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EDITORIAL

Poesia e Física na Hélade Arcaica: as origens da Filosofia

Por: José Provetti Junior1

jose.provetti@ifpr.edu.br

O  tema  desse  trimestre,  na  Revista  IF-Sophia é  de

extrema significação para a Filosofia, Ciência e Tecnologia

contemporâneos.

1 É  Mestre em  Filosofia Moderna  e Contemporânea  pela Universidade
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, é Mestre em Cognição e
Linguagem pela Universidade Estadual do Norte-Fluminense professor
Darcy Ribeiro – UENF, é Especialista em História, Arte e Cultura
pela Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, é Especialista em
Saúde para alunos e professores dos Ensinos Fundamental e Médio pela
Universidade Federal do Paraná - UFPR, é Graduado e Licenciado em
Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. É
servidor  público  federal,  docente  EBTT  de  Filosofia,  lotado  no
campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Paraná  –  IFPR,  na  cidade  de  Assis  Chateaubriand/  PR,  em  que  é
Diretor Geral. Atua como docente de Filosofia nos cursos Técnicos
Integrados de Informática e Eletromecânica. Atua como docente das
disciplinas  de  Educação  Especial  e  Didática  Geral  no  curso  de
Licenciatura  em  Ciências  Biológicas.  É  docente,  pesquisador  e
Coordenador  Geral  do  Grupo  de  pesquisa  Filosofia,  Ciência  e
Tecnologia – IFPR – Assis Chateaubriand. É pesquisador e docente do
Núcleo de Estudos da Antiguidade – NEA – UERJ. É pesquisador no
Núcleo  de  Estudos  em  Formação  Docente  –  IFPR  –  Goioerê  e
Pesquisador-estudante  do  Grupo  de  estudos  sobre  Lógica,
Epistemologia  e  Filosofia  da  Linguagem  –  UNIOESTE  –  Toledo.  É
filiado à Associação Nacional de Pós-graduação em Filosofia – ANPOF,
é membro da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos – SBEC, é
autor do livro "A alma na Hélade: a origem da subjetividade no
Ocidente" (2011), "O dualismo em Platão" (2014), “de artigos em
periódicos nacionais, parecerista das revistas "Espaço Acadêmico",
"Acta  Scientiorum  -  Ciências  Humanas  e  Sociais"  da  UEM/  PR,
participa da Equipe Editorial da Revista Contemporânea de Educação
da  UFRJ/  RJ  e  da  Revista  IF-Sophia:  revista  eletrônica  de
investigações filosófica, científica e tecnológicas" do Grupo de
pesquisas Filosofia, Ciência e Tecnologias – IFPR.
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Essa  importância  se  dá  por  se  tratar  das  bases

culturais da origem da razão, enquanto modo discursivo e

enquanto novo procedimento de lidar com o mundo e seus

fenômenos.

É  estranho  relacionar,  em  nossos  dias,  a  ideia  de

“poesia”  e  de  “física”,  e  sobretudo  enquanto  origem  da

Filosofia.

Tal estranheza se dá devido a uma série de rupturas

histórico-culturais  que  se  processaram  na  civilização

Ocidental, decorrentes, em especial, da entrada em cena da

cultura judaico-cristã e muçulmana, com a sua concepção de

“homem” e de “natureza.

Somado a isso a questão da distinção entre razão e

persuasão  instauraram  erros  interpretativos  graves  na

História da Filosofia, da Ciência e da Tecnologia, de tal

maneira que reconstituir os condicionantes dessas rupturas

e os desvios que lhes foram consequentes significa revisar

aspectos  procedurais  e  interpretativos  essenciais  ao

exercício  hodierno  da  Filosofia,  da  Ciência  e  da

Tecnologia.

Em especial, tal importância se mostra pertinente, na

medida em que se restaura o papel do mito como a outra face

da  razão  e  demonstra  o  quanto  a  razão,  a  ciência  e  a

tecnologia estão integradas nas estruturas intrínsecas da

civilização  Ocidental,  em  seu  processo  constante  de

construção e refundação.
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De tal maneira é a importância da temática ora tratada

na IF-Sophia, que nos permite afirmar desassombradamente,

que na Hélade Arcaica, Física e Poesia são duas faces de

uma mesma moeda. Vivência através da qual o homem grego

antigo possibilitou e instaurou os primórdios da Filosofia.

Nessa edição, em cumprimento ao Estatuto operacional do

Grupo de pesquisas Filosofia, Ciência e Tecnologia – IFPR,

iniciamos a participação ativa de autores estudantes do

Ensino  Médio  Técnico  Integrado,  como  experiência  de

iniciação científica e tecnológica, por meio da disciplina

de Filosofia.

O Grupo de pesquisas crê que a formação científica se

dá pela inserção construtiva e interativa entre ensino,

pesquisa, extensão e inovação, formando os estudantes para

o pleno exercício da cidadania e da autonomia, tal qual era

o ideal dos antigos helênicos.

Desejo a todos uma excelente leitura e reflexões para

seus estudos!
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Eldonejo 

Poezio kaj Fiziko ĉe Arkaika Grekio : la originoj de Filozofio 

Por: José Provetti Junior2

jose.provetti@ifpr.edu.br

La temo de tiu kvartalo, en la IF-Sophia Revuo estas de

plejebla signifo al Filozofio, Scienco kaj nuntempa 

2.  Estas  Majstro  en  Moderna  kaj  Nuntempa  Filozofio  de  la  Ŝtata
Universitato  de  Okcidenta  de  Paranao  -  UNIOESTE, estas  Majstro  en
Ekkoneco  kaj  Lingveco  en   Ŝtata  Universitato  de  Norda  Fluminense
Profesoro Darcy Ribeiro – UENF, estas Sperto en Historio, Arto kaj
Kulturo de la Ŝtata Universitato de Ponta Grossa – UEPG, estas Sperto
en  Sano  por  Studentoj  kaj  Instruistoj  de  la  Elementa  kaj  Mezuma
Instruado  por  Federala  Universitato  de  Paraná  –  UFPR,  estas
Diplomiĝinto kaj Gradeco en Filozofio de la Ŝtata Universitato de Rio
de Janeiro – UERJ. Li estas federala publika Servanto, instruisto EBTT
de Filozofio, amasiĝis sur la kampuso de la Federacia Instituto de
Edukado, Scienco kaj Teknologio Paraná – IFPR, en la urbo de Assis
Chateaubriand/  PR  kaj  ankaŭ  li  estas  la  Ĝenerala  Direktoro  de
Instituto.  Li  laboras  kiel  profesoro  de  Filozofio  en  Integrita
Teknikaj  kursoj  de  Komputilo  kaj  Elektramekaniko.  Li  agas  kiel
profesoro de la disciplinoj de Speciala Edukado kaj Generala Instruado
en la paso de Biologiaj Sciencoj Gradueco. Estas profesoro, esploristo
kaj Generala Kunordiganto de Filozofia, Scienca kaj Teknologia Grupo -
IFPR  -  Assis  Chateaubriand.  Estas  esploristo  kaj  instruisto  de  la
Antikva Studoj Nukleo - NEA - UERJ. Estas esploristo en la Centro por
Esplorado  sur  Majstro  Trejnado  -  IFPR  -  Goioerê  kaj  studenta-
Esploristo de Studas Grupo de Logiko, Sciteorio kaj Filozofio de la
Lingveco - UNIOESTE - Toledo. Li estas filiigita al la Nacia Asocio de
Diplomitaj  en  Filozofio  -  ANPOF,  membro  de  la  Brazila  Societo  de
Klasika Studoj - SBEC, estas aŭtoro de "La animo en Helas: la origino
de  la  subjektivece  en  la  Okcidento"  (2011),  "La  platona  dualismo
"(2014)," La grekaj originoj de popperia raciismo "(2016)," Filozofio
en mezlernejo: malgranda apologion de instruado "(2016), artikoloj en
naciaj  gazetoj,  arbitraciisto  de  la  revuoj"  Akademia  Areo","Acta
Scientiorum - Homaj kaj Sociaj Sciencoj "de la EMU/ PR, parto de la
Redakcia Estraro de Nuntempa Eduko revuo de UFRJ/ RJ kaj la revuo IF-
Sophia:  elektronika  revuo  de  filozofia  esploro,  scienco  kaj
teknologio" la Esplorgrupo Filozofio, scienco kaj teknologioj - IFPR.
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Teknologio. 

La graveco estas donita ĉar ĝi estas la kultura bazo de

la  proporcio  levas,  dum  parolada  maniero  kaj  kiel  nova

proceduro trakti la mondo kaj ĝiaj fenomenoj. 

Estas stranga diri, en niaj tagoj, la ideo de "poezio"

kaj "fizika", precipe ĉar la origino de filozofio. 

Tiu strangeco estas pro kelkaj historiaj kaj kulturaj

rompiĝoj kiuj procesis en Okcidenta civilizo, ekestanta en

aparta de la sceno en eniro de la judkristana kulturo kaj

islamaj, kun lia koncepto de "viro" kaj "naturo". 

Aldonita al la demando de la distingo inter kialo kaj

persvado  starigis  seriozajn  interpretativa  eraroj  en  la

Historio  de  Filozofio,  Scienco  kaj  Teknologio,  kaj

rekonstrui la kondiĉoj de tiuj ĉesigoj kaj amuzoj al ĝi

rezultanta  per  revizii  proceduraj  kaj  interpretativaj

aspektoj havenda hodiaŭa ekzerco de Filozofio, Scienco kaj

Teknologio.

Aparte, tia graveco estas montrita gravaj, en kiuj ĝi

restarigas la mito rolo kiel la alia multekosta de la racio

kaj  montras  kiel  rezoni,  scienco  kaj  teknologio  estas

integritaj en la apriora strukturoj de Okcidenta civilizo,

en lia konstanta procezo konstruo kaj rekonstruo. 

Speciale, tia graveco estas montrita rilate, en kiuj ĝi

restarigas la mito rolo kiel la alia multekosta de la racio

kaj  montras  kiel  racio,  scienco  kaj  teknologio  estas

integritaj en la apriora strukturoj de Okcidenta civilizo, 
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en ĝia konstanta procezo de konstruo kaj rekonstruo.

Tia estas la graveco de la temo tiuj ĉi en IF-Sophia,

kiu  permesas  nin  deklari  aŭdace  ke  en  Arkaika  Grekio,

Fiziko  kaj  poezio  estas  du  flankoj  de  la  sama  monero.

Sperto tra kiu la antikvaj greka viro permesis kaj establis

la komencojn de filozofio.

En tiu eldono, en plenumo kun la Mastruma Reguloj de

Filozofio, Scienco kaj Teknologio Splorgrupo - IFPR, ni

komencis  la  aktivan  partoprenon  de  aŭtoroj  gimnazianoj

Integrita  Teknika  kursoj,  scienca  kaj  teknologia  kiel

unueca sperto, tra la de disciplino de Filozofio.

La Esplorgrupo kredas ke scienca trejnado estas donita

per  la  konstrua  kaj  interagaj  integriĝo  de  instruado,

esploro, etendo kaj novigo, formante studentoj por la plena

ekzerco de civitaneco kaj aŭtonomeco, kiel estis la idealo

de la antikvaj grekoj.

