca por renovações conceituais deixam 
claras a predisposição para um entendimento de evolução onde o novo tem mais 
legitimidade que o antigo.  Essa predisposição não acontece somente quando se fala de 
Música, mas de qualquer área ligada ao conhecimento, à técnica e às artes.  

O maior problema gerado pela necessidade da constante inovação em 
relação à Música é a invalidação ou banalização do que já foi pensado e o embate entre 
novas correntes de pensamento sobre a mesma coisa. O que cada vez mais se esconde 
é a concretude da experiência da Música, que mostra a diversidade de sentidos que são 
percebidos a partir de uma única fonte e as ramificações trazidas pelos pensamentos 
em resposta a cada um desses sentidos. Surge daí a necessidade de encontrar uma 
articulação de pensamento que se aproxime da Música, evitando caracterizações 
baseadas em elementos extramusicais e dicotomias que chamam mais atenção para a 
tensão entre diferentes idéias do que para a questão musical. Originária de pensamento 
gestual que prescinde da palavra, o que foi chamado Música encontra semelhantes 
gestos em diferentes culturas e épocas e não tem sua origem datada. Sua antiguidade 
e a indissociabilidade às culturas que a desenvolveram revelam a ‘Babilônia’ da teoria 
musical, que torna o comum acordo sobre cada questionamento musical factualmente 
impossível.  

Por que ‘aproximar-se’ da Música e não ‘explicá-la’? A explicação da Música 
implica em ‘trazer para fora as dobras’ de um fazer humano que não se mostra 
totalmente a partir de um foco específico trazido pela palavra que informa, nem pode 
ser transformado visualmente em traços e curvas. A Música, por esses termos, é uma 
questão tão misteriosa e polêmica quanto as questões do Sagrado, do Ser, do Amor e 
da Paixão. Esta última é a que impele a continuar escrevendo sobre Música, mesmo 
sabendo da impossibilidade de compleição das formas que foram traçadas a cada 
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sucessão de palavras, pois pathos é, ao mesmo tempo, o que aproxima e o que repele o 
gesto de sua resposta. Aproxima-se do outro e no convívio da proximidade tem-se a 
experiência tanto da unidade quanto da alteridade. A Música, além da consciência que 
nomeia o que é Música, aparentemente difere-se das outras questões mencionadas por 
trazer sempre consigo a urgência de uma técnica que permite manipular materiais de 
forma a resultar em sucessões sonoras e organizar esses sons para que façam sentido 
juntos, ou seja, técnica para um fim específico, aquele que resulta em Música. Uma 
explicação sobre Música é sempre uma aproximação. 

O conceito de evento sonoro e as atuais discussões ligadas ao termo obra-
conceito ou variantes evidenciam a busca pela abordagem ‘mais correta’. Roger 
Scruton (SCRUTON, 2009) entende que o surgimento, na Europa, de uma cultura de 
audições organizadas, facilitou a percepção da Música como objeto de atenção de si 
mesma, sem a necessidade de atrelar-se a outra “forma” de arte e que, portanto, “o 
surgimento da obra conceito é descrito como distintivo da Música Ocidental”. As 
referências que Scruton (SCRUTON, 2009) usa sobre outras culturas não apenas 
apontam para diferentes formas de manifestação daquilo a que chamamos Música. 
Mostram que um conceito criado a partir de conformações culturais surgidas há 
poucos séculos foi apropriado para dar conta de todas as possibilidades da Música 
acontecer. O autor também esclarece sua visão sobre o que deve ser priorizado em uma 
tentativa de teorização da Música, ao privilegiar o foco no sentido musical ante ao 
conhecimento acústico em uma sucessão de eventos sonoros, defendendo que uma 
teoria verdadeira da Música seria construída a partir da premissa de uma centralidade 
da experiência acusmática no entendimento musical e que os termos que usamos, o 
fazemos metaforicamente a partir de uma percepção que abstrai em movimento algo 
que literalmente não se move. De todas as suas afirmações, talvez a que mais afirme a 
Música como abstração seja a que “Nós devemos ver Música como um ato de 
comunicação, que depende crucialmente de colocar dentro da perspectiva de primeira 
pessoa do ouvinte um estado de espírito que não é o seu próprio” (SCRUTON, 2009). 

