
  

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 105 

 

Música e Musas: Um canto primevo: A apreensão e 
relação do grego com a música e a mousiké e sua 
articulação com o pensamento filosófico sobre a 

música como fundamental do humano 

Silvana Amaral 
silvanafamaral@gmail.com 

Resumo: A percepção da música como um fundamental do ser humano está presente na abordagem 
de vários estudiosos, dentre os quais podemos citar aqui o compositor Richard Wagner e os filósofos 
Nietzsche e Schopenhauer. É nesse sentido o foco de nossa pesquisa. Este artigo consiste numa muito 
singela introdução ao tema e busca tecer algumas breves considerações acerca do pensamento desses 
estudiosos acerca da música, com a forma de apreensão de mundo e música pelos gregos na Grécia 
Arcaica. Para tanto, lançamos mão dos estudos de alguns expoentes em suas áreas de pesquisa, como 
Erick Havelock, José Antônio Alves Torrano e Martin Heidegger.  
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Parece-nos difícil vislumbrar alguma área do saber na qual a música figure de 
forma totalmente autônoma com relação às outras esferas do conhecimento. Muito 
provavelmente, a teoria musical e suas áreas correlatas. Apenas. No mais, nos 
deparamos com uma profusão de trabalhos acadêmicos que, cada vez mais, 
demonstram a vocação interdisciplinar que a música possui. Não obstante, 
observamos, neste mesmo meio acadêmico brasileiro, certa resistência a esse diálogo 
da música com outras áreas distintas do conhecimento, e uma tendência à 
desqualificação desta interlocução. Isso reflete um modo de pensar muito próprio 
dos dias atuais. Buscando continuamente “o novo”, o “moderno”, o “evoluído”, 
caminha-se, nesses tempos, sempre em direção à superação que implica num 
rompimento com o antigo. E essa tendência é observada não só no cenário dos 
estudos de música, mas em todas as áreas do saber, incluindo-se as artes, em 
obediência a uma tendência especifista, segmentadora e tecnicista. Na contramão 
deste manuseio do saber, este trabalho figura como uma tentativa articuladora da 
fala e legado das gerações que nos antecederam, a fim de resguardar o que de 
precioso transmitem com relação ao que é mais essencial ao homem.  

Erick Havelock foi um especialista em antiguidade clássica que atuou nas 
universidades de Toronto, Harvard e Yale, e cujo foco de estudo principal consiste na 
mudança ocorrida no ocidente a partir da transição da tradição oral para uma forma 
alfabetizada. Sua influência se espalhou além do estudo do mundo clássico para o de 
transições análogas em outros tempos e lugares.  

José Antônio Alves Torrano, professor da Universidade de São Paulo – USP, 
outro especialista de antiguidade clássica, é o mais renomado tradutor de textos 
gregos para a língua portuguesa ainda em atividade.  Torrano percebe, em seus 
estudos, o mito como uma forma de linguagem e propõe que os mitos gregos estão 
profundamente relacionados às musas, estas, um mito muito importante na tradição 
grega, que trata, dentre outras coisas da tradição do conhecimento na Grécia Arcaica, 
ponto que encontra intersecção com a abordagem de Havelock.  

Heidegger, por sua vez, foi um filósofo alemão cujas questões debruçavam-se 
sobre o ser e seu sentido. A música ocupa, ao que nos parece, um lugar central eu seu 
sistema, a ponto de ele a considerar destacada com relação às demais artes. No ensaio 
A Origem da Obra de Arte, ele afirma que a poesia apresenta-se como a mais poética 
das artes, vez que sua substância é a linguagem, a qual se apresenta como a casa, a 
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habitação poética, o destino do ser. (HEIDEGGER. 1977, p. 59). Ele retoma esse 
argumento em A Caminho da Linguagem, livro no qual afirma que a poesia é a mais 
exímia das artes por estar ontologicamente sustentada pela música, aqui entendida 
como lógos e mousiké simultaneamente. Importante observar que aqui não ocorre 
uma hierarquização das artes, como se poderia supor. Heidegger não busca inserir 
novos elementos às polêmicas que se assentam junto à estética tradicional.  