Mi  deziras  al  vi  ĉion  bonegan  legado  kaj

interkonsiliĝoj por viaj studoj!
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Artigos

En los albores de la filosofía: Hesíodo y la preocupación por el

kósmos

Por: Maria Cecília Colambani3

ceciliacolombani@hotmail.com

Resumen:
El  proyecto  del  presente  trabajo  consiste  en  ubicar  a
Hesíodo en esa zona oscura, de fronteras imprecisas entre
poesía y filosofía, propia de la Grecia arcaica. Olof Gigon
(1985) ha trabajado los núcleos filosóficos presentes en
Teogonía como  relato  emblemático  de  la  totalidad.  El
problema del ser, del todo, del origen, de la verdad y de
la transmisión de la verdad han sido los hilos que Gigon ha
encontrado  para  hilvanar  el  tapiz  del  Hesíodo-filósofo.
Nuestro propósito es releer Teogonía desde una lectura que
intente relevar cierto alejamiento de lo que constituyen
las  marcas  del  discurso  mítico  habitual:  la  fuerte
tendencia a la divinización de los elementos como impronta
de  la  primera  especulación  sobre  el  ser  en  términos
teológicos. Pretendemos dar cuenta de ciertas líneas de
fuga de esa matriz mítica, haciendo de Hesíodo un testigo
clave de la transición entre la poesía y filosofía. 
Palabras claves:  Poesía, Mito, Filosofía popular, Arkhé,
Divinidad.

3. Es Professora titular de Problemas Filosóficos y de Antropologia
Filosófica  da  Facultad  de  Filosofía,  Ciencias  de  la  Educación  y
Humanidades  da  Universidad  de  Morón.  Investigadora  principal  e
coordenadora  de  projetos  de  pesquisa  da  Universidad  de  Morón.
Professora  titular  de  história  da  filosofia  antiga  e  problemas
especiais  de  filosofia  antiga  na  Facultad  de  Humanidades  da
Universidad Nacional de Mar del Plata. Autora de diversos capítulos de
livros e de mais de uma centena de artigos apresentados em congressos
da área. Autora de Hesíodo, Una Introducción Crítica (2005), Homero,
Una introducción crítica (2005) e Foucault y la política (2009).
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Resumo:
La objektivo de ĉi tiu studo estas lokalizi Hesíodo en tiu
obskura areon de neklara limoj inter poezio kaj filozofio
mem de Arkaika Grekio. Olof Gigon (1985) laboris filozofiaj
kernoj ĉeestanta en la Teogonía kiel emblema historio de
ĉiuj. La problemo estante, de ĉiuj, la origino de vero kaj
transdono de vero estis la fadenoj kiuj Gigon trovita teksi
la intrigo de Hesíodo-filozofo. Nia celo estas relegi la
Teogonia  en  provo  taksi  certaj  malproksimo  de  kio
konsistigas la markojn de la kutima mita parolado: la forta
tendenco  por  la  diigo  de  elementojn  kaj  spuri  la  unua
konjekto pri estanta en teologiaj terminoj. Ni intencas
realigi  iuj  creepage  tiu  mita  matrico,  farante  Hesíodo
ŝlosila  atestanto  al  la  transiro  inter  poezio  kaj
filozofio.
Ŝlosilvortoj: Poezio, Mito, Homoj Filozofio, Arche Diaĵo. 

Resumo:
O  objectivo  do  presente  trabalho  consiste  em  localizar
Hesíodo nessa zona obscura, de fronteiras imprecisas, entre
poesia e filosofia, própria da Grécia arcaica. Olof Gigon
(1985)  trabalhou  os  núcleos  filosóficos  presentes  na
Teogonia como relato emblemático da totalidade. O problema
do ser, do todo, da origem, da verdade e da transmissão da
verdade foram os fios que Gigon encontrou para tecer a
trama  do  Hesíodo-filósofo.  O  nosso  propósito  é  reler  a
Teogonia numa tentativa de valorizar certo afastamento do
que  constitui  as  marcas  do  discurso  mítico  habitual:  a
forte tendência para a divinização dos elementos como traço
da primeira especulação sobre o ser em termos teológicos.
Pretendemos dar conta de certas linhas de fuga dessa matriz
mítica, fazendo de Hesíodo um testemunho chave da transição
entre poesia e filosofia.
Palavras-chave: Poesia;  Mito;  Filosofia  Popular;  Arkhé,

Divindade.

Abstract:
The objective of this study is to locate Hesiod in this 
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obscure  area  of  blurred  boundaries  between  poetry  and
philosophy  itself  of  Archaic  Greece. Olof  Gigon  (1985)
worked  philosophical  nuclei  present  in  the  Theogony  as
emblematic story of all. The problem being, of all, the
origin of truth and transmission of truth were the threads
that Gigon found to weave the plot of Hesiod-philosopher.
Our purpose is to re-read the Theogony in an attempt to
value certain remoteness of what constitutes the marks of
the  usual  mythical  speech: the  strong  tendency  for  the
deification of elements and trace the first speculation
about  being  in  theological  terms. We  intend  to  realize
certain creepage this mythical matrix, making Hesiod a key
witness to the transition between poetry and philosophy.
Keywords: Poetry, Myth, People Philosophy, Arché Deity. 

La lectura que ha hecho la crítica con Olof Gigon

(1985) a la cabeza, de la cual nos nutrimos y seguimos como

marco  interpretativo,  ha  ubicado  a  Hesíodo  en  esa  zona

oscura, de fronteras imprecisas entre poesía y filosofía,

propia de la Grecia arcaica; asimismo, ha trabajado los

núcleos  filosóficos  presentes  en  Teogonía como  relato

emblemático de la totalidad. El problema del ser, del todo,

del origen, de la verdad y de la transmisión de la verdad

han sido los hilos que Gigon ha encontrado para hilvanar el

tapiz del Hesíodo-filósofo.  Nuestro proyecto consiste en

releer  la  Teogonía relevando  cierto  alejamiento  del

discurso mítico habitual para dar cuenta de ciertas líneas

de fuga y puntos de tensión.
Nuestro interés consiste en reconocer en Hesíodo un

testigo clave de la transición entre poesía, especie de 
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filosofía popular, según Louis Gernet, y filosofía (1981)4.

El  orden  representa  para  el  poeta  beocio  un  núcleo  de

preocupación que, incluso, aparece en Trabajos y Días como

línea  de  continuidad  de  un  tópico  que  articula  la

coherencia  y  unidad  de  la  obra.  Quizás  los  versos  que

alertan a Perses antes del proemio sobre el trabajo, sean

una síntesis de esta preocupación inaugural: “¡Oh Perses!

Grábate tú esto en el corazón; escucha ahora la voz de la

justicia y olvídate por completo de violencia. Pues esta

ley impuso a los hombres el Cronión: a los peces, fieras y

aves voladoras, comerse los unos a los otros, ya que no

existe justicia entre ellos; a los hombres, en cambio, les

dio justicia que es mucho mejor” (Trabajos y días, 275-

280).
Pensemos  en  la  primera  formulación  por  la

preocupación por el orden y por la búsqueda del principio.

La presentación de Gea es temprana en el poema. Representa

uno  de  los  cuatro  elementos  que  definen  una  primera

genealogía-cosmogonía,  ya  que,  el  poeta,  al  tiempo  que

presenta los primeros elementos,  tà prótista, ofrece una

primera  organización  cósmica,  ya  que  el  universo  queda

delineado en regiones: “En primer lugar existió el Caos. 

4. El autor alude a la poesía como una especie de “filosofía popular”
precisamente  porque  este  lógos arcaico  da  cuenta  de  la  primera
organización del kósmos, como aquello que un griego percibe, intuyendo
que por detrás del caos aparente, se mantiene una cierta legalidad que
es  fruto  de  la  acción  de  los  dioses.  Esta  especie  de  “filosofía
popular” va de la mano de una visión optimista del mundo, que es la
que impera en la ciudad. Los dioses nos tienen reservado un orden-
legalidad que resulta intuible pero no visible absolutamente.
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Después Gea la de amplio pecho, sede siempre segura de

todos  los  Inmortales  que  habitan  la  nevada  cumbre  del

Olimpo. [En el fondo de la tierra de anchos caminos existió

el  tenebroso  Tártaro.]  Por  último  Eros,  el  más  hermoso

entre todos los dioses inmortales, que afloja los miembros

y  cautiva  de  todos  los  dioses  y  todos  los  hombres  el

corazón y la sensata voluntad en sus pechos” (Teogonía,

116-125).
Gea aparece entonces, en la preocupación inicial de

Hesíodo por buscar lo primero, prótiston, lo primerísimo,

lo que se halla en primerísimo lugar, lo primario. Es en

ese registro, no temporal, sino ontológico, en que hay que

ubicar a nuestra primera dama. Gea es un segundo primero,

porque  Kháos es  el  primero  primerísimo.  A  la  primera

indeterminación de Kháos, Gea representa un asiento firme,

seguro,  asphalés, una determinación, representada incluso

por su misma descendencia, cuerpos tangibles, sólidos, como

Urano, al que “alumbró con sus mismas proporciones, para

que la contuviera por todas partes y ser así sede segura

para los felices dioses”, las “grandes Montañas, deliciosa

morada  de  diosas”  y  finalmente  “al  estéril  piélago  de

agitadas olas, el Ponto”. Gea vuelve a parecer como asiento

o  morada,  como  aquello  que  contiene,  que  alberga,  que

ofrece territorio seguro para hombres, dioses o ninfas, sin

importar su categoría ontológica: mortales o inmortales se

benefician con su asiento.
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“Y decidme lo que de ello fue primero” (Teogonía, 115-116)

A  continuación  nos  proponemos  releer  la  Teogonía

desde una lectura que trate de relevar cierto alejamiento

de  lo  que  constituyen  las  marcas  del  discurso  mítico

habitual, esto es, la fuerte tendencia a la divinización de

los  elementos  como  impronta  de  la  primera  especulación

sobre el ser en términos teológicos. Pretendemos dar cuenta

de ciertas líneas de fuga de lo que constituye la matriz

mítica habitual.
Ubiquémonos, pues, en el texto. Luego del apartado

dedicado  a  las  Moûsai en  el  Helicón,  como  referentes

insoslayables de la acción poética, del establecimiento de

las diosas en el Olimpo, de la acción de las Moûsai entre

los hombres y de la propia Invocación y programa, Hesíodo

presenta su Cosmogonía entre los versos 117-132. Es allí

donde debemos recalar para descubrir cierto giro discursivo

frente a la habitual divinización de los elementos. Esta es

la  clave,  a  nuestro  entender,  de  la  novedad  que  hemos

advertido. “En primer lugar existió el Caos. Después Gea la

de  amplio  pecho,  sede  siempre  segura  de  todos  los

inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo. [En el

fondo de la tierra de anchos caminos existió el tenebroso

Tártaro] Por último Eros, el más hermoso entre todos los

dioses inmortales, que afloja los miembros y cautiva de

todos  los  dioses  y  todos  los  hombres  el  corazón  y  la

sensata voluntad en sus pechos” (Teogonía, 117-132).
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El  primer  elemento  a  considerar  es  que  Hesíodo

presenta  cuatro  elementos  primeros,  primerísimos,  sin

aparente  relación  entre  sí,  y  menos  aún,  sin  relación

amorosa  alguna;  no  hay  cópula,  ni  abrazo  amoroso,  ni

contacto que sugiera el orden del discurso posterior, donde

sí el elemento erótico parece jugar los destinos de las

descendencias divinas. Allí están los cuatro primerísimos,

tà prótista, sin que ninguno derive de otro.
Comencemos  por  Kháos. No  hay  referencia  alguna  a

elemento  divino  que  lo  califique;  la  economía  de  la

presentación lo pone en ese lugar primero del ser. Pensemos

en la consideración de Guthrie al respecto para que resalte

nuestro intento explicativo: “Las explicaciones religiosas

habían bastado para dar una explicación no sólo de los

acontecimientos cotidianos del mundo en que vivían, sino

también de sus orígenes remotos. En este sentido, podemos

observar  un  avance  considerable,  incluso  antes  de  que

surgiera la filosofía en sentido estricto, encaminado a

postular una evolución sometida a un orden. La tendencia a

la sistematización alcanza quizás su punto culminante en la

Teogonía de Hesíodo. Con todo, en este poema, los orígenes

del cielo, de la tierra, del océano y de todo aquello que

contiene  en  su  seno  son  representados  todavía  como  el

resultado  de  una  serie  de  matrimonios  y  procreaciones

debidas a seres personales” (1991).
Dos aspectos de la cita merecen nuestro interés. En

primer lugar, el reconocimiento, por parte de Guthrie, del 
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atajo que hemos elegido para pensar la problemática del

pasaje  del  mito  al  lógos;  Hesíodo  representa  un  punto

culminante en una tendencia a la sistematización. Esta idea

se inscribe, a nuestro entender, en los hitos que Gigon

refiere para relevar a Hesíodo como el primer filósofo. A

la idea del todo, del ser, de la verdad, del origen, entre

otras, se suma esta tendencia a la sistematización, que

captura una evolución sometida a un  orden. He aquí otra

punta para pensar cierto despegue de la tradición mítica:

la idea de orden viene a sumarse y aparece como otra arista

de la figura novedosa que en Hesíodo creemos reconocer.
Tal como relata Gigon: “El camino desde el principio

puntiforme hasta el presente desplegado se halla ordenado,

y esto en un doble sentido. Por de pronto, la Teogonía de

Hesíodo se ofrece como un sistema de familias de dioses.