As afirmações acima descritas por autor respeitado no meio acadêmico 
mostram um pensamento que busca a verdade da Música traduzida em certezas, que 
permitem solidificar uma teoria da Música, baseado nas premissas: a) de que Música 
é um ato de comunicação; b) que a experiência acusmática, que permite ao ser humano 
abstrair sons em um sentido específico, seria o centro do entendimento, de onde; c) 
extraímos metaforicamente nossa terminologia. Ou seja, reafirma a articulação 
dicotômica que se dá há tempos para um entendimento da Música, não lança luzes 
sobre a questão da criação musical e traz à tona conceitos sobre questões que devem 
ser pensadas neste trabalho por outro viés.  

A língua portuguesa acaba de completar 800 anos. É uma língua 
consideravelmente nova e derivada do latim, com substrato céltico-lusitano. No Brasil, 
recebeu influências indígena e africana de diversas nações distintas. Nos tempos 
modernos, é difícil não haver uma língua no Ocidente que não tenha sofrido influências 
consideráveis, primeiro do Francês e depois, do Inglês. O próprio Latim recebeu 
grandes influências do Grego e ambas as línguas tiveram influências de línguas mais 
antigas. A língua que se fala no Brasil, portanto, se utiliza de palavras modificadas ou 
ressignificadas ao longo do tempo e cuja origem, às vezes, é vaga. O exercício de buscar 
nos étimos das palavras sua origem permite um alargamento dos horizontes de cada 
termo que, quanto mais antigo, possivelmente mais espraiou seus sentidos. Boa parte 
dos termos utilizados para falar sobre Música remontam à Grécia e a própria noção da 
origem da palavra Música dá uma dimensão interessante dos diferentes sentidos que 
pode tomar uma única palavra.  
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Os questionamentos apresentados dar-se-ão no intuito de colocar um outro 
olhar sob o horizonte da teoria musical, que se abra para as riquezas de possibilidades 
que cada termo tem a oferecer e não se disponha de antemão a limitá-lo a uma visão 
correta, a um recorte específico. Colocam-se como questões, a saber, Linguagem e 
Memória, sempre em diálogo com a Música e por vezes em contraponto às premissas 
propostas por Scruton, para, enfim, questionar-se o ato criativo. 

Linguagem - A Música comunica? 

A comunicação necessita de conhecimento prévio de língua comum ou 
conjunto de signos comuns a ambas as partes (emissor e receptor). A comunicação, por 
si, não é primeira instância de nada, além de si mesma. É suporte, instrumentalização 
da Linguagem. Como suporte, traz consigo outro conteúdo, revestido de informação. 
Em um gesto que não é comum a dois polos culturais distantes, não se instaura 
comunicação a priori, mas Linguagem.  

Linguagem não é somente língua. Língua é instrumento de comunidade. 
Linguagem independe de conhecimento, se entendida fora do pensamento linguístico 
que busca sua teorização e instrumentalização. Um gesto de Linguagem pode ser 
entendido como palavra, mas também por um movimento do corpo ou a própria 
presença do corpo; pode, então, ser entendida como Música. Nessa perspectiva, 
Linguagem é o dizer-se da presença de qualquer coisa para qualquer coisa, de qualquer 
evento para qualquer um, independente de conhecimento prévio. Admite-se a 
Linguagem da árvore para o passarinho, embora o passarinho não a chame de árvore, 
mas nela construa seu ninho. A Linguagem se dá como presença que se mostra 
dizendo-se e se diz mostrando-se (fenômeno) e presença que responde com um gesto, 
que, embora possa ser o gesto que nomeia, não é sempre mensagem. Ao espalhar suas 
raízes e ramificar seus troncos, a árvore se afirma como árvore. Ao construir seu ninho, 
o pássaro responde à árvore. Cada um, em seus limites, apropriou-se do outro como 
pôde. “A Linguagem fala. O homem fala à medida em que corresponde à Linguagem. 
Corresponder é escutar”. (HEIDEGGER, I, pág.26) 