A arte em Heidegger propõe um resgate das questões originárias do ser, e está, 
portanto, metodologicamente deslocada de tais polêmicas, de forma que, para ele, a 
música se dá como questão, o que consiste na própria condição sustentadora do 
pensamento sobre a música.  

Feitas estas apresentações, resta dizer que, inevitavelmente, passamos pela 
filosofia grega pré-socrática nesse caminho de tentar resgatar a forma antiga 
ocidental de apreensão do mundo e de relação com o todo, o que se dá sempre bem 
marcado pela presença da música, de uma forma ou de outra. Esse resgate é 
fundamental uma vez que nosso caldo cultural (ou “cultural river” como preferem 
alguns estudiosos) é abissalmente diferente do caldo cultural da época. 

Dessa forma, nossa abordagem passa, embora não tão explicitamente, mas 
necessariamente, pela história e pela antropologia, que se dão como ponto de partida 
para a observação do comportamento e pensamento dos gregos na antiguidade. 

Pois bem. Desde as musas passemos a pensar.1  
Os gregos desenvolveram algumas formas de articulação do pensamento 

caracterizadas por um modo muito próprio de apreensão do mundo no qual se 
encontravam inseridos. Podemos apreciar essas figuras de pensamento que 
constituíram a tradição cultural grega por meio dos mitos. 

O mito como questão não é uma escolha, nem um problema. O mito é 
narrativa, presença e existência em seu sentido e verdade, de acordo com o universo 
do grego e, para eles, traça a trajetória dos mortais, ao mesmo tempo que acena a 
possibilidade do porvir. 

A mitologia grega conta-nos que foi ao se casar com a Deusa Mnemosyne 
(Memória) que Zeus concebeu as nove Musas, suas filhas. Atribuindo a maternidade 
das musas à Memória, a mitologia dava a esta última uma importância capital. A 
memória, tanto na arte quanto na cultura gregas não exerce um papel secundário ou 
auxiliar, mas uma função central.  

Filha de Urano e Gaia, Mnemosyne encarna a divindade da enumeração. Sua 
prole é caracterizada diferentemente de acordo com o autor ou a tradição. O filósofo 
francês Michel Serres (2011) as descreve detalhadamente e lançamos mão de sua 
descrição para falar das musas.  

Polímnia encarnaria a pantomima. Suas mímicas reproduziram as vibrações 
internas do mundo e de seus seres. Fascinada pela imitação, é ela que inventa o 
ritmo. Sua outra irmã, Terpsícore, também extasiada pela imitação, reproduz e 
transforma os movimentos do mundo. Torções, tensões, saltos e gestos improváveis, 
de cem figuras e mil movimentos, tudo isso é obra de Terpsícore. As duas irmãs 
seguintes são musicistas. A primeira, Euterpe, a doadora de prazeres, é a musa da 
música, toca flauta; a segunda, Érato, dirige o coro que reúne gritos destituídos de 
razão, em uma harmonia de uníssonos raros ou de acordes complicados; é a musa da 
poesia lírica. A próxima irmã seria Urânia, a musa do saber preciso, rigoroso e 
universal, aquela que coordena a harmonia celeste. A elas, junta-se Clio, a musa da 

 
1 Em paráfrase ao verso de Hesíodo: “Desde as musas comecemos a cantar”, que dá início à sua obra 
mais conhecida e que seria, de certa forma, o mais antigo tratado de mitologia grega que chegou até 
nós: a Teogonia. 



Música e Musas: Um canto primevo 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 107 
 

 

história e as três últimas, Melpómene, a musa da tragédia, Tália, da comédia, e 
Calíope, da poesia épica. Michel Serres estabelece entre cada uma dessas musas uma 
íntima relação com a música. 

Sob um enfoque mais amplo, e mais grego, o papel das musas, e a própria 
razão da sua existência, é prestigiar e manutenir a vigência da memória, por meio do 
canto. Ou seja, para que exista a memória, as musas precisam cantar.  

Na Grécia do período arcaico, o mundo divino e o mundo dos homens não se 
dão em separado. O mundo é ele mesmo manifestação do sagrado. A concepção 
apartada de sagrado e profano não faz sentido para os gregos, visto que ausente a 
noção e a consciência de mundo humano e mundo que transcende ao humano, como 
se dá nos tempos atuais. 