Desde  un  comienzo  se  va  originando  —en  una  serie  de

generaciones  cada  vez  mayor—  la  figura  de  una  pirámide

cerrada  sin  dejar  hueco  alguno,  al  menos  según  la

intención” (1962). En segundo lugar, rescatamos la idea del

dispositivo matrimonial que Guthrie toma pero nuestro punto

de instalación es precisamente anterior a él. Hay un esbozo

explicativo  anterior  a  la  recurrencia  hesiódica  de  las

uniones como modo de explicar la evolución ordenada de lo

real, la cual alude según párrafo anterior a esa tendencia

de sistematicidad.
Ahora sí podemos retornar a Kháos y a Gea, elementos

en donde con mejores argumentos podemos explayar nuestras 
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consideraciones.  Se  trata  de  una  relación  de  opuestos-

complementarios y esta es una marca conceptual que hilvana,

a  nuestro  criterio,  toda  la  obra  de  Hesíodo.  En  esta

tensión nos parece ver una intuición fundamental, ya que, a

la indefinición de Kháos sigue la complementariedad de la

definición de Gea como sostén y asiento. A su vez, Kháos y

Gea parecen  tener,  en  esta  instancia  primerísima,  la

capacidad  de  que  surjan  de  ellos  ciertos  principios,

precisamente por fuera del dispositivo de las alianzas, lo

cual  parece  desdivinizar,  de  algún  modo,  el  relato

fundacional.
Las interpretaciones antiguas, como sabemos, más allá

de  los  escasísimos  signos  que  el  propio  Hesíodo  nos

devuelve, asociaban el kháos al espacio vacío, al agua o a

una materia informe. Como se ve las primeras descripciones

y las asociaciones recuperan un presunto matiz cosmológico-

natural, alejado en este momento de rasgos de imaginería

mítica, que, por supuesto, luego harán su aparición.

Kháos
Kháos tiene  que  ver  etimológicamente  con  ciertos

términos: khásma, khaíno y khásko. El sustantivo significa

abertura,  particularmente  la  abertura  de  la  boca  para

bostezar, la separación de los labios cuando se abre la

boca; los verbos, por su parte, significan abrirse y abrir

la boca para bostezar. El marco etimológico nos pinta la

figura inaugural: kháos sería algo así como una hendidura, 

22

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2016 – Ano II – Volume II – Número IX                                                    ISSN – 2358-7482

una abertura, un hueco. La construcción parece estar más

cerca de una representación del orden de la naturaleza que

de una religiosa. Tal como afirma Gigon: “En primer lugar,

en la pregunta por el principio. En la Teogonía de Hesíodo

las  Moûsai son  interrogadas  expresamente  por  el  poeta

acerca de  lo que  ha existido  desde un  comienzo. En  la

respuesta de que es el caos, el espacio vacío intermedio

entre cielo y tierra, ya se advierte la peculiaridad del

problema” (1962). Indudablemente sólo desde este horizonte

interpretativo, el propio Gigon establece el vínculo entre

este kháos, definido en estos términos no divinizados y el

ápeiron  de  Anaximandro:  “Baste  aquí  con  recordar  lo

“Infinito” de Anaximandro, que es un desarrollo directo del

kháos hesiódico. Es por de pronto en cierto modo el espacio

vacío, a partir del cual emergen el día y la noche, lo

amorfo, que no guarda afinidad con ninguna de las cosas

visibles” (GIGON, 1962).
Espacio  sin  forma  determinada,  a  partir  del  cual

emergen  elementos;  como  si  se  tratara  de  la  condición

primera, posibilitante de lo ulterior (KIRK, 1992)5. Casi

en la línea en que lo interpreta Castoriadis, el Kháos es

primerísimo  entre  lo  primerísimo,  entre  las  cosas

primerísimas,  tà prótista: “leemos en la  Teogonía,  esta

afirmación sorprendente: antes de todo, Kháos génet[o]. 

5.  Resulta interesante la traducción del autor como “corte”, ya que
para que el cielo y la tierra se separen y advenga el mundo de los
hombres es necesario, forzosamente, un “corte”.
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Lamento que no podamos sumergirnos aquí en esta expresión

extraordinaria.  Si  quisiéramos  ser  directos,  habría  que

traducir: ‘en primer lugar el vacío llegó a ser’ o ‘en

primer lugar advino el Vacío’” (2006). El aoristo del verbo

gígnomai da  cuenta  precisamente  de  ese  advenir,  de  ese

llegar a ser. No hay rastros de discurso antropomorfizante.

Kháos adviene como adviene un elemento sin más para desde

allí explicar la sucesión del todo. No hay detrás de él una

literatura  teogónico-religiosa  para  explicitar  su

advenimiento. No hay calificaciones religiosas para este

primerísimo que, quizás, podría requerirla; no hay cópula

ni explicaciones fantásticas; casi la naturalidad de un

relato dominado por el advenimiento. Simplemente un hueco,

un vacío, no una mezcla informe, kykeón, noción tardía de

kháos, sobre este fondo primero que alude al vacío. Tal

como sostiene Castoriadis: “Pero en el verso 116 de la

Teogonía,  la  palabra  Caos,  sin  duda  alguna,  tiene  su

sentido primero, el de vacío. Y este vacío remite a un

sustrato, a una matriz primordial. Tenemos aquí un ejemplo

de  lo  que  Gigon  denomina  ‘La  asombrosa  potencia  de

abstracción  en  Hesíodo’”  (CASTORIADIS,  1992).  Kháos  es

posibilidad instituyente de todo lo real y en esa línea

está íntimamente emparentado con el ápeiron de Anaximandro.

El parentesco no es un vínculo de tipo temporal, en tanto

elementos primeros en el orden de la temporalidad; el 
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parentesco es de registro ontológico, en tanto sustrato

posibilitante  de  lo  por-venir:  “Todo  debe  surgir  sobre

fondo de vacío, el ser adviene a partir del no ser esencial

del vacío” (CASTORIADIS, 1992).
En  la  línea  de  las  representaciones  epocales  que

Castoriadis indaga, Tártaro aparece como una figura afín y

complementaria de Kháos. Los versos que elegimos lo ubican

como un otro primerísimo, que el poeta nombra en tercer

lugar  (WEST,  1966)6.  La  complementariedad  Kháos-Tártaro,

que el autor refiere, es la idea de abismo, de aquello sin

fondo,  que  parece  emparentar  a  ambos:  “¿Qué  hay  en  el

espíritu del poeta y en el imaginario social de su época?

En primer lugar, la idea de un Caos como vacío que adviene,

a partir de lo cual surgen seres —y en primer lugar, sobre-

seres,  como  Gea  o  Eros—.Y,  al  mismo  tiempo,  la

significación-representación  de  un  lugar/no  lugar  (el

Tártaro) por encima del cual nacen las raíces de la Tierra”

(CASTORIADIS, 2006). La cita merece algunos comentarios. En

primer lugar, retoma una línea familiar a nuestro punto de

instalación. El espíritu del poeta es el espíritu de su

época, en ese maridaje indisoluble que rescata la trabazón

entre hombre y tiempo histórico; Hesíodo está impregnado de

la situación histórica que lo atraviesa; su voz es la de

una determinada historicidad que toma cuerpo poético y, por

qué no, balbuceo filosófico. Hesíodo no es el genio que 

6. West identifica al Tártaro “with the underside of the earth, below
which is the other hemisphere of heaven”.
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viene  a  encarnar  un  milagro  por  fuera  de  sus  propias

condiciones materiales de existencia; su tiempo histórico

es  magma  instituyente  y  desde  allí  se  explican  las

preguntas  inaugurales  de  la  cita.  Si  estas  son  las

representaciones que la sociedad sostiene en su imaginario

estamos,  una  vez  más,  en  esa  zona  gris,  de  bordes

indefinidos  y  límites  poco  claros  entre  poesías  y

filosofía. Al modelo poético parece asociarse la “potencia

de  abstracción”  de  Hesíodo;  ambos  elementos  son

idénticamente  constituyentes  y  constitutivos  de  la

emergencia Hesíodo (CORDERO, 2008)7.
En segundo lugar, Tártaro. Su parentesco con  Kháos

parece estar dado por la dimensión posibilitante que reúne

a ambos. Tártaro posibilita que las raíces de  Gea surjan

por encima de él. Gea, que de por sí es sostén, requiere, a

su vez, de raíces que constituyan su sostén más sólido.

Esas raíces surgen de Tártaro, lo cual devuelve la imagen

de  matriz  instituyente,  “suerte  de  matriz  primordial,

innombrable: el Tártaro, que desempeña aquí el papel de un

caos  en  el  segundo  sentido  del  término”  (CASTORIADIS,

2006).
En algún punto de nuestro trabajo, dimos cuenta de la

tendencia al ordenamiento de lo real que parece ser un

soporte sólido de lectura del texto hesiódico en el punto 

7. “Y ya la primera noción que aparece en la serie de la génesis de
los dioses (sentido éste literal de teogonía: theo-gonía) supone una
racionalización asombrosa: como primera divinidad Hesíodo coloca al
Espacio Vacío, a una suerte de Apertura”.
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de  contacto  con  la  primera  especulación  filosófica.  La

lectura de los presocráticos, fundamentalmente la llamada

escuela jónica, admite una misma preocupación por relevar

la estructura ordenada que lo real adopta a partir de una

matriz instituyente, en términos de Castoriadis. Olof Gigon

ubica esa tendencia al orden en dos puntos fundamentales:

el  progresivo  desarrollo  a  partir  de  ese  “principio

puntiforme”  del  que  hemos  hablado  y  la  línea  épico-

dramática que sigue desde ese principio y que en Hesíodo

cobra  la  forma  de  una  dramática  divina.  Dentro  de  la

peculiaridad de su discurso, ambos puntos parecen responder

a  las  dos  preguntas  nodulares  que  animan  al  primer

pensamiento filosófico: ¿De dónde vienen las cosas? y ¿Cómo

se originan las cosas? La primera pregunta interroga el

principio instituyente de lo real y la segunda un cierto

procedimiento ordenado de cómo el mundo ha llegado a ser lo

que es. Tal como sostiene Gigon: “Precisamente de la misma

manera domina las cosmogonías presocráticas el pensamiento

del orden. Y, como en Hesíodo, […] proclama la pretensión

de no ser meramente correcto, sino también justo” (1962).
Ahora bien, en este tópos de contacto que intentamos

relevar, nosotros leemos dos gestos diferentes en el modelo

de enunciación hesiódica; dos modelos de los cuales, uno

está atestiguado en la primera parte del presente bloque.