Música, como Linguagem, independe de conhecimento prévio de uma das 
partes. Música é resposta humana à Linguagem, que se afirma como mistério. Foi o 
homem quem nomeou Música em resposta à sua atividade sonora e misteriosa. Outros 
nomes foram dados ao que foi nomeado por Música, mas aquele que se apropriou desse 
nome para semelhante ato vai buscar em diferentes culturas a Música que se 
apropriou, e não outra coisa. Aquele que provém de uma tradição que não se apropriou 
da palavra Música para ato semelhante, irá traduzir a palavra Música para a resposta 
primeva que foi dada a tal ato, caso identifique a Música, tal qual quem a chamou de 
Música, com o ato similar de seu povo. Mas, como tradução, há uma perda de sentido 
da palavra, a palavra Música passará a comunicar o sentido inerente ao pronunciado 
pelo indivíduo da outra cultura.  

Assumindo Música como resposta comum à uma cultura, e que todos têm 
primeiro como Música, e não outra coisa, a isso que é chamado Música, pode-se 
entender a Música como Linguagem antes da comunicação (antes no sentido de 
origem, em um tempo não cronológico). Como gesto de Linguagem ligado a uma 
criação que consiste em agrupar sons e silêncio, entende-se que seu sentido reside 
nesses agrupamentos e não em outra coisa. Isso torna a emergência de uma teoria 
sobre Música algo que beira o impossível, pelo menos de uma forma estática, pois toda 
palavra que nomeia um gesto musical tem, nos seus limites de palavra, uma 
estaticidade que não existe na Música.  

Pensar a necessidade de abstração prévia dos sons musicais ante às suas 
fontes sonoras nesse sentido é algo desnecessário, pois, como experiência do Real, os 
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agrupamentos sonoros criados na Música se afirmam primeiro como Música, sendo as 
fontes sonoras a instrumentalização de sua realização, e não o contrário. O homem 
responde à Linguagem modificando (medindo) o que está à sua volta e criando, assim, 
seu Mundo. A obra de arte, em qualquer forma, é modificação que responde à 
Linguagem. Qualquer termo que se use para falar de Música tecnicamente pode ser 
considerado metafórico, pois nenhum deles quando analisado é musical. Para se 
tornarem musicais é necessária uma ordenação que permita que cada um faça parte de 
uma experiência musical, já que toda palavra tem em sua sonoridade, potência de 
Música. Esses termos estariam fora da categorização científica e da conceituação 
filosófica e deveriam vir articulados de forma poética, para que o ouvinte pudesse 
perceber um sentido musical, que subvertesse o conhecimento prévio de qualquer 
palavra proferida. O entendimento da Música acontece quando ouvimos a Música. Ao 
se falar sobre Música não se faz a experiência da Música, mas a experiência do falar 
sobre Música. 

No mundo em cuja dimensão este texto existe o senso comum diz que é 
importante produzir conhecimento, isto é, buscar em todas as coisas uma forma e 
formatá-las: Ciência. Em suas “logias” há sempre uma analogia que permite criar 
ferramentas categorizantes, que criam gêneros a partir das semelhanças entre as coisas 
que são nomeadas. No que diz respeito ao conhecimento musical, há diferentes pontos 
de articulação: a experiência musical em si, as definições criadas a partir dessa 
experiência e as esquematizações gráficas criadas na tentativa de representar toda a 
experiência. Sobre as duas últimas, entende-se que na produção de conhecimento 
sobre a experiência musical é necessário criar novos códigos para lidar de maneira 
lógica com a Música. 

O exemplo disso é quando, em determinada sinfonia, se observa o espectro 
de uma nota, comparando o timbre da nota em uma flauta e um saxofone. A Música 
desaparece para dar lugar a uma representação gráfica complexa que tenta apontar o 
som e seu leque de harmônicos. Se essa exemplificação se dá a partir da simples 
audição dessa nota tocada pelos dois instrumentos, ainda assim não há Música, mas o 
som que soa em cada instrumento. Fazendo a experiência do timbre, da frequência, da 
diferença entre cada instrumento, - que não deixa de ser musical, pois tem relação com 
a Música - não se faz a experiência da sinfonia. Pode-se também analisar a forma da 
sinfonia, desde seus movimentos e seções até o mínimo inciso. Continua-se assim a 
fazer a experiência da representação. Em ambos, foram criados códigos de 
representação da Música, partindo da separação para classificação e ordenação: inciso 
> membro de frase > frase > período > seção > movimento > sinfonia. O mesmo 
também é feito em teoria musical, quando separados intervalos > notas > acordes e 
arpejos > escalas > sistemas musicais: tonal, modal, atonal. E a lista tende ao infinito, 
pois sempre haverá novos e mais abrangentes modos de representação. Apesar de 
tantos esforços, somente ao escutar a sinfonia compreende-se o que se tentou 
representar. 

A experiência musical é radical. Ao mergulhar na Música, aguçar os sentidos 
enquanto a Música canta, percebe-se o sentido a que se chama musical. É radical 
porque a Música oferece a experiência da Música. Ser radical não é excluir os outros 
sentidos. Embora a Música aconteça a partir de fenômenos sonoros e que o ouvido seja 
aparentemente o mais sensível ao som, percebe-se a Música com todo o corpo. Além 
disso, não há como desatrelar os movimentos dos dedos de um instrumentista ou a 
expressão de seu rosto e movimentação de seu corpo ao que se ouve. 
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Com a palavra, Memória 

“(...)pode-se entender memória como a instância de inventar, meditar, 
refletir e velar, no sentido de cuidar, a unidade”. (JARDIM, página 126). Trazida aos 
textos modernos quase sempre como mediação técnica, para guardar dados, sua 
origem traz sentido que se liga originariamente à questão musical, seja pelo radical 
indo-europeu, seja pelo mito grego que funda na própria memória as musas que 
cantavam na voz dos homens os feitos dos deuses. 

O advento da escrita musical trouxe mudanças para a cultura da nossa 
sociedade no que diz respeito aos processos de memoração e suas implicações ao fazer 
musical. A escrita musical que estudamos remonta à Grécia Antiga, onde se deu o 
primeiro registro de Música encontrado integralmente, o fragmento de “Seikilos”. 
Nessa sociedade a tradição era oral, onde o modo de perpetuar a história e cultura era 
instaurado pelo poeta – aedo, que nele deixava a musa cantar, e rapsodo, que 
reproduzia o que fora criado pelas musas através do aedo. 

Através dessa perpetuação e posteriormente com o advento da escrita é 
possível que nós contemplemos a existência dessa sociedade a partir de textos antigos, 
como: “Teogonia”, “Hinos homéricos”, “Ilíada”, “Odisséia”, entre outros. Observemos 
a evocação da musa pelo aedo no primeiro canto da Ilíada: “– Canta, oh Musa, a cólera 
de Aquiles, o pelida”!(HOMERO) 

Denominamos “canto” a cada “parte” da Ilíada, o que pressupõe que o texto 
a que temos acesso hoje, um dia foi “cantado”. Tal aspecto nos leva a pensar a questão 
da Música à época dos referidos textos. Mousiké é a palavra que dizia o fazer ou a arte 
das musas – os gestos memoriais, ou seja, que criam memória. 

Tenta-se aqui organizar um espaço onde a Memória se mostre através da 
palavra. Mas, se a parábola que se mostra foi pela Memória impulsionada, só é possível 
seguir os rastros desse impulso. A Memória não se encontra em nenhum lugar, mas se 
oferece em todos os lugares, não sendo possível um encontro com o homem, pois que 
o homem, desde a Memória, encontra a si próprio. Como um cachorro correndo atrás 
do próprio rabo, empreende-se um constante esforço para entender as próprias 
respostas ao que se mostra no gesto impassível, irrevogável, único e surdo, pois não 
espera por respostas. O homem espera por respostas daquilo que o próprio homem 
responde. Correr atrás do próprio rabo não é, no entanto, um ato degradante ao 
cachorro, tampouco o é o homem respondendo a si mesmo. Talvez, se fosse possível ao 
homem um olhar alheio de sua humanidade, fosse, não a sua forma de andar ou suas 
feições, nem o seu saber, mas a palavra como resposta ao mundo, o gesto humano mais 
forte. Talvez nosso nome científico pudesse ser também ‘Homo responens’, ou ‘Homo 
parabolens, depois dessa experiência. 

Fala-se muito em memória como uma faculdade ou função do cérebro 
humano. Usa-se o tempo cronológico para explicar as funções da memória, muitas 
vezes fazendo uso também de metáforas ligadas à tecnologia moderna, como a 
memória RAM e ROM de um computador, que na verdade já foram nomeadas a partir 
da premissa de um tempo cronológico e uma memória funcional. A assunção de tais 
premissas não precisa morrer para se pensar a Memória, visto que hoje é permitido 
nomear coisas e evento com a mesma palavra. Na verdade, a Memória também permite 
que dela se faça uso, por que não homenageá-la? 

Desde longínquas épocas dizemos o indizível para dele nos aproximarmos, 
imitamos aquilo que não conhecíamos, criando gestos que definiam e diferenciavam 
os fenômenos, pois que outra forma dispomos para tomar atenção a cada coisa senão 
trazendo cada coisa separadamente para nossos próprios limites? Criamos formas, 
ídolos, templos e palavras para darmos merecida importância a tudo o que é possível 
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em nosso ínfimo tempo. Temos noção de nossos limites a partir de nossas experiências, 
tanto na convivência com o outro quanto na convivência com nossas próprias dores. 
Sabemos o que não conseguimos ou ainda não conseguimos fazer e transpor, sabemos 
que não conseguimos ser o outro e sabemos que o tempo cobra, tanto as mudanças 
quanto o fim. Somos desde sempre obrigados a nos curvar diante do clima, da 
temperatura, dos obstáculos intransponíveis, de nosso próprio envelhecimento, do 
envelhecimento alheio, da morte. Desde cedo aprendemos que o corpo nasce, cresce, 
morre. E se multiplica nesse meio tempo. 

Pode a vida nesse sentido ser uma dádiva do tempo. Mas não somente do 
tempo que mede, pois, cada vida tem seu tempo de vigência, onde a cada momento 
cabe um gesto que permite uma experiência fora de Cronos. Toda vez que se vivencia 
algo, se vivencia em presença, sem parar o tempo para olhar para um passado próximo 
e sem possibilidades de se prever o futuro dessa vivência. A única experiência de 
Cronos que se vivencia em uma presentificação constante é a da contagem do tempo. 
E se o tempo é contado, não há espaço para outra vivência além da contagem. A 
experiência da contagem é, ao mesmo tempo, a contagem do tempo que se passa em 
vida e do tempo que falta para o fim da vida. Passar a vida a contar as horas é gastar o 
tempo que foi doado para viver à espera do momento em que a conta acaba. Como 
desfazer a trama do tecido até não haver vestígios do mesmo. Para haver vestígios de 
vida é preciso que haja trama, nó, múltiplas vivências que permitem recordações e 
celebrações, ou até comparações que unem ou separam, concordam ou diferem. 

Na memória de cada um a lembrança de vivências dificilmente se 
presentifica guardando cada informação de data e hora. Um ínfimo instante 
cronológico pode marcar tanto quanto várias horas. A medida do tempo aqui não 
vigora, senão talvez como um mero detalhe. É possível que por isso data e hora sirvam 
como informação. É sempre crescente a necessidade de compartimentar, dar limites e 
formas a cada coisa, pois a humanidade está expandindo cada vez mais seu horizonte 
e a cada dia seu mundo fica maior. O mundo está inflando de conhecimento e 
detalhamento, de formas e certezas. Nesse cenário perde-se aos poucos a sensibilidade 
para o que está fora, aquém ou além de tudo isso. Percebe-se menos a todo minuto que 
o minuto não está sempre à frente de tudo. Nem o centímetro, os bytes, a molécula ou 
a curva de onda. A cada barreira ultrapassada se afasta da noção de que cada barreira 
foi colocada pelo mesmo que a ultrapassou. A humanidade está inflando com seus 
novos horizontes e se esquecendo de que é limitada. Nossa cultura musical está além 
do que já foi escrito no passado e lido em nosso tempo. A Música que cantamos ou o 
que aprendemos sobre Música no dia a dia, diz mais sobre o modo próprio de fazer 
Música do que o que foi escrito ou convencionado. A vivência no ato de fazer ou escutar 
Música se instaura na memória de modo único e irrepetível. 

O que não é Música?  

Ao fazer esta pergunta, evidencia-se sempre o se quer negar, pois a 
experiência de não ser é somente possível a partir de sua presença em um plano ideal. 
Mas a pergunta foi feita com um propósito, qual seja o de delimitar a atuação da 
Música. Ao se apropriar do olhar superficial do que hoje é passado sobre Música, essa 
delimitação seria, a princípio, simples: sons e silêncio ordenados deliberadamente em 
um sentido específico. Para perceber as dobras, é necessária uma exploração mais 
aprofundada em cada termo. Para quem tem ouvido, os sons são ouvidos em cada 
coisa. Tudo em que se pode tocar, pode originar som. Por outro lado, só é possível 
escutar um som a partir de sua ausência: silêncio. É no silêncio que se permite 
delimitar o som, desde o momento da emissão até a submissão de suas ondas a forças 
contrárias. O ouvido também delimita a partir de seu próprio limite. Cada ouvido 
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percebe uma gama específica de emissão sonora, em vários aspectos, e a disposição 
para escuta no portador desses ouvidos também é decisiva para a percepção dos 
limites. Esses limites ajudam a perceber dois sons em sua diferença. A noção de 
alteridade e identidade ajudam também na percepção do agrupamento. Só se agrupam 
coisas diferentes entre si, pois o mesmo não necessita de agrupamento. Por sua vez, o 
que é diferente permite um agrupamento em movimento de aproximação, que deixa 
próximo aquilo que é similar a duas coisas diferentes. O que é mais similar entre dois 
sons diferentes é sua potência sonora. É o que permite categorizar o som como som. A 
ordem em que os sons são agrupados perfaz um sentido, que é percebido de forma 
diversa na escuta de cada um e a cada escuta. Só é possível perceber o sentido de uma 
sucessão de sons admitindo uma forma na duração de cada som e a duração da 
ordenação. Essa forma move-se constantemente, é rismos, ritmo e sua força consiste 
justamente no mover-se. Aqui a Música começa a tomar outras proporções, pois o 
ritmo é perceptível também visualmente, nos movimentos dos corpos e, em relação ao 
som, nas proferições das palavras. As palavras, mesmo que hoje tenham sua existência 
separada da Música, isso se deu por um processo posterior e artificial, pois cada palavra 
é um agrupamento de sons que se diferem e formam unidade no tempo. Cada palavra 
tem em si potência de Música, mesmo em “estado de dicionário”, como nos traz Carlos 
Drummond de Andrade. (ANDRADE, pág.247) A criação poema é o cuidado do poeta 
com o que ele ordena, com o que põe em obra. 

“Para a Filosofia, a Música não é uma arte entre outras artes. Não há uma 
musa da Música. A Música é que é a musa de todas as musas. Por isso as artes são todas 
musicais e são arte na medida de sua musicalidade”. (LEÃO, pág. 43) Poesia é Música 
das palavras, assim como dança é Música do corpo, pintura é Música no ritmo e 
texturas das pinceladas e na frequência dos tons, escultura é Música dos contornos 
retirados da pedra e da madeira. Todos, em sua potência de Música, instauram 
Memória desde sua concepção e possibilitam sua continuidade na dimensão da 
Memória. A concepção se dá a partir da modificação deliberada que oferece novo 
sentido à percepção de mundo e funda pela Memória uma vida que independe do 
tempo cronológico e permite que a obra não morra com o seu autor. Sabia disso o poeta 
antigo, Seikilos, que escreveu, na estela mortuária da amada, em vez de seu obituário, 
a Música que garantiu, pela Memória, a perpetuação de sua existência e a da amada. 
Diziam os versos: “Enquanto viveres, brilhe (mostre-se) / Não se sinta mal (doente) / 
Porque a vida é breve / E seu fim o Tempo cobra”. (SEIKILOS) 
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