Todo o arcabouço de conhecimento e compreensão do real era transmitido 
pelas gerações através dos aedos, poetas que, tomados pela inspiração das musas, 
promoviam a transmissão dos costumes, a percepção do homem, dos seres, da vida 
e da morte, preservando, assim, a memória coletiva daquela civilização. Nela, os 
desdobramentos da vida se davam a partir do conhecimento transmitido pela 
tradição oral. 

Havelock (1996) leciona que a cultura da Grécia dos séculos VII e VI a.C. 
reunia valores completamente distintos daqueles que nos são, hoje, familiares. A 
cultura oral desta Grécia diz respeito a uma cultura anterior à formação e 
implantação do alfabeto. Esta cultura, no entanto, reunia aspectos de uma intelecção 
e do que poderíamos chamar de uma estrutura vocabular que, ainda que sonora 
apenas, é capaz de configurar uma cultura pré-letrada. 

Até meados do séc. V a. C., a cultura grega era preponderantemente iletrada. 
Só muito depois a escrita se tornou parte da instrução básica dos gregos. Assim, a 
cultura da Grécia Arcaica é marcada pela oralidade e sustentada a partir de uma 
forma eficaz de retenção e transmissão de informações, um modo que preservou a 
unidade da cultura por séculos. 

Essa preponderância e superveniente convivência da tradição oral com uma 
cultura alfabética perdurou até a segunda metade do séc. IV a.C. Tendo em vista que, 
numa cultura marcada pela oralidade, tudo aquilo que lhe é pertencente se encontra 
resguardado na memória dos indivíduos, o que implicava num problema relacionado 
à sucessão das gerações. 

O canto se manifesta, nesse cenário, como principal recurso de manutenção 
da cultura, acompanhado de dança e instrumentos musicais, naturalmente, por se 
mostrar mais fácil e mais permanente a memorização por meio da musicalização do 
que por meio de uma narrativa prosística. “Os gregos designaram este complexo de 
práticas orais pelo termo técnico mousiké, e corretamente designaram a musa que 
deu nome a essa arte como ‘filha da Recordação’. Ela personificava a necessidade 
mnemônica e as técnicas mnemônicas características de uma cultura oral.” (p. 
189). Havelock (1996) observa, ainda, que apenas uma “linguagem regida pelo ritmo 
pode ser repetida como algo que se pareça à invariabilidade garantida na 
documentação. A forma das palavras e seu lugar na sintaxe são fixados pela ordem 
rítmica”.  

Nesse cenário, o poeta grego era o protagonista da manutenção do seu povo e 
da sociedade que integrava, pois ao seu labor poético recai a responsabilidade de, por 
meio das musas, rememorar todo o arcabouço cultural desta Grécia, composto por 
tradições, costumes, história, ensinos, e narrativas sobre a origem dos deuses e dos 
homens. Garantir a essa prolação o sentido de unidade, que manteria a coesão da 
cultura, era o desafio do labor poético do aedo, e sem ele, certamente, a transmissão 
do conhecimento e a coesão cultural grega não teriam sido viáveis, uma vez que os 
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métodos de armazenamento de informação fundamentados na escrita e no 
arquivamento de documentos não se encontrava disponível na época. Neste cenário, 
fica claro o esteio da cultura e da identidade de um povo na música. 

Assim, como palavra cantada pelos aedos, a música foi o meio pelo qual os 
gregos, na Grécia Arcaica, ordenaram sua cultura e seu mundo. Para eles, o dizer das 
musas é pronúncia de uma condição inaugural. Na canção, por elas inspirada, 
transitam entre, e presentificam, coisas e mundo. Para esta Grécia Arcaica, agrícola 
e pastoril, situada num momento prévio ao surgimento da pólis e do advento da 
escrita, as musas são as potestades difusoras do conhecimento e o aedo, o grande 
facilitador no acesso ao saber, a maior esteira da cultura e do pensar. A música dá-
se, nesse cenário, como articulação fundamental do pensamento na Grécia Arcaica e 
como base do conhecimento.  