Cuando Hesíodo, con su “potencia de abstracción” intenta

dar cuenta de tà prótista, parece hacerlo en el territorio 
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de la más sorprendente abstracción; pero, cuando intenta

explicar el cómo, el orden progresivo de ese orden justo,

retorna a un discurso de matriz mítica, sostenido por la

línea  de  la  sucesión  amorosa.  Cuando  Eros,  el  cuarto

primerísimo que Hesíodo postula para dar la posibilidad de

las  generaciones  divinas,  de  cuño  amoroso,  comienza  a

actuar con la potencia que por naturaleza lo caracteriza,

esto es su capacidad de unión, Teogonía parece resolverse

en un relato de los orígenes, emparentado con otros tantos

lógoi fundantes, que la tradición mítico-religiosa recoge.

Más  allá  de  lo  cual,  Gigon  apunta:  “En  cuanto  a  la

concepción  fundamental,  las  obras  de  los  más  antiguos

filósofos  de  la  naturaleza,  Anaximandro,  Anaxímenes,

etcétera,  guardan  una  muy  estrecha  afinidad  con  la

Teogonía de Hesíodo, por más que hayan adoptado la forma de

sobrios relatos científicos” (1962). Coincidimos con esta

intuición que Gigon ubica en la concepción fundamental,

pero vemos también que el discurso en el que finalmente se

plasma el poema genera una tensión acercamiento-alejamiento

que, es, a nuestro entender, la riqueza-complejidad que

atraviesa la obra hesiódica.
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Mas  o  discurso,  que  descreve  a  curva
necessária pela qual as línguas tendem a
tornar-se  pura  pressão  e  violência,  tem
também, por outro lado, a pretensão de ser
o espaço da expressão pura e da mais pura
liberdade.
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Resumo:
Rousseau  é  comumente  reconhecido  pelo  seu  interesse  em
abordar questões no campo da ética e da política. É comum
encontrar  nos  argumentos  utilizados  para  discutir  essas
questões  diversas  críticas  aos  elementos  que  compõe  a
realidade  social  moderna.  Porém,  além  do  campo  ético  e
político,  as  reflexões  de  Rousseau  são  marcadas  por
elementos que dizem respeito ao campo da linguagem. Diante
deste  cenário,  se  faz  necessário  investigar  alguns
elementos que compõe suas reflexões nesse âmbito a fim de
compreender  a  relação  de  aproximação  entre  política  e
linguagem na estrutura de seu pensamento filosófico.
Palavras-chave:  Ética;  Política;  Linguagem;  Sociedade
moderna.
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Rousseau estas komune konata pro sia intereso en traktado
de aferoj en la kampo de etiko kaj politiko. Estas komune
trovi en la argumentoj uzataj por diskuti tiujn diversajn
temojn  kritika  al  la  elementoj  kiuj  konsistigas  la
modernan  socian  realaĵon. Tamen,  preter  la  etika  kaj
politika, Rousseau reflektoj estas markitaj de elementoj
kiuj  rilatas  al  la  kampo  de  lingveco. En  tiu  scenaro,
necesas esplori iujn elementojn kiuj formas liajn pensojn
en ĉi kunteksto por kompreni la alproksimiĝon de la rilato
inter  politiko  kaj  lingveco  en  la  strukturo  de  lia
filozofia penso.
Ŝlosilvortoj: Etiko; Politiko; Lingveco; Moderna socio.

Abstract
Rousseau  is  usually  recognized  by  his  interest  in
approaching questions on the field of Ethics and Politics.
It is common to find in his arguments used to discuss
those questions, several criticisms to the elements that
compose the modern social reality. However, besides ethics
and politics field, Rousseau´s reflections are marked by
elements  that  are  concerned  to  the  language  field.  In
front  of  this  scenario,  It  is  necessary  to  investigate
some  elements  that  compose  his  ideas  in  this  field  in
order  to  understand  the  relation  of  nearness  between
politics  and  language  in  his  philosophical  thought
structure.
Keywords: Ethics, Politics, Language, Modern society.

Introdução

É comum identificar Rousseau como um pensador crítico

pertencente às reflexões voltadas para o campo da Ética e

da Política9. Porém, mesmo que não seja comum considerá-lo

como um teórico próprio do campo da linguagem, é essencial 

9.  Talvez  esse  reconhecimento  tenha  sido  adquirido  a  partir  da
clássica obra Do Contrato Social.

31

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2016 – Ano II – Volume II – Número IX                                                    ISSN – 2358-7482

destacar seu interesse em dedicar parte de suas críticas e

reflexões filosóficas a questões acerca das várias formas

de  manifestações  da  linguagem  e  enfatizar  a  relevância

destas para compreensão de seu pensamento político.

Diante  da  totalidade  do  pensamento  filosófico

rousseauniano,  algumas  passagens  revelam  a  presença  de

elementos pertencentes à linguagem em questões centrais que

extrapolam os limites dos objetos de estudo de suas obras

específicas  e  incentivam  a  sua  reflexão  filosófica  em

direção da composição desta totalidade.

Exemplo disso é observado logo no início do primeiro

capítulo da obra Paradoxo do Espetáculo de Salinas Fortes.

O autor inaugura o capítulo apresentando e comentando uma

passagem do próprio Rousseau, presente na Carta a Beaumont,

que denuncia um problema do convívio entre os seres humanos

que se dá a partir do desacordo entre a fala e o agir, ou

seja, duas formas de manifestação da linguagem. Além desta

denúncia,  a  passagem  também  revela  que  esta  questão

compreende uma das principais motivações do filósofo:

Logo que me encontrei em estado de observar os
homens eu os olhava fazer e os escutava falar:
depois, vendo que suas  ações não se pareciam
com seus  discursos, eu buscava a razão desta
dessemelhança e encontrava que ser e parecer,
sendo  para  eles  duas  coisas  tão  diferentes
quanto agir e falar, esta última diferença era
a causa da outra e tinha ela própria uma causa
que me restava buscar (OC, t. IV, p. 966-7 apud
FORTES, 1997, p. 37).
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Já  no  Discurso  Sobre  a  Origem  e  Fundamentos  da

Desigualdade Entre os Homens, é possível encontrar mais uma

demonstração  da  presença  da  linguagem  em  questões

fundamentais de seu pensamento filosófico. Neste contexto,

ao tratar da origem da sociedade civil, Rousseau afirma: 

O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o
primeiro  que,  tendo  cercado  um  terreno,
lembrou-se  de  dizer  isto  é  meu  e  encontrou
pessoas suficientemente simples para acreditá-
lo.  Quantos  crimes,  guerras,  assassínios,
misérias  e  horrores  não  pouparia  ao  gênero
humano  aquele  que,  arrancando  as  estacas  ou
enchendo  o  fosso,  tivesse  gritado  a  seus
semelhantes:  “defendei-vos  de  ouvir  esse
impostor; estareis perdidos se esquecerdes que
os  frutos  são  de  todos  e  que  a  terra  não
pertence a ninguém! (ROUSSEAU, 1973, p. 265).

Franklin de Mattos, ao comentar essa passagem, evidencia

claramente esta presença ao afirmar: (MATTOS, 2008, p. 18):

“O leitor do Discurso sobre a desigualdade há de se lembrar

da célebre passagem em que a propriedade privada surge de

uma  astúcia  de  linguagem”.  Com  isso,  evidencia-se  a

influência  direta  de  uma  manifestação  da  linguagem  na

origem da sociedade civil.

A  partir  destas  observações  iniciais  e,  a  fim  de

compreender  a  importância  e  contribuição  das  questões

acerca da linguagem para o pensamento político formulado

pelo  filósofo  francês,  é  pertinente  questionar:  como

linguagem e política se relacionam no pensamento filosófico

rousseauniano? Para tratar tal questão, inicia-se por 
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explorar algumas críticas de Rousseau a língua moderna,

posteriormente,  investiga-se  alguns  conceitos  que  compõe

essas críticas e, por fim, revela-se alguns aspectos éticos

e  políticos  nas  suas  reflexões  pertencentes  ao  campo

linguístico.

Crítica de Rousseau à linguagem

Pode-se afirmar que um traço marcante do pensamento

filosófico  rousseauniano  compreende  o  potencial  crítico

voltado para a ideia de sociedade e à diversos elementos

específicos  que  compões  a  realidade  social  moderna.  A

linguagem  e  suas  várias  formas  de  manifestação  são,

justamente, alguns desses objetos específicos de estudo e

crítica  que  Rousseau  trata  mais  precisamente  no  Ensaio

Sobre  a  Origem  das  Línguas.  Nesse  estudo,  o  filósofo

dedica-se a investigar todo o processo de desenvolvimento

das várias formas de linguagens desde a sua origem até o

seu momento atual de ser capaz de exercer influências e

produzir efeitos na sociedade. 

Neste contexto, em linhas gerais, o alvo da crítica

de Rousseau contempla as línguas e a música moderna como

forma de demonstrar que, no campo da linguagem, a música

ocupa  um  lugar  de  paradigma  para  o  desenvolvimento  das

línguas e que a perda de suas características essenciais

durante o seu processo de 
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desenvolvimento que acompanha o processo de desenvolvimento

dos  indivíduos  e  das  sociedades,  é  capaz  de  produzir

efeitos perniciosos nas sociedades modernas.

Este  processo  de  desenvolvimento  traduz-se  na

transição de uma comunicação transparente e imediata da

natureza humana para uma comunicação mediada por interesses

advindos do universo social. No  Ensaio, Rousseau propõe

toda a reconstrução desse processo de desenvolvimento da

linguagem: tem como ponto de partida a linguagem originária

e  primitiva  do  estado  de  natureza,  caracterizada  pelas

primeiras  vozes  inarticuladas  que  expressam  e  comunicam

algum  sentimento,  até  chegar  ao  estágio  da  linguagem

articulada da sociedade civilizada, isto é, a linguagem

escrita,  formulada  a  partir  de  regras  gramaticais

permitindo a articulação de discursos.

Para realizar tal empreitada, o filósofo parte de

questões  referentes  às  diferenças  existentes  entre  as

várias línguas e a busca das necessidades que levaram os

homens  a  originá-las  e  desenvolvê-las  por  meio  da

articulação de suas falas. Dessa forma, ele introduz, no

início  do  primeiro  capítulo,  o  tema  e  problema  a  ser

discutido nesta obra específica:

A palavra distingue os homens entre os animais;
a linguagem, as nações entre si – não se sabe
de onde é um homem antes de ter ele falado. O
uso e a necessidade levam cada um a aprender a
língua de seu país, mas o que faz ser essa
língua a de seu país e não a de um outro? A fim
de explicar tal fato, precisamos reportar-nos a
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algum  motivo  que  se  prenda  ao  lugar  e  seja
anterior aos próprios costumes, pois, sendo a
palavra  a  primeira  instituição  social,  só  a
causas  naturais  deve  a  sua  forma  (ROUSSEAU,
1973, p. 165).

Diante dessa proposta, os argumentos elaborados por

Rousseau para tratar dessas questões são constituídos por

diversos  resgates  históricos,  elementos  geográficos  e,

principalmente,  pelo  resgate  do  homem  ao  seu  estado  de

natureza, do princípio originário das sociedades e, também,

da exposição de algumas observações a respeito da sociedade

moderna. Nesse sentido, é possível encontrar no meio dessa

estrutura argumentativa alguns elementos que representam e

evidenciam o caráter crítico do pensamento rousseauniano a

respeito da linguagem enquanto um elemento que compõe o

universo  social  moderno.  Assim,  a  crítica  rousseauniana

começa por retratar a perda da força das línguas modernas

europeias a partir da influência da gramática que orienta o

desenvolvimento delas: 

As  línguas  modernas  da  Europa  estão,  todas,
mais ou menos no mesmo caso. Não excetuo sequer
a italiana. A língua italiana, tanto quanto a
francesa,  não  é  em  si  mesma  musical.  A
diferença  reside  unicamente  em  que  uma  se
presta à música e a outra não. Tudo isso leva à
confirmação  do  princípio  de  que  diz  deverem
todas  as  línguas  escritas,  por  um  progresso
natural,  mudar  de  caráter  e  perder  a  força,
ganhando clareza; que quanto mais se procurar
aperfeiçoar  a  gramática  e  a  lógica,  mais  se
acelerará  esse  progresso;  e  que,  para
rapidamente tornar uma língua fria e monótona, 
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basta estabelecer academias no seio do povo que
a fala (ROUSSEAU, 1973, p. 179).

Ademais,  seguindo  o  andamento  do  Ensaio,  Rousseau

potencializa  ainda  mais  a  crítica  à  língua  moderna.

Conforme os seus argumentos se desenvolvem e, ao tratar das

influências da melodia e a relação entre a língua e música

no capítulo XII, o intenso poder da crítica rousseauniana

revela a característica de incompletude da língua francesa

moderna:

Uma  língua  que  não  tenha,  pois,  senão
articulações e vozes possui somente a metade de
sua riqueza; na verdade, transmite ideias, mas,
para  transmitir  sentimentos  e  imagens,
necessitam-se  ainda  de  ritmos:  eis  o  que  a
língua  grega  possuía,  e  falta  à  nossa
(ROUSSEAU, 1973, p.193).

Tendo em vista essa condição de enfraquecimento e de

incompletude das línguas modernas, identifica-se que esses

prejuízos da língua moderna estão diretamente ligados a

perda  de  musicalidade  que  ocorreu  no  percurso  de

desenvolvimento  dessas  línguas.  Desse  modo,  as

intepretações de Starobinski e Bento Prado são essenciais

para  esclarecer  a  relação  entre  o  enfraquecimento  e

incompletude com a perda de musicalidade e traçar a relação

de aproximação entre a música e a língua, onde a primeira

serve de paradigma para a segunda.
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Enfraquecimento da linguagem

Em um primeiro momento, para compreendermos a relação

entre o conceito de música e língua, é válido sublinhar que

esta questão está diretamente relacionada com o problema da

discordância da dualidade e oposição entre o Ser e Parecer

citado na passagem de Rousseau na Carta a Beumont no início

deste  trabalho.  Esta  discordância  leva  o  princípio  da

investigação  para  o  início  da  vida  social,  no  período

patriarcal10,  onde  o  homem  passou  a  ter  conhecimento  do

“outro”  nas  relações  presenciais  entre  os  sujeitos,  e

desenvolve-se até chegar nas sociedades civilizadas, onde

esta  relação  parece  estar  enfraquecida  devido  aos

interesses particulares que mediam as relações e parecem

torná-las cada vez mais impessoais. É nesse percurso que se

encontra o contexto de enfraquecimento das línguas.

Diante desse processo de enfraquecimento, a linguagem

parece ocupar um papel fundamental em ambos os períodos e

na sua transição, pois, parece ser o meio ou instrumento

que o homem dispõe para atuar nas realizações das relações

pessoais e consolidar sua condição de sociabilidade. Ao

passo em que as línguas percorrem todo esse período de

desenvolvimento e transição do estado patriarcal para o

civilizado, elas se enfraquecem na medida em que perdem 

10. Período entre o estado de natureza absoluto, descrito
na primeira para do Discurso sobre desigualdade, e o estado
social originado a parir da propriedade privada.
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suas  características  afetivas  e  sua  finalidade  de

comunicação presente na sua origem. Com isso, tornando-se,

assim,  um  instrumento  político  perigoso  para  o  estado

civil. 

Nesse  estado,  a  linguagem  parece  perder  sua

característica  afetiva  para  torna-se  instrumentalizada  e

sua finalidade de simples comunicação parece corromper-se

em uma forma de estabelecer uma relação de dominação entre

os homens. Essas relações explicitam tanto a corrupção das

línguas quanto a característica de incompletude afirmada

por Rousseau na passagem citada anteriormente.

Starobinski, na obra  A transparência e o obstáculo,

dá importantes contribuições para a discussão acerca do

desacordo  entre  o  Ser  e  Parecer  e  o  enfraquecimento  e

corrupção das línguas. A tese que orienta o desenvolvimento

da obra propõe que esta discordância entre Ser e Parecer se

dá a partir da transição do homem do seu estado natural,

onde  ele  vive  em  um  estado  de  pura  transparência  e

comunicação perfeita, para um mundo civilizado e mediado

por interesses particulares, aparentes e hipócritas. 

Esta  transição  parece  acontecer  por  meio  do

desenvolvimento  de  artifícios  sociais  e  culturais  que

colocam o universo social em uma relação de oposição com o

universo  natural.  Nessa  perspectiva,  quanto  mais  a

sociedade  se  desenvolve,  mais  ela  contribui  para  a

corrupção do homem. Isto é, por um lado, no período 
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patriarcal do estado natural, o homem se relaciona de modo

transparente e imediato com o outro, possui uma comunicação

espontânea e legítima em suas relações pessoais, ele se

apresenta e aparenta ser o que essencialmente é. 

De outro modo, na sociedade civilizada, os homens ao

perderem  essa  transparência  que  caracteriza  as  relações

pessoais  no  período  patriarcal,  também  perdem  a

legitimidade de sua comunicação. Ou seja, suas relações

pessoais e sociais tornam-se enfraquecidas, passam a ser

mediadas  por  opiniões  alheias,  interesses,  falsas

aparências e hipocrisias. Com isso, a essência humana não

se encontra mais em si mesma e, a partir daí ela passa a

ser  encontrada  nos  objetos  que  mediam  as  relações  de

interesses entre os homens. Assim, é possível observar que

a relação de oposição entre o universo social e o natural,

caracterizada por uma transição do estado de transparência

absoluta e comunicação afetiva para o estado de aparência

ilegítima e comunicação dominadora, também é marcada por

uma  passagem  do  imediato  para  o  mediato,  como  afirma

Starobinski (1991): 

A relação já não se estabelece diretamente de
consciência a consciência: ela agora passa por
coisas. A perversão que daí resulta provém não
apenas do fato de que as coisas se interpõem
entre as consciências, mas também do fato de
que  os  homens,  deixando  de  identificar  seu
interesse  com  sua  existência  pessoal,
identificam-no  doravante  com  os  objetos
interpostos que acreditam indispensáveis à sua
felicidade. O eu do homem do homem social não 
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se reconhece mais em si mesmo, mas se busca no
exterior, entre as coisas; seus meios se tornam
seu fim. O homem inteiro se torna coisa, ou
escravo das coisas (p. 35-36).

Diante deste cenário de transição, pode-se afirmar

que um dos objetivos da crítica de Rousseau ao universo

social  e,  especificamente,  no  campo  da  linguagem  diz

respeito  à  condenação  da  alienação  caracterizada  pelos

interesses do mundo civilizado e, principalmente, ao desejo

de resgatar a relação e comunicação imediata, transparente

e  legítima  características  que  marcam  a  força  e  a

totalidade das línguas.

A força da linguagem

A  partir  da  investigação  deste  processo  de

desenvolvimento  e  enfraquecimento  da  linguagem  e  das

línguas presente no Ensaio e, juntamente com as reflexões

de  Bento  Prado  em  A  Retórica  de  Rousseau,  é  possível

compreender  a  relação  de  proximidade  entre  música  e

linguagem, na qual o conceito de música ocupa a função de

paradigma para o desenvolvimento das línguas e, também,

serve de critério para medir a sua força. 

Bento  Prado,  com  o  intuito  de  delimitar  o  campo

propriamente linguístico do conceito de Força, em A força

da voz e a violência das coisas, volta-se para o Ensaio de

Rousseau, a fim de esclarecer a possibilidade de articular 
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esta relação de proximidade entre música e línguas. Para

realizar tal tarefa, o autor faz uma investigação minuciosa

dos capítulos XV e XVI do Ensaio. 

A relação entre música e língua no campo da linguagem

pode ser encontrada no capítulo XV do Ensaio, onde Rousseau

começa por investigar os verdadeiros princípios da música,

identificando-os nas melodias carregadas de expressões de

sentimentos  das  paixões  da  alma  que  dão  um  sentido  às

estruturas  físicas  de  um  determinado  som.  Com  isso,

Rousseau,  ao  identificar  a  fala  com  o  canto,  também

aproxima os princípios da música com a origem das primeiras

línguas,  na  medida  em  que  as  primeiras  vozes  e  falas

humanas eram consideradas canções compostas de ritmo, canto

e melodia dotadas de sentido. 

Nesse viés, o reconhecimento desse sentido depende da

relação de comunicação transparente e presencial entre dois

seres semelhantes que expressam e reconhecem os sentimentos

que dão sentido à fala:

As  cores  e  os  sons  têm  grande  poder  como
representações  e  sinais,  porém  pequeno  como
simples objetos dos sentidos. Conjuntos de sons
e acordes talvez me distraiam por um momento,
mas,  para  encantar-me  e  comover-me,  esses
conjuntos  precisam  oferecer-me  algo  que  seja
nem acorde nem som e que, apesar de mim mesmo,
me  emocione.  Até  os  cantos,  quando  só  são
agradáveis e nada dizem, também cansam, pois
não  é  tanto  o  ouvido  que  leva  o  prazer  ao
coração quanto este que o conduz até ao ouvido
(ROUSSEAU, 1973, p.198).
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Identificando o princípio da música no sentido do som

causado  pela  manifestação  de  sentimentos  por  meio  da

melodia, também, verifica-se uma primeira aproximação entre

os  conceitos  de  música  e  línguas.  Essa  relação  fica

evidente e reforçada, pois, a partir do desenvolvimento de

ambas, também é possível traçar uma relação de analogia

entre a gramática linguística e a harmonia musical, uma vez

que a harmonia articulada pela razão é responsável pelo

enfraquecimento  da  música,  como  também,  as  regras

gramaticais,  articuladas  pela  razão,  contribuem  para  o

enfraquecimento da língua. 

A partir destas relações traçadas no capítulo XV do

Ensaio, posteriormente, no capítulo XVI, Bento Prado revela

que Rousseau propõe a formulação de uma teoria da imitação

que sustenta o conceito de Força no campo linguístico. Essa

teoria imitativa é expressada com base na exposição de uma

série de oposições entre a música e a pintura. Com essas

oposições e devido ao conceito de representação relacionado

com o de imitação, Rousseau concede uma maior valorização

ao músico e força a música do que ao pintor e a força da

pintura afirmando:

Uma das maiores vantagens do músico consiste em
poder  pintar  as  coisas  que  não  se  poderiam
ouvir, enquanto o pintor não pode representar
aquelas  que  não  se  podem  ver,  e  o  maior
prodígio  de  uma  arte,  que  só  age  pelo
movimento,  consiste  em  poder  formar  até  a
imagem do repouso. O sono, a calma da noite, a
solidão e o próprio silêncio entram nos quadros
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da música. Sabe-se que o ruído pode produzir o
efeito do silêncio, e este, o efeito daquele,
como quando adormecemos em meio a uma leitura
igual e monótona e acordamos no momento em que
cessa (ROUSSEAU, 1973, p. 200).

Diante  dessa  relação  de  oposição  entre  música  e

pintura e da elevação da linguagem musical a um estágio

superior  ao  da  pintura,  Bento  Prado  delimita  o  campo

linguístico  do  conceito  de  Força,  pois  observa  que  o

caráter  imitativo  e  o  grau  de  representação  da  pintura

limitam-se  ao  campo  do  visível,  enquanto  que,  de  outro

lado, o caráter imitativo e o grau de representação da

linguagem musical possuem a força de expandir-se em direção

do irrepresentável, de transcender as diferenças entre os

vários  campos  sensoriais,  permitindo  estabelecer  uma

comunicação  transparente  e  imediata  em  uma  relação

presencial entre seres semelhantes. 

Nessa  relação  presencial,  seres  semelhantes  se

comunicam  e  se  reconhecem  por  meio  de  uma  linguagem

carregada de melodia e movimentos capazes de representar as

paixões da alma. Rousseau, ao concluir as oposições entre

música e pintura, reconhecendo a superioridade da música e

valorizando a relação presencial, eleva a linguagem musical

a um estágio ainda mais alto ao afirmar que essa forma de

manifestação da linguagem é o órgão da alma:

Por aí se vê estar a pintura mais próxima da
natureza, e a música, da arte humana. Percebe-
se também que uma interessa mais do que a 
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outra, justamente porque aproxima mais o homem
do  homem  nos  dá  alguma  ideia  de  nossos
semelhantes. A pintura frequentemente é morta e
inanimada; pode transportar-vos ao fundo de um
deserto.  Desde,  porém,  que  os  sinais  vocais
atinjam  vosso  ouvido,  anunciam  um  ser
semelhante  a  vós.  São,  por  assim  dizer,  os
órgãos  da  alma  e,  embora  também  possam
representar  a  solidão,  dizem  que  não  estais
sós. Os pássaros trinam, somente o homem canta.
E não se pode ouvir canto ou sinfonia sem dizer
imediatamente:  “Um  outro  ser  sensível  está
aqui” (ROUSSEAU, 1973, p. 200).

É partir da oposição entre música e pintura e da

valorização da linguagem musical que Rousseau estabelece a

relação de proximidade entre os conceitos de linguagem,

imitação e representação no término do capítulo XVI:

A  natureza  toda  pode  estar  adormecida,  mas
aquele que a contempla não dorme, consistindo a
arte  do  músico  em  substituir  a  imagem
insensível do objeto pela dos movimentos que
sua presença excita no coração do contemplador.
Não somente agitará o mar, animará as chamas de
um incêndio fará os rios correrem, cair a chuva
e aumentarem as torrentes, como também pintará
o horror de um deserto tremendo, enegrecerá as
paredes de uma prisão subterrânea, acalmará o
ar tranquilo e sereno, e, da orquestra, lançará
uma nova frescura nos bosques. Não representará
diretamente tais coisas, mas excitará na alma
os mesmos sentimentos que se experimenta vendo-
as (ROUSSEAU, 1973, p. 200).

Diante da relação de aproximação desses conceitos, é

possível  Bento  Prado  delimitar  o  campo  linguístico  do

conceito de Força:

A linguagem é imitativa apenas quando é 

45

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2016 – Ano II – Volume II – Número IX                                                    ISSN – 2358-7482

indireta, quando afeta a alma, a disposição do
coração,  sem  necessariamente  representar  as
coisas,  que  são  apenas  a  ocasião  destas
afecções. A força da linguagem não reside no
poder de fornecer imagens das coisas, mas no
poder de pôr a alma em movimento, de colocá-la
numa disposição que torne visível a ordem da
natureza. A linguagem imita a natureza quando
colabora  com  a  ordem,  quando  restitui,  no
interior  da  humanidade,  a  ordem  que  seu
nascimento  tinha  contribuído  para  apagar
(PRADO, 1988, p. 62).

São  essas  características  das  línguas,  presentes

desde a origem da linguagem a partir da proximidade com a

música e do seu caráter imitativo no estado natural e que

atinge  suas  primeiras  formas  articuladas  nas  relações

presenciais e transparentes no estado patriarcal, mas que

se perderam no percurso de transição e desenvolvimento da

sociedade civilizada, que Rousseau pretende resgatar nas

relações de convívio social moderno a fim de consolidar,

novamente, a transparência e legitimidade dessas relações.

Aspecto ético político da crítica à linguagem

Após a investigação de alguns elementos das reflexões

e críticas rousseaunianas no campo da linguagem, faz-se

necessário  investigar  a  influência  e  relevância  deste

estudo linguístico para a estruturação e compreensão do

pensamento político do filósofo francês tendo como objetivo

compreender o contexto e interesses de Rousseau ao tratar

das questões no campo da linguagem.
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Nessa perspectiva, uma primeira aproximação entre as

questões acerca da linguagem e dá política são apontadas

por  meio  dos  comentários  a  respeito  das  influências

filosóficas  antigas  do  filósofo  moderno  em  questão  e  o

embate  da  antiguidade  entre  os  filósofos  da  metafísica

clássica e os sofistas11, logo, Franklin problematiza:

Quando  Isócrates,  em  seu  famoso  Elogio  de
Helena,  declara  “que  mais  vale  obter  sobre
assuntos  úteis  uma  opinião  razoável  do  que
conhecimentos exatos sobre inutilidades”, não
se reconhece aqui a mesma crítica de Rousseau
“a essas crianças que chamamos de filósofos”,
que  se  detêm  na  discussão  de  problemas
metafísicos  insolúveis  e  deixam  de  lado  o
essencial,  isto  é,  a  moral  e  a  política?
(MATTOS, 2008, p. 15).

Bento Prado Jr, na mesma obra, reforça essa relação

entre Rousseau e os antigos sofistas. Também reafirma que a

moral e a política norteiam os reais interesses de suas

reflexões  filosóficas  compondo  o  contexto  das  críticas

presentes  nas  obras  que  expressam  seu  pensamento

filosófico:

Ao  filósofo,  tanto  Isócrates  quanto  Rousseau
opõem  a  finitude  do  Saber  humano  e  a
impossibilidade de decidir com certeza entre as
hipóteses rivais, de descobrir, entre todos os
sistemas do mundo, qual o verdadeiro. A uma vã
preocupação  teórica,  para  sempre  condenada  a
insolubilidade, os dois críticos da Filosofia
opõem a preocupação mais séria da moral e dá
política (PRADO, 2008, p.86-87).

11. Válido acrescentar que os sofistas possuíam domínio das artes da
oratória e retórica.
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Já em outro ensaio dedicado a comentar a constituição

do pensamento filosófico de Rousseau, o comentador presta-

se a investigar exatamente o elemento que garante a unidade

do  pensamento  filosófico  rousseauniano  e  a  demarcar  o

cenário que serve de contexto para todo esse pensamento e,

consequentemente, delimita também, os reais interesses de

suas críticas, principalmente, as que abordam as questões

voltadas para a linguagem. Logo, em  Rousseau: filosofia

política e revolução, Bento Brado Jr. sintetiza claramente

o teor essencialmente político que sustenta a unidade do

pensamento filosófico rousseauniano a partir de um jogo

retórico de forças:

Com Rousseau o centro da gravidade da reflexão
política se desloca da esfera do saber para a
do poder, ou da Razão para a da paixão, ou
ainda do Discurso para a da Força. As vontades,
as  paixões,  mesmo  os  direitos  reivindicados
remetem a uma Econômica ou uma Dinâmica onde se
opõem  proprietários  e  despossuídos,  fortes  e
fracos, dominantes e dominados. Não se trata
mais  de  difundir  o  saber,  mas  de  organizar
forças  dadas,  ou  de  neutralizar  um  conflito
existente desde sempre, contando apenas com as
forças  (demasiado  humanas)  disponíveis.  É  a
diferença  social  que  vem  finalmente  à  tona,
tornando necessária a determinação dos meios de
suprimi-la (PRADO, 2008, p. 420).

Olhando  para  este  cenário,  o  fio  condutor  que

perpassa as críticas e o pensamento filosófico do filósofo

encontra-se na reflexão retórica a respeito dos principais

objetos de estudo que permeiam os campos da ética e da

política, ou seja, a partir de questões de cunho ético e 
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político, do embate entre várias forças que se opõem e, por

trás dessas críticas à sociedade e aos elementos que a

compõe,  encontra-se  os  principais  objetos  de  estudo  do

pensamento filosófico rousseauniano, a saber: a felicidade

humana,  a  virtude,  a  liberdade  e  a  legitimidade  das

relações de poder. Logo, esses objetos de estudo revelam

que  a  base  do  pensamento  filosófico  rousseauniano  e  os

interesses que o orienta encontram-se nos campos da ética e

da política e, principalmente, que a retórica, um elemento

linguístico, é o instrumento utilizado por Rousseau para

tratar das oposições de forças presentes na discussão de

seus principais objetos de estudo.

Por fim, a crítica presente no  Ensaio que afirma o

enfraquecimento e incompletude da língua moderna, também se

encontra constituída e inserida em um contexto marcado por

reflexões no âmbito da Ética e da Política. Exemplos da

manifestação desses dois aspectos podem ser encontrados em

pelo  menos  dois  momentos  distintos  dessa  obra,  um

caracterizado  pelo  âmbito  moral,  outro  pelo  viés  mais

especificamente político.

Pode ser encontrado, sob um aspecto em que a moral é

predominante, no capítulo XV, onde Rousseau dedica-se a

investigar os verdadeiros princípios da música que ocupam

um papel essencial no desenvolvimento das línguas. Essa

busca  leva  Rousseau  a  identificar  que  esses  princípios

estão diretamente ligados ás impressões morais expressas a 
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partir dos sentimentos humanos responsáveis por originar as

expressões sonoras. 

O caminho que leva o filósofo francês a encontrar

essa identificação aponta para a oposição entre a estrutura

física do som e o sentido moral que este carrega a partir

da experiência de uma relação presencial entre dois seres

sensíveis e semelhantes que se reconhecem. Assim, Rousseau

ilustra no capítulo seguinte:

Desde,  porém,  que  os  sinais  vocais  atinjam
vosso ouvido, anunciam um ser semelhante a vós.
São,  por  assim  dizer,  os  órgãos  da  alma  e,
embora  também  possam  representar  a  solidão,
dizem que não estais só. Os pássaros trinam,
somente  o  homem  canta.  E  não  se  pode  ouvir
canto ou sinfonia sem se dizer imediatamente:
“Um outro ser sensível está aqui” (ROUSSEAU,
1973, p. 200).
 

Segundo o viés político, este se revela nitidamente

no último capítulo juntamente com os principais interesses

do pensamento filosófico rousseauniano para o Ensaio. Por

mais que a maior parte da obra o autor tenha se dedicado a

investigação do desenvolvimento da linguagem e das línguas.

Este  percurso  se  faz  necessário  para  compreender  a

problemática  principal  a  respeito  da  linguagem  no

pensamento político rousseauniano, ou seja, a relação entre

as línguas e o governo que intitulam o último capítulo do

Ensaio.  É  justamente  por  meio  do  estabelecimento  dessa

relação que é evidenciado o aspecto político presente na

crítica rousseauniana 
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à língua moderna. A descrição dessa relação encontra-se,

nas palavras do próprio Rousseau, em: 

As línguas se formam naturalmente baseadas nas
necessidades dos homens, mudam e se alteram de
acordo  com  as  mudanças  dessas  mesmas
necessidades.  Nos  tempos  antigos,  quando  a
persuasão  constituía  uma  força  pública,
impunha-se a eloquência. De que serviria hoje,
quando a força pública substitui a persuasão?
Não  se  tem  necessidade  nem  de  arte  nem  de
figura  para  dizer:  Assim  o  quero.  Qual  é  o
discurso, pois, que ainda resta a fazer ao povo
reunido? Sermões. E qual o interesse daqueles
que os fazem, em persuadir o povo, se não é o
povo  quem  distribui  mercês?  As  línguas
populares  tornaram-se,  também  para  nós,  tão
perfeitamente inúteis quanto a eloquência. As
sociedades tomaram sua última forma: nela nada
mais se muda senão com o canhão e com a moeda,
e como nada se tem a dizer ao povo, a não ser:
dai dinheiro, diz-se por meio de cartazes nas
esquinas ou de soldados nas casas. Para tanto
não se precisa reunir ninguém; pelo contrário,
convém  manter  os  súditos  esparsos  –  tal  a
primeira máxima da política moderna (ROUSSEAU,
1973, p. 204-205)12.

Nesse estágio de linguagem articulada na sociedade civil

moderna,  ela  torna-se  instrumento  político  através  de

discursos persuasivos e, até mesmo da formulação das leis

que permita uma forma de o governo exercer seu poder e

força  sobre  os  governados,  podendo  também  estabelecer

relações de manipulação e dominação indo contra a liberdade

de seu povo. 

12. Esta reflexão a respeito da política antiga e moderna é pertinente
para  se  questionar  a  situação  atual.  Será  que  na  política
contemporânea o dinheiro continua sendo a máxima da política?
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Indícios  do  teor  político  do  Ensaio também  são

revelados logo no início de A força da voz e a violência

das coisas, onde Bento Prado Jr dedica-se a investigar a

importância  da  linguagem  na  constituição  do  pensamento

filosófico rousseauniano e, também, a originalidade dessa

teoria  da  linguagem13 a  fim  de  propor  a  retórica  como

unidade de seu pensamento. Logo, o autor afirma o cunho

político da teoria da linguagem ao mostrar como ela possui

o poder de influenciar a estrutura da sociedade:

Esse otimismo linguístico que faz da linguagem
o espelho impassível em que vêm refletir-se,
sem  conflito,  coisas  inocentes,  prolonga-se
além do campo da Gramática e da Lógica: própria
ideia  de  uma  “Filosofia  das  Luzes”,  no
engajamento  dos  “Filósofos”,  esse  otimismo
torna-se político. A Gramática e a Política dos
Filósofos  amparam-se  mutuamente:  a  livre
circulação das palavras, este sopro muito leve
da verdade, pode neutralizar a violência das
coisas,  instaurar  o  universo  da  liberdade
(PRADO, 2008, p.111).

Franklim  de  Mattos  também  expressa  claramente  a

síntese das percepções morais e políticas da linguagem em

Rousseau a partir do breve comentário do Segundo Discurso

(MATTOS,  2008,  p.  18):  “O  leitor  do  Discurso  sobre  a

desigualdade há de se lembrar da célebre passagem em que a

propriedade privada surge de uma astúcia de linguagem e há 

13.  Para Bento Prado, essa originalidade de Rousseau se manifesta a
partir do bom ou mau uso da linguagem que originaria tanto a violência
das coisas, quanto a manifestação da liberdade. Com isso, revela-se um
aspecto  ético  e  político  da  reflexão  rousseauniana  acerca  da
linguagem.
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de se lembrar também que, no Ensaio, o progresso da língua

é paralelo à degradação moral e política da humanidade”. 

Logo, diante dessas exposições, compreende-se que as

críticas  de  Rousseau  à  linguagem  e  suas  formas  de

manifestação não são aleatórias ou desinteressadas, mas que

elas  estão  inseridas  em  um  contexto  que  permite  a

contribuição para a formulação das reflexões do pensamento

político  do  autor.  Tanto  como  instrumento  retórico  na

estruturação  da  unidade  do  seu  pensamento  filosófico,

quanto  em  questões  que  incentivam  a  formulação  desse

pensamento e as críticas à sociedade civilizada.

Considerações finais

Portando,  diante  dessa  exposição,  compreendeu-se

alguns aspectos das críticas de Rousseau à linguagem e a

língua  moderna  a  partir  de  algumas  passagens  que  as

exemplificam, da investigação de alguns conceitos que as

compõe,  como  exemplo:  conceito  de  força,  ideia  de

incompletude  e  a  aproximação  entre  música  e  língua.

Posteriormente,  revelou-se  alguns  aspectos  éticos  e

políticos  que  compõem  o  contexto  e  os  interesses  de

Rousseau a dedicar uma obra ao estudo, reflexão e críticas

acerca de questões voltadas para o campo da linguagem. Com

isso, foi possível identificar que a linguagem ocupa um

papel  essencial  nas  reflexões  políticas  rousseaunianas,

estando presente tanto como instrumento que auxilia na 
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construção desse sistema filosófico, no caso a retórica.

Quanto nas questões que motivam suas reflexões, a questão

da propriedade na origem da sociedade civil, e nas críticas

a  alguns  elementos  específicos  que  compõe  a  realidade

social  moderna,  o  enfraquecimento  e  incompletude  das

línguas.
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Concepções gregas sobre a origem e organização do kosmos:

postulados que fundamentam as bases do conhecimento científico

Por: Fellipe Augusto Filipin Lavaqui14

fellipe-augusto2@hotmail.com

Resumo:
A mitologia grega era tida como verdade absoluta, maneira
que os gregos explicavam os fenômenos da natureza ao seu
redor.  Este  texto  toma  por  base  a  obra  “Teogonia”  de
Hesíodo,  com  o  intuito  de  apresentar  e  relacionar  as
interações e correlações entre os deuses e a  phýsis.  Na
concepção grega o Kosmos foi constituído por quatro deuses
primordiais: Caos, Terra, Tártaro, Eros. A partir destes se
originaram  as  outras  entidades  cósmicas,  sendo  assim
tiveram o papel base de tudo que foi criado desde então.
Entretanto nenhuma dessas divindades assumiram o papel de
deus mais influente, coube a Céu filho e marido de Terra
essa  função.  Porém  houve  o  engendramento  das  diversas
divindades gregas. A Noite, se originou de Caos, assim como
Dia surgido desta para compor o Kosmos. Houve também outro
deus de grande importância, o Mar, este foi um dos maiores
precursores da vida no Kosmos, gerando uma infinidade de
descendentes que formaram a maior parte dos corpos hídricos
do universo. Mar também era um símbolo de vida, a água é
imprescindível  para  sua  existência.  Outra  divindade  que
merece destaque é Hécate, uma poderosa e misteriosa deusa
honrada por todo o Kosmos, sendo comparada a Caos. O texto
conta o surgimento de todos os grandes deuses Olímpios,
suas respectivas atribuições e explicações segundo a 

14.  É  estudante  do  terceiro  ano  do  curso  técnico  integrado  de
Eletromecânica, no campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Paraná – IFPR, na cidade de Assis Chateaubriand/ PR.
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concepção grega do Kosmos sobre a formação dos ventos, do
dia  e  noite,  dentre  outras  interações  da  natureza.  São
também apresentadas as grandiosas disputas de poder entre
as principais divindades, não só a passagem de Crono a
divindade principal do Kosmos, assim como a de Zeus. Além
dessas,  está  incluso  a  Titanomaquia,  gigantesca  guerra
entre  deuses  Olímpios  e  Titãs  para  a  tomada  do  poder,
mantendo-se  o  ciclo  de  autoconstrução  e  degeneração  do
Kosmos, como expresso no mito das cinco raças de Hesíodo. A
análise  da  obra  permite  compreender  a  importância  da
mitologia  grega  na  construção  da  sociedade  atual,  onde
muitos dos postulados dos gregos servem de referência para
grandes  descobertas  e  resoluções  de  problemas,
principalmente no âmbito da física quântica até os dias
atuais.
Palavras  Chaves: Mitologia;  Fenômenos  Naturais;  Deuses
gregos.

Resumo:
Greka mitologio estis rigardita kiel absoluta vero, por ke
la grekoj klarigis la fenomenojn de la naturo ĉirkaŭ vi.
Tiu  teksto  estas  bazita  sur  la  laboro  "Teogonía"  de
Hesíodo,  por  prezenti  kaj  rilatigi  la  interagoj  kaj
korelacioj inter la dioj kaj la phýsis. En greka dezajno
la Kosmos estas kunmetita de kvar primaraj dioj: Kaoso,
Tero,  Tartaro,  Eroso. El  tiuj  estigas  la  aliaj  kosmaj
korpoj, tiel bazis rolo de ĉiu kiu estis kreita de tiam.
Tamen  neniu  el  tiuj  diaĵoj  supozis  la  rolon  de  plej
influaj dio falis filo Ĉielo kaj Tero edzo tiun funkcion.
Sed estis la engendering de diversaj grekaj diaĵoj. Nokto,
originis  de  Kaoso,  kaj  hodiaux  venas  formi  la  Kosmos.
Ekzistis ankaŭ alia dio de granda graveco, la maro, tiu
estis  unu  el  la  ĉefaj  pioniroj  de  vivo  en  Kosmos,
generante amaso de posteuloj kiuj formis la plimulton de
akvokorpoj  en  la  universo. Maro  ankaŭ  estis  simbolo  de
vivo, akvo estas esenca por lia ekzisto. Diaĵo kiu meritas
mencion estas Hekato, potenca kaj mistera diino honorita
de la tuta Kosmos, estante komparita Kaoso. La teksto 
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diras  la  apero  de  ĉiuj  grandaj  Olympians  dioj  siaj
respektivaj  povoj  kaj  klarigoj  laŭ  la  Kosmos  greka
koncepto de la formado de la vento, tago kaj nokto, inter
aliaj interagoj de naturo. Ankaŭ prezentita la grandioza
potenco luktoj inter la ĉefaj diaĵoj, ne nur la paŝo de
Crono la ĉefa diaĵo de la Kosmos, tiel kiel Zeŭso. Krom
tiuj,  ĝi  estas  inkluzivita  Titanomakio,  giganta  milito
inter Olympians kaj titanoj dioj por la kapto de potenco,
subtenante  la  ciklo  de  mem-konstruo  kaj  degenero  de
Kosmos, kiel esprimite en la mito de la kvin rasoj de
Hesíodo.  La  analizo  de  la  laboro  ebligas  kompreni  la
gravecon  de  la  greka  mitologio  en  la  konstruo  de  la
hodiaŭa socio, kie multaj el la dogmoj de la grekoj servas
kiel  referenco  por  grandaj  malkovroj  kaj  problemo
solvanta, speciale en la kunteksto de kvantuma fiziko al
la  nuntempo.
Ŝlosilovortoj: Mitologio; Natura Fenomenoj; Grekaj dioj. 

Abstract:
The Greek mythology was taken as absolute truth, so that
the Greeks explained the phenomena of nature around you.
This  text  takes  the  "Theogony"  of  Hesiod,  in  order  to
present and relate interactions and correlations between
the  gods  and  the  phýsis.  In  Greek  the  Kosmos  design
consisted of four titanides: Chaos, Earth, Tartarus, Eros.
From this originated the other cosmic entities, so had the
role  of  bases  all  that  has  been  created  since  then.
However none of these deities have assumed the role of god
more  influential,  the  son  and  husband  of  Earth  this
function.  However  the  engenderment  of  several  Greek
deities. The night originated from Chaos, as well as Day
appeared to compose the Kosmos. There was also another god
of great importance, the sea, this was one of the major
precursors of life in the Kosmos, generating a multitude
of descendants who formed the bulk of the water bodies in
the universe. Sea also was a symbol of life, water is
essential to its existence. Another deity that deserves
highlight  is  Hecate,  a  powerful  and  mysterious  goddess
honoured throughout the Kosmos, being likened to Chaos. 
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The  text  tells  the  emergence  of  all  the  great  gods
Olympians, their respective attributions and explanations
according to the Greek conception of the Kosmos on the
formation of the winds of the day and night, among other
interactions  of  nature.  Are  also  presented  huge  power
struggles between the main deities, not only the passage
of Time the main deity of the Kosmos, as well as that of
Zeus. In addition to these, is included the Titanomachy,
gigantic war between gods, Olympians and Titans for the
seizure of power, keeping the cycle of self-construction
and degeneration of the Kosmos, as expressed in the myth
of the five breeds of Hesiod. The analysis of the work
allows you to understand the importance of Greek mythology
in the construction of the current society, where many of
the  postulates  of  the  Greeks  a  reference  for  great
discoveries and resolutions of problems, especially in the
context of quantum physics to the present day.
Keywords: Mythology; Nature Phenomena; Greek gods.

Introdução

É  inegável  a  importância  da  obra  “Teogonia”  de

Hesíodo, no âmbito do estudo da filosofia. Apresenta-se

neste  uma  análise da  obra,  na  qual  as  interações  e

correlações deuses – Kosmos são arroladas, com a finalidade

de representar uma visão analítica ao “mundo grego” e sua

própria  mitologia.  Diante  do  exposto  é  de  fundamental

importância ressaltar que no texto analisado estão as bases

do conhecimento científico da época, que futuramente iriam

se derivar na própria filosofia já citada, e nas primeiras

teorias da física clássica. Assim, ao se fazer uma análise,

está não só realizando-se um estudo teogônico, mas também 
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um estudo científico; um exemplo disso é que esta obra, de

fundamental relevância foi tomada por grandes pensadores,

“primeiros filósofos”, a fim da compreensão do Kosmos, que

até hoje é muito procurada e discutida.

Os Deuses Primordiais

No início o Kosmos era apenas constituído por Caos,

uma massa sem forma e confusa. Este teria sido o primeiro

“elemento” do Kosmos, muito associado com a palavra grega

abismo, que em sua essência significa “o que não se pode

sondar”, ou seja, Caos seria uma massa desuniforme que não

se poderia sequer imaginá-lo. (BRANDÃO, 1986). 

Posteriormente foram engendrados no Kosmos os irmãos

de Caos: Gaia, Tártaro, Eros. Essas seriam as primeiras

divindades a tomar forma no Kosmos. Gaia se constituiu na

condição de lugar onde posteriormente os deuses e as demais

raças iriam viver. Em uma concepção mais atual seria o

nosso planeta, na época era considerado o único a existir.

Tártaro  representaria  o  local  mais  profundo  no  Kosmos,

seria posteriormente associado ao Hades, nele os piores

seres eram postos a pagar por seus erros. Originou-se ainda

Eros: o amor, as junções e organizações; seu papel foi de

fundamental importância para o  Kosmos, teve como função

unir  os  constituintes  deste  e  assim  originar  os  demais

elementos existentes no Kosmos. 

59

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2016 – Ano II – Volume II – Número IX                                                    ISSN – 2358-7482

Sendo  engendrados  os  deuses  primordiais,  estes  a

partir de seu surgimento, começaram a originar as demais

entidades  cósmicas.  Do  primeiro  deus,  Caos,  sugiram  as

trevas  que  envolvem  o  mundo  (Érebos);  as  sombras  e

escuridão (Noite). Érebos posteriormente foi incorporado ao

Hades onde ocupa a parte central desde, por função abriga

os seres que ainda tem que pagar seus erros cometidos em

vida. Entretanto, estes erros não foram tão graves a ponto

de  serem  levados  a  Tártaro.  Quanto  a  Noite  cabia  como

função no Kosmos a escuridão. Neste período não havia luz

alguma no mundo, era somente trevas e escuridão.

Da união entre a Noite e Érebos, sugiram o Dia e

Éter. Com o surgimento de Dia, houve a primeira luz no

Kosmos. Dia assim como sua mãe, percorria entorno de Gaia,

cada uma representando o dia ou a noite, entretanto esse

processo era separado; ora se passava Dia, ora se passava

Noite.  Há  um  mito  que  quando  a  Noite  acabava  sua

peregrinação  diária,  Dia  a  saldava  e  começava  a  sua

jornada. Quanto ao Éter, este representa o céu superior,

onde à luz de sua irmã (Dia), seria pura em comparação ao

futuro Urano. Éter também pode ser associado à pureza, e em

alguns mitos é representado como substância cósmica que

formou os deuses e a alma dos mortais.

Gaia por sua vez pariu de si própria o Urano, as

Montanhas, o Mar. Ao Urano cabia por função recobrir Gaia

formando a abóboda celeste. Sendo assim, abrigava todos os 
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futuros astros em si. As montanhas eram altas prolongações

da mãe Gaia onde iriam vir a morar as ninfas e também seria

o ponto de encontro entre Gaia e Urano. O Mar seria um deus

primitivo que simbolizaria a primeira aparição de água no

Kosmos. (BRANDÃO, 1986).

Tendo  parido  Urano,  Gaia  se  uniu  a  este.  Esta

conjugação  levou  a  origem  de  Oceano,  Coios,  Crios,

Hipérion, Jápeto, Teia, Réia, Têmis, Memória, Febe e por

fim Tétis. Como exemplo desta geração de divindades, pode

ser citado: Oceano que representava a água que circundava

Gaia. Muitas vezes tratado como um rio que nunca vinha a

parar de correr, sempre presente circundando sua mãe. Têmis

que recebeu o dom da justiça e as leis, a ela cabiam às

regras que regiam os deuses e por consequência a justiça

divina. Quanto a Memória, como o próprio nome já a diz era

a entidade do Kosmos que tinha como função a lembrança ou o

ato de se lembrar de algo. Dentre as filhas de Gaia a mais

bonita, Febe era a primeira deusa da lua, seu símbolo é

pureza. Muito confundida com as deusas Selene, Ártemis e

Hécate, todas divindades lunares. Por fim a união da Terra

e  do  Céu  gerou  Tétis  que  simbolizava  o  poder  e  a

fecundidade  das  mulheres  no  mar.  Estes  eram  os  grandes

Titãs ou Titãs primordiais, que representavam as forças da

natureza  por  serem  filhos  da  Terra,  assim  estes  a

auxiliavam em seu processo de atuação junto ao Kosmos.

61

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2016 – Ano II – Volume II – Número IX                                                    ISSN – 2358-7482

Ainda do Céu e da Terra, surgiram os ciclopes, estes

por  sua  vez,  eram  entidades  que  representavam  as

tempestades. Eram assim, pois representavam a união entre o

Céu e a Terra formada pelos raios em tempestades, sendo em

si uma interação entre eles, pois um raio desce do céu em

direção a terra. Em física pode ser entendido como, uma

interação entre as diferentes cargas dos dois elementos,

portanto uma forma de equilibrar estas. 

História do Céu e de Crono

Ainda falando sobre a relação aos deuses primordiais

e seus filhos, os grandes Titãs. Como o Céu odiava estes

Titãs, assim que nasciam os prendia em sua mãe, por medo

que  seus  filhos  o  destronasse;  diminuindo  portanto  sua

influência no  Kosmos. Os papéis, destes Titãs filhos de

Gaia, no Kosmos era no âmbito intralunar; sendo assim essas

divindades  representam  as  regras  cósmicas,  tais  como:

tempo, sentimentos, ações, ou ainda partes que vieram a

viver sobre ela simbolizando “elementos da natureza” como:

oceanos e montanhas. 

Terra por sua vez, vendo seus filhos presos dentro de

si, e subjugados pelo Céu, incita estes a se unirem e depor

o seu pai formando uma segunda geração de divindades no

Kosmos. Segundo o mito das cinco raças, o  Kosmos está em

constante transformação partindo do Caos, a caminho destes

passando por várias eras, sendo assim o Kosmos sempre tem a
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estrutura de se autoconstruir e se degenerar, formando um

ciclo sempiterno. O “cair” de Urano remete a passagem de um

ciclo para o outro, tomando o movimento contínuo do Kosmos

de autoconstrução e degeneração.

O fato de Crono ter decepado o órgão sexual de seu

pai  (Céu),  comprova  uma  transição  de  ciclo  em  que  o

primeiro  não  tem  mais  a  possibilidade  de  continuar  seu

domínio e sua sucessiva geração, sendo assim há a transição

da  primeira  geração  divina  para  segunda.  Outro  fato

importante a ser observado é que Crono derrota seu pai com

uma foice, que por si só tem um significado, término do

ciclo  de  vida,  sendo  assim  ao  destronar  Céu  com  este

instrumento, Crono simboliza também o fim do ciclo em que

seu pai era o deus mais importante. 

É de se admirar a fertilidade deste deus, pois além

de todos os seus filhos gerados em “vida”; quando seu pênis

é  cortado,  faz  com  que  gere  grande  quantidade  de

divindades,  como  os  Gigantes,  as  Erínias  e  ninfas  dos

Freixos. Estas últimas simbolizam, guerra e sangue sendo

sua  madeira  utilizada  na  construção  de  equipamentos  de

guerra, como lanças e escudos, todos estes simbolizando a

guerra e vingança devido o motivo de seu nascimento ser

“uma traição”. 

Na  mesma  circunstância  nasceu  Afrodite.  Esta  foi

engendrada no Mar, a partir da espuma formada quando o

pênis de Urano foi jogado ao mar. Tornou-se a divindade da 

63

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2016 – Ano II – Volume II – Número IX                                                    ISSN – 2358-7482

sexualidade e do amor devido à origem da sua criação o qual

simboliza a vitalidade e o ciclo da vida. Assim Afrodite

por ser deusa da sexualidade leva a geração de vida. 

Esta deusa é de tamanha importância que se manteve

por  duas  gerações  divinas,  devido  ser  uma  entidade

transmissora  de  vida,  porque  é  através  do  sexo  que  a

maioria dos seres se reproduz. “A esta divindade do prazer

pelo prazer, do amor universal, que circula nas veias de

todas as criaturas, porque, antes de tudo, Afrodite é a

deusa  das  ‘sementes’”. (BRANDÃO,  1986).  Afrodite  também

esta ligada as sementes, pois essas são o meio de geração

de vida das plantas. Portanto Afrodite seria uma espécie de

entidade de “procriação”, mantenedora da vida mortal.

Os filhos da Noite

Segundo  Hesíodo,  a  Noite  pariu  dois  “grupos”  de

filhos:  em  um  destes  grupos  de  filhos  tinham  papel  de

agente da luz, o outro era os sentimentos e regras que

assolavam os homens e os deuses. 

Quanto ao primeiro grupo descrito podemos citar o

dia, as Hespérides que simbolizavam o curso final do Sol,

ou seja, o período do Sol poente, sendo então ninfas deste.

É interessante observar a interação entre luz e escuridão;

onde uma só é gerada a partir da existência da outra, sendo

assim na concepção grega a luz, o dia, a claridade, só

existiriam a partir da escuridão, ou seja, só poderiam 
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existir enquanto houvesse algo para ser “clareado”, no caso

a Noite. Uma vindo complementar a outra, mantendo o ciclo

do dia e noite, quando uma deixa de atuar a outra ocupa seu

lugar no  Kosmos; para não se deixar seu lugar em branco,

alguma divindade deve vir completá-lo, no caso sua filha. 

Já em relação ao segundo grupo citado, estes tinham

por junção dar ordem aos imortais; grandes exemplos disso

são as Partes e Sortes, que atuam controlando as ações, o

destino de cada homem chegando até a escolher quando a

morte  lhe  viria  e  por  muito  controlando  o  destino  dos

deuses, ou seja, ninguém poderia/ escapar do seu destino.

Pode-se citar também a velhice e a Morte as quais nenhum

mortal pode escapar. Ainda é de fundamental importância

citar Éris, a deusa da discórdia. Esta por sua vez foi

considerada a mãe dos males, sendo eles: a Fadiga, Fome,

Dores, Batalhas, Combates, Massacres, Homicídios, Mentiras,

Disputas e outros mais. Estes por sua vez habitam o mundo

dos homens gerando neles a própria discórdia e sofrimento.

Havia uma concepção que a escuridão era algo indefinido,

algo a ser temido. Com isso a maioria dos filhos de Noite

eram consideradas como divindades ligadas a dores e morte.

A Linhagem do Mar

Gaia deu existência ao deus Mar, divindade marinha,

associada ao ciclo da vida e a dinâmica desta. Sendo um

local onde toda a vida inicia e a ele retorna, simboliza 
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também  nascimentos,  transformações  e  renascimentos.

(BRANDÃO, 1986). 

Os descendentes do Mar eram associados principalmente

a  características,  desta  divindade  e  dos  demais  corpos

fluídos.  Por  se  tratar  de  algo  que  não  era  totalmente

conhecido,  muitos  acidentes  aconteceram  no  Mar;  houve

também a associação de que diversos descendentes deste deus

seriam monstros que causariam acidentes. Entretanto a estes

monstros não cabiam simplesmente à vida marinha, poderiam

também ocupar lugares distintos do Kosmos.

O Mar, mesmo sendo o deus que iniciou o ciclo da

vida,  foi  muito  infