
     A música como arte.
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    Arte é uma palavra grega que significa Técnica

  Arte é uma palavra grega que significa Técnica (a partir da experiência (pela memória - empeiria) e do raciocínio);  é um 
particular.

Prática vem de práxis que significa executar, realizar, trabalhar, terminar. Práxis então é ação, execução e realização.

Sabe mais quem conhece a teoria (fundamento).

Técnico- (Como as coisas são) (leis)

Teórico- (Porque e como elas são) Geral

Sensorial- (O que as coisas são) Individual

Uma imitação artística, mimese, é feita a partir de três elementos: a) meio: palavra, ritmo, melodia; b) objeto: homens 
(superiores, iguais a nós, inferiores) e c) maneira: lírica, épica e drama.

Artes Liberais: comportava nove artes e foi feita por Varrão no século I d.C., que considerou como ars libris: gramática, 
retórica, lógica, aritmética, geometria, astronomia, música, arquitetura e medicina.

No século V  as Artes Liberais foram redivididas por Marciano Capela em sete, organizadas em dois subconjuntos o 
Trivium, que comporta gramática, retórica lógica, e o Quadrivium, que abarca aritmética, geometria, astronomia, música.

Artes Liberais (livres) eram próprias dos homens livres que despendiam de tempo para apreciá-las e estudá-las. (Poesia)

A pintura por ser um trabalho manual foi considerada uma ars servilis (servir)
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    Período Arcaico

    A concepção estética do mundo grego arcaico está ligada ao canto 
e ao feminino. Se o canto naquela tradição oral é a única forma 
autêntica de transmissão de conhecimento entre as gerações, por 
sua vez, as divindades fêmeas são as únicas figuras do universo que 
podem fazer o aedo recitar o canto verdadeiro. Assim, as Musas 
surgem para Hesíodo na Teogonia: “Pastores agrestes, vis infâmias 
e ventres só,/ sabemos muitas mentiras dizer símeis aos fatos/ e 
sabemos, se queremos, dar a ouvir revelações (trecho: 26-8)” e no 
trecho 36-9, Hesíodo congratula-se com elas: “Eia! Pelas Musas 
comecemos, elas a Zeus pai/ hineando alegram o grande espírito no 
Olimpo/ dizendo o presente o futuro e o passado/ vozes aliando.”
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    Período Clássico Grego - Século V

    

   O período clássico grego tem seu auge no século V, que é 
conhecido pelo regime de Péricles. É neste mesmo transcurso de 
tempo em que viveram Platão e Aristóteles – dois dos maiores 
filósofos da história do pensamento ocidental. Estes pensadores 
se inserem na discussão em torno da arte e do belo. Mas, cada 
um deles entende a questão da composição artística e por 
extensão da imitação (mímesis) de modo distinto.
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     Dionisíaco e Apolíneo

     Nietzsche, asseverava que a grandeza da tragédia primitiva se encontrava junto 
ao espírito da música e aos poderes mítico que ele denominava, 
respectivamente, de dionisíaco e apolíneo. 



6

   Sofistas

     

     
Educação dos sofistas: a de conduzir o homem para a astúcia e sedução de plateias.
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    Aristoteles

 

 Para Aristóteles a atividade racional é superior a atividade dos sentidos externos 
e internos, por isso, há três grandes alvos que são:

Teoria: Sistematização do conhecimento.

Razão: Contemplação, (meditação) Busca do conhecimento da verdade. Moral

Conhecimento: se dá por algumas formas: intuição (criativa), abstração (isolar 
algo), percepção (sensação) etc. O conhecimento se efetiva em três formas: 
Intuitivo: a mente não tem que se esforçar para provar algo. Ex:  Uma semibreve, 
não é uma colcheia. Demonstrativo: exige prova, raciocínio, exame de 
conhecimento intuitivo. Ex: a semibreve é a metade de uma breve.  Sensitivo: 
Particularidade distinta. Ex Uma semibreve mede 4 tempos (ouvir) .
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    Aristoteles

 

 Todo conhecimento pode ser de dois tipos: 

1) de impressões:

a) as internas  quando se percebe a alegria e a tristeza; 

b) as externas, como ao apreender as cores e as formas .

2) de ideias: São representações da memória e da imaginação.
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    Aristoteles

 

 

PRATICA-  A ação pratica envolve ética e politica. Razão

Na ação prática a finalidade é o bem ou a virtude do indi víduo

O estado de felicidade: A vida de prazer. A vida política. A vida contemplativa.
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    Aristoteles

 

 

A poética é outra face da investigação de Aristóteles sobre o homem. Por seu intermédio, ele 
visa às artes que perpassam a linguagem, a retórica e a poética. Na poética há a mimesis, que é 
a imitação — a arte imita a vida. O objetivo da imitação é reproduzir no fato ou sobre o fato, o 
que se sente sobre ele. Podemos também dizer que outro objetivo da arte é colo car na mente 
humana uma ideia para que seja associada com sua própria existência.