Na cultura grega, as musas possibilitam a experiência numinosa do canto, a 
apreensão do sagrado imanente em todas as coisas. Nessa experiência, cada ente se 
pronuncia. E na sua pronúncia única, manifesta aquilo que lhe é singular; aquilo que 
lhe é próprio dialoga com a diversidade do outro. Essa experiência numinosa faz-se 
presença, manifestação, e negação do esquecimento. É a aletheia grega. Presença, 
manifestação, aparição do ser dando-se no ente, um eclodir do ente que podemos 
compreender como a doação possível do ser. Em seu mostrar-se, o sentido do ser é 
recolhido pelas musas que o revelam, abrindo caminho, assim, para a vigência de 
outra aparição. 

No pensamento mítico, as musas trazem em seu canto o desconhecido do 
mundo cosmogônico. As musas tudo testemunham. Só através de seu dom é que os 
mortais podem acessar o cosmo. “A voz das musas é a voz do mundo, mundo este 
entendido como totalidade”. (PEDROSO, 2007. p. 23).  

A linguagem, particularmente do Canto, é a experiência em que mais 
fortemente se vive como percipiente, com a alertada e acesa atenção ao que 
se ouve e ao que se canta. A experiência numinosa do canto é a audição das 
palavras-seres, de palavras-presença. A Palavra-Presença, i. e., a Voz 
múltipla e uníssona das Musas encarnada na Voz do aedo, mais do que 
ouvida é percebida: é vivida e vista na arcaica concretude em que se reúnem 
e con-fundem o nome e a coisa nomeada. (TORRANO, 2001. p. 95). 

O canto das musas se dá como vigor de memória e construção do real, sendo 
ele alvo de encantamento e escuta do indefinível que vigora na tensão instaurada pelo 
arrebatamento dos sentidos no qual se inaugura um tempo-espaço inédito que rasga 
o real pela palavra do aedo. Aletheia. Linguagem. 

As musas dão-se comemoração teocosmogônica de tudo o que se faz 
perceptível aos sentidos. Em seu canto, a verdade se dá como desvelamento, 
presentificação do ser, e não certeza ou juízo. A verdade como desvelamento não é 
ao modo cartesiano da metafísica. A busca pela verdade na tradição grega mais 
primeva não é busca pela certeza, pela precisão, mas um descobrir, um perceber, um 
assombrar-se com o que se dá a conhecer.  

Como desocultação é que os gregos antigos tiveram a experiência 
fundamental da verdade. A palavra grega Alétheia, que a nomeia, indica-a 
como não esquecimento, no sentido em que eles experimentaram o 
Esquecimento não como um fato psicológico, mas como uma força 
numinosa de ocultação, de encobrimento. Desde as reflexões de Martin 
Heidegger estamos afeitos a traduzir aletheia, por re-velação (como fiz Nov. 
28), des-ocultação, ou ainda, não esquecimento. Isto porque a experiência 
que originariamente os gregos tiveram da verdade, é radicalmente distinta 
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e diversa da noção comum hodierna que esta nossa palavra verdade veicula. 
(TORRANO, 2001. p. 25) 

A percepção do grego é de uma estrutura constituída por homem e mundo na 
qual a memória se articula na presentificação que se opõe ao esquecimento, o que se 
dá numa dinâmica continuamente alternante. Trata-se da percepção do real como 
uma imanência recíproca daquilo que se constitui como memória e daquilo que tão 
somente às Musas cabe revelar.  

Por assim ser, o canto da musa, por meio do aedo, cultor da memória é o que 
permite ao homem da Grécia Antiga suplantar suas limitações físicas de movimento 
e o alcance de sua visão, transcendendo, assim, às fronteiras geográficas e temporais, 
que, naquela civilização, não fosse o estabelecimento do espaço-tempo promovido 
pelas musas, conservar-se-iam inacessíveis. Mediante o vigor da palavra cantada, o 
canto do aedo presentifica a coisa vocalizada. 

O cantar das musas não se refere apenas ao ato de cantar convencional. Trata-
se de um sentido mais arcaico e de maior espectro, vez que o canto das musas é a 
palavra pela qual o cantor, o aedo, se lançava na direção da constituição da memória 
das coisas. A mousiké tem um sentido mais amplo. Para o grego, a música possui 
uma regência e uma vigência que conduz tudo o que se dá no mundo, por meio de 
vibração, harmonia e ritmo. Uma instância fundamental a partir da qual o universo 
se movimenta e sobre a qual ele repousa. É nesse sentido a ideia da harmonia das 
esferas. A música das esferas, também conhecida como harmonia das 
esferas ou música universal, é um antigo conceito definido pelos gregos que postula 
a existência de uma harmonia divina e matemática entre o macrocosmo e 
o microcosmo. Para o grego, não é a música que é matemática, a matemática é que é 
música.  

Em suas pesquisas sobre astronomia, matemática, acústica e música, 
Pitágoras foi talvez o primeiro a estabelecer um elo entre a regularidade dos eventos 
celestes e as proporções matemáticas que regulavam as consonâncias e dissonâncias 
musicais. Por isso a nossa conotação de canto primevo. Há, de fato, uma música, um 
canto, que embala o universo. 

Os gregos ofereceram ao ocidente a percepção de uma vigência ontológica da 
música. Não identificavam nela a função de corresponder aos sentimentos e emoções 
humanos (o que seria uma compreensão da música como abstrata e subjetiva, 
simplesmente), antes, compreendiam a música como vigência pulsante tanto no 
homem, como em toda constituição do cosmo, pelas “vibrações do som e nas 
oscilações do ritmo”:  

A música é a mágica que toca profundamente as vibrações do vir a ser de 
nossos descontentamentos e, mais do que qualquer outra coisa, mergulha 
nossos projetos de ser nas ondas do não ser e do vir a ser. Nas profundezas 
das vibrações, se torna presente a compertinência de todas as diferenças. 
Os gregos foram quem deram ao ocidente essa vigência ontológica da 
música. Na música eles não viam apenas uma expressão imediata 
da alma; nas vibrações do som e nas oscilações do ritmo sentiam 
desfazer-se os limites e as barreiras das realizações e viam brilhar um 
relâmpago sobre abismo noturno da realidade, onde brotam a vida e a 
morte, o mundo e o imundo a ordem e o caos. É este o sentido profundo 
da filosofia pitagórica sobre a harmonia das esferas: as vibrações 
da realidade em que nasce o universo constitui a música 
originária de todas as realizações. 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 
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medida de sua musicalidade. Pois na música se dá o mais alto grau de 
realização de qualquer real. (LEÃO. 2000. p. 43) 

Para o grego, no canto revelador das musas, ou seja, na música, se dá a 
realização plena da linguagem. Assim, a música se mostra nesse contexto como mais 
alto grau de realização da linguagem e como principal vetor de disseminação do 
conhecimento. 

A ruptura da perspectiva de unidade entre música e musas se dá com o 
advento da escrita na Grécia, por volta do séc. IX a.C. Música e palavra se 
distanciaram, o que repercutiu grandemente no papel desempenhado pelo aedo. A 
memória perde seu lugar elevado por operar como força substantiva com a música e 
pela música, para ser atada ao campo da racionalidade dos fatos e na acumulação de 
dados.   

Assim, a musicalidade que regia toda dinâmica da memória é preterida em 
favor dos elementos racionais fáticos, configurando a realidade, a partir de então, 
por sua direcionalidade e sucessividade, iniciando uma trajetória em direção a um 
discurso lógico-racional próprio da filosofia grega sobre a plataforma construída por 
Sócrates, Platão e Aristóteles. 

Nesse processo cultural, a acepção mais profunda de música teria se 
desfigurado, para dar lugar a uma configuração diversa que permite à música tornar-
se funcionalidade operária de outras instâncias. 

Não é possível neste artigo, tratar de todos os pormenores do trabalho, mas 
tem-se aqui um panorama do universo de fatos e idéias que ele aborda e tenta 
articular. O pensar poético não se dá sob o esquadro do cálculo, da medida, do 
conceito ou da predicação. Ele se dá na abertura da escuta. A escuta do pensamento 
não pode pretender tornar a música escopo de uma análise experimental-científica, 
a escuta do pensamento escuta o que a música, protagonista, desvela, preservando a 
atmosfera poética que ela cria. Assim, este recolhimento contemplativo do 
pensamento de que falamos, e ao qual nos propomos, escuta o discurso poético da 
música e nele medita, ansiando nela e com ela tornar-se um pensamento que 
caminha no poético à busca do sentido. Na busca da pronúncia de uma linguagem 
originária, este pensamento ausculta no logos o sentido do ser, confluindo com o real 
e respondendo ao aceno do mistério. O sentido que a música nomeia não diz respeito 
ao que a filosofia delineia em sua estética. Trata-se do sentido que a própria música 
desvela, o sentido que ela poetiza e manifesta. “Certamente, não é difícil para 
ninguém compreender que a música faz sentido. Fazer aqui é originariamente 
pensado como pro-duzir. Os gregos nomearam isso com a palavra poiésis. A 
música diz e nomeia o que o pensamento quer escutar: uma poética do sentido”. 
(AGUIAR. 2004. p. 5) 

Sob as lentes desta ontologia poética percebemos que na linguagem o sentido 
do ser se vela, desvela e revela. Isto parece constituir sua própria essência. A 
linguagem não se presta a mero meio de comunicação. A linguagem se dá e é ela 
quem fala. É a linguagem quem fala e o homem atende ao seu apelo “apenas e 
somente à medida em que co-responde à linguagem, à medida que escuta e pertence 
ao apelo da linguagem. [...]. É a linguagem que, primeiro e em última instância, 
nos acena a essência da coisa” (HEIDEGGER, 2001. p. 167-168).  Para os gregos a 
linguagem, o logos, “é que tem o homem, habilitando-o a ser e levando-o a habitar 
uma vida explosiva de criação. É no discurso da linguagem que o homem se faz. A 
Linguagem não se reduz, pois, a uma propriedade do homem. Ao contrário, o 
homem é que provém de uma apropriação da Linguagem”. (LEÃO, 2000. p. 173)  
Ora, “É a linguagem que fala, não o homem. O homem só fala quando responde à 
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Linguagem.” (Ibidem, p. 143). Assim, damo-nos conta de que o ser é condição sine 
qua non para a produção do sentido. Ser e sentido estão intrinsecamente ligados, vez 
que não pode haver um sem o outro. 

O discurso metafísico ignora a confluência entre música e linguagem. 
Destarte, para adentramos nestas sendas em busca da essência, precisaremos nos 
dar em abertura para que a música possa, por meio da poiesis, pronunciar-se em seu 
desvelar. Sob a perspectiva poética e ontológica da relação entre música e linguagem, 
alçamos este voo que busca pensar a música a partir do recolhimento meditativo que 
silencia para ouvir o logos, e aguarda que a música, ao presentificar-se, se pronuncie 
acerca de si, única que pode falar sobre o seu ser com propriedade.  

A música é possibilidade de instauração do poético. Ela se sustenta na 
experiência do singular, que é a experiência dita poética. A música é a própria 
essência da gênese de uma espaço-temporalidade poética que produz memória. O 
sentido para o qual a música aponta, não é predisposto pelo pensamento. Assim, o 
pensamento é que se predispõe a escutar o sentido, a partir do apelo da música. Desta 
forma, tanto na linguagem quanto na música, percebemos a possibilidade da 
instauração de uma vigência diversa daquela erigida pela ciência ou pela técnica. 
Heidegger propôs uma compreensão da arte que desconsiderasse todo o arcabouço 
representacional e conceitual assentado na cultura ocidental, e voltada para a 
compreensão do real, bem como do homem; uma superação da metafísica - que 
privilegiava o inteligível sobre o sensível, transformando em “verdade” o que não 
passa de mera convenção. 

É na arte que Heidegger entende que se assenta o “a-se-pensar”, o que é digno 
de ser pensado. A arte traz consigo algo que perpassa o que um sistema filosófico 
conceitual e sistemático, ou o sistema de um estudo estanque, pode conter. Longe de 
ser mero objeto alvo de uma avaliação qualquer, a obra de arte se dá sempre como 
um pôr-se-em-obra daquilo que se manifesta, um rasgo que mostra e se mostra, uma 
dinâmica cuja potência se dá num doar-se ao pensamento. Assim, a obra de arte não 
pode ser um fruto do fazer humano. É a arte que constitui o humano, diz Heidegger 
– e o mistério a partir do qual ela se mostra e se revela compõe o que lhe é próprio, a 
saber, a recusa de se fazer escrava do sujeito ante a precisão e a certeza científicos, 
que se costumam dar por meio da representação e do matema.  

Com Heidegger e a partir dele, não se pode mais ignorar a questão do 
cabimento da alocação da arte no campo dos múltiplos fazeres e afazeres humanos. 
Não. Torna-se delicado devolver a arte para o âmbito analítico e classificatório da 
filosofia e da ciência, porque a flecha da questão já foi lançada. Atenderia mesmo a 
arte a uma estrutura marcada pela subjetividade, e pautada pela racionalidade 
oriunda da metafísica? Seria a arte um fato social acerca do qual a antropologia ou a 
sociologia poderiam tratar e esgotar? E a música? Seria apenas um amalgamado de 
regras e técnicas capazes de produzir um produto para o entretenimento e expressão 
do homem?  De certo que não, se observarmos que o próprio empenho de existência 
do homem se dá por meio da poiesis e da Música, (entendida aqui como mousiké, 
essa música maior que compõe o real). É poeticamente, e musicalmente, que o 
homem habita esta terra. 

Heidegger, não se fez refém dessa redundância objetivo/subjetivo, concluindo 
que a linguagem filosófica, completamente contaminada pela metafísica, carecia de 
um resgate originário, entendeu, outrossim, que a própria linguagem filosófica, a sua 
expressão, apresentava a necessidade intrínseca de uma transformação aguda. Nessa 
transformação, a arte teria seu papel redimensionado, tendo sua grandeza manifesta 
em si mesma e não definida e auferida pelo beneplácito da filosofia tradicional. 
Assim, Heidegger percebeu a necessidade de se trazer o pensamento para deslizar 
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pelos trilhos da poesia reavendo as veredas abertas pelos pensadores originários, 
chamados de pré-socráticos, sendas estas também percorridas por Nietzsche. 
Heidegger não propôs uma mudança arbitrária e criativa do estilo filosófico, mas, 
antes, uma proposta na contramão das limitações erigidas pela metafísica a fim de 
desviar-se de suas estruturas representacionais, viabilizando uma mudança no 
sentido da arte e na forma de com ela interagir e confluir.  

Sem dúvidas, a proposta heideggeriana nomeou e resgatou possibilidades 
abandonadas de pronunciamento da arte, uma vez que ela se desconecta do molde 
sociológico a que estava vinculada, apenas atendendo a utilidade de ilustrar 
elementos de relevo considerado maior, elementos estes que direcionam a história. 
O ponto negligenciado que Heidegger consegue alcançar é que, com a arte e a partir 
da arte, o real se doa ao homem e o questiona. A proposta heideggeriana acaba, 
assim, por influenciar a configuração do cenário de transformações que marcam a 
tradição do pensamento moderno. Nessa configuração, as questões invocadas pelo 
real fazem estremecer os alicerces da metafísica de Platão. 

Mas e a música? A música memorifica, rememorifica, presentifica... Mas 
como? Como o ser se põe à questão? Como é que o ser vem à questão? Como são os 
envios do ser? O ser não formula pergunta que não seja pela sua presença. Como o 
ser faz a pergunta? Sendo. Ela torna o imanifesto da questão manifesto como 
questão. O ser não faz questão no sentido da interrogação como faz o ser humano. O 
ser se dá como questão. O modo como o ser articula a questão é sendo. Isso é o 
presentificar-se.  E é a única maneira que o ser tem pra se encontrar como questão 
que ele mesmo é.  

Toda nossa formação educacional acaba atuando de forma a nos fazer 
esquecer que somos na verdade uma questão. E toda tentativa de resposta dessa 
questão é pensada a partir do ôntico, e não a partir do ontológico. Então, o que é o 
dimensionamento ontológico disso? No plano ontológico, o ser, que é algo que não é 
aparente, mas latente, se mostra de alguma forma. Ele só se mostra como aparência 
na questão. Como? Sendo! Esse sendo, para Schopenhauer, é música.  

No que diz respeito ao homem, a música o relembra a questão do ser. Mas, 
como? Tal qual o que se diz genuinamente é o poema (HEIDEGGER. 2003), desde o 
seu empenho de que o poema é sempre uma articulação do ser, ou seja, do poético. 
Como o homem é relembrado disso? Na relação com a música o homem lida com 
uma coisa em que não há descodificação a priori, ou seja, a música não é um código. 
Ela é, na verdade, a vigência de um modo de ser do real sendo real. 

A pesquisa ora empreendida não busca esgotar o tema, ou se pôr como 
resposta ou posição pronta e acabada a respeito do tema da música na antiguidade. 
Também não se pretende aqui transformar a proposta filosófica de Heidegger em 
doutrina, por óbvio. Pelo contrário, o propósito do artigo – do trabalho como um 
todo – é se dar como questão, como uma provocação à reflexão, de forma que, 
olhando para o modo de relação do grego com a música – e cremos que o legado das 
gerações antigas não pode e nem deve ser desconsiderado – possamos repensar 
nossa própria relação com ela, não como mera utilidade ou entretenimento 
supérfluo, mas como algo essencial ao homem e integrante de todo o complexo tear 
de seu sistema cognitivo e emocional, mas ainda muito mais do que isso, como 
vigência pulsante e fundante da physis. Lançamos mão da admoestação de LEÃO 
(2000): 

Pensar é ter a coragem de pôr em jogo, em todo relacionamento, o espaço 
de liberdade das próprias pressuposições e o advento da verdade nos 
propósitos de ação e compreensão. Esta coragem já nos é sempre dada. Por 
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isso, temos de aprender a pensar. Não adianta tomar posição, sem pensar 
as suposições em que a própria posição se planta.  

De certo, esse despertar para o convite ao pensar não diz respeito ao 
pensamento das noções consagradas na tradição ocidental ou pré-definidas de 
música, especialmente quando elas se referem à restrita compreensão de música 
como uma “arte de se exprimir por meio de sons, seguindo regras variáveis conforme 
a época, a civilização etc” (WIKIQUOTE, 2017), arte esta, capaz de desempenhar 
funções e servir como utilitária das demandas humanas. 

O pensamento não é nenhum meio para o conhecimento. O pensamento 
abre sulcos no agro do ser. Por volta do ano de 1875, Nietzsche escreve o 
seguinte: “Nosso pensamento deve ter o cheiro forte de um trigal numa 
noite de verão”. Quantos ainda possuem olfato para esse cheiro? 
(HEIDEGGER, 2003. p. 133) 

Nosso trabalho, como já se sabe, tem como proposta lançar-se como ponto de 
partida para um diálogo interdisciplinar, propondo-se como contraponto à discussão 
já empreendida em outras áreas do conhecimento.  Há, contudo, uma última uma 
observação a ser feita. Ao longo do artigo mencionamos Havelock, Torrano, 
Heidegger e Nietzche, intelectuais cujas abordagens mostram-se em estrita 
consonância. Mas e Schopenhauer? Que relação tem sua filosofia com o que aqui 
abordamos? Bem, Schopenhauer, mesmo de cima da plataforma metafísica onde 
está plantada sua filosofia, consegue atentar para o vigor e a vigência da música, 
como algo para além do círculo das artes que adentra o perímetro ontológico do ser. 
Sua percepção da desenvoltura da música na physis leva-o a dizer que a música não 
pode ser classificada juntamente com as outras artes, porque ela é sui generis, não é 
uma mera arte. Estaria, portanto, acima de todas as artes, por ser e ir muito além. 
Sugere, assim, que a música é a verdadeira filosofia, ou a filosofia originária, por ser 
“uma forma de exposição, uma reprodução completa e precisa da essência do 
mundo”, capaz de exprimir “de maneira única, através dos sons, com verdade e 
precisão, o ser”, o que nos remete, naturalmente, à filosofia pré-socrática dos gregos, 
na Grécia Arcaica, mencionada no início desse texto. Mas, isso, veremos no nosso 
próximo artigo... 
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