Diz Aristóteles que os poetas imitam os homens da maneira que são. Estes podem ser tanto 
virtuosos quanto viciosos; se são virtuosos serão repre sentados pelo drama; mas, se há vício, a 
comédia o representará. O imitar para o homem não é algo que acontece por aprendizado. Para 
Aristóteles o imitar é congênito, podemos dizer que inato ao homem.

A felicidade está relacionada com: Virtude; Sabedoria prática; Outras espécies de sabedoria; 
Prosperidade exterior.

A felicidade não é identificada às coisas (bem) ex teriores e sim ao bem da alma.

O bem viver e o bem agir estão relacionados à felicidade
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    Aristoteles

 

 

   
   EXPERIÊNCIA ( sentidos e sensações– informações para a memória).

A virtude de maior excelência é a sabedoria, que é a contemplação das verdades fundamentais 
da ciência e da filosofia.

O homem é sua alma.

A salvação da alma depende, agora, da submissão ao Absoluto.
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    Aristoteles

 

 

   
   Aristóteles: princípio da teoria estética.

Segundo o sistema filosófico aristotélico, a filosofia pode ser divida em três partes: teorética, 
prática e poética.

Para ser poeta, precisa-se seguir as leis do gênero e ser um fabulador. Os homens imitam porque 
gostam de imitar aos próprios homens e sua realidade, é dessa forma que os próprios homens 
se tornam o objeto da representação artística.

Segundo Aristóteles, há três níveis de homens: os superiores, os iguais a nós e os inferiores. Os 
gêneros poéticos podem ser classificados, de acordo com o objeto que imita: a Poética é um 
tratado a respeito dos homens superiores, e nesse texto, a tragédia e a epopéia são o objeto de 
interesse do filósofo.
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    Aristoteles

 

 

   
  Uma imitação artística, mimese, é feita a partir de três elementos:

a) meio: palavra, ritmo, melodia;
b) objeto: homens (superiores, iguais a nós, inferiores) e
c) maneira: lírica, épica e drama.

O mythos (fábula ou história) é o componente mais importante do drama e da épica. É em função do mythos 
que as personagens atuam: é o enredo.

Só se tem uma tragédia quando há um enredo inteiro, isto é, que constitua um todo, com começo, meio e 
fim. Surgem, então, duas noções importantes em relação à arte: o belo e o equilíbrio.

O importante para Aristóteles, na composição da poesia, é o trabalho do artista para arranjar os elementos 
do mythos de forma a atingir os efeitos desejados. Aqui também se percebe o valor que o filósofo atribui ao 
método.

Para se arranjar os elementos das fábulas, deve-se fazer um esboço em linhas gerais, dividi-los em episódios 
e então desenvolvê-los. As fábulas bem constituídas não devem começar nem acabar de um ponto do 
acaso.
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    Aristoteles

 

 

   
  É importante, também, em Aristóteles, no que respeita à representação artística, o conceito de 
verossimilhança. Em se aproximando o trabalho do poeta ao trabalho do historiado, este trata 
de coisas que aconteceram, enquanto aquele fala das coisas que poderiam acontecer. O 
verossímil não é o verdadeiro, mas o plausível. Se a estrutura de uma obra funcionar, a 
totalidade de uma obra for uma e coerente, o leitor/ espectador tende a aceitar acontecimentos 
dos quais a realidade não daria conta. Um caso que não convence, mesmo tendo a 
possibilidade de convencer, é porque a obra está defeituosa.

Desta forma, a verossimilhança se sobressai à realidade como necessidade da obra de arte. A 
representação coerente tem em vista a catarse que é o enredo com a intenção de deitar fora 
piedade e terror, ao lograr o convencimento.
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    Aristoteles

 

 

   
  Formação do caráter do cidadão

Cartarse- a música faz bem para todo o corpo (despurga).

Primeiro motor imóvel (inteligência, pensamento de pensamento, bondade, prazer) Nos 
movimentou quando amamos. Como o amado move o amante.

6 tipos de movimento (substancia=geração e corrupção ou seja vai se destruindo), 
(quantidade=aumento e diminuição),  (paridade= alteração) (lugar=translação), 
Característica (ato do motor, ato do movido e tendência ao fim).

Qual é a causa de todo movimento? O movimento é eterno. O nada absoluto é 
impossível.
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    Aristoteles

 

 

   
                     Existem quatro tipos de causas:

Se analisarmos um instrumento musical (saxofone) 

Causa final ( artista- comercialização ou enfeite) (comprimento dos propósitos) 

Causa eficiente (Luthier) (refletir, objetivo, responsabilidade, estudar) 

Causa formal (modelo que serviu de base para a sua confecção) (escrever, saber fazer, 
esforço, acreditar, saber falar, comunicar) 

Causa material. (metal) (estudante)

“ O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa tudo o que diz”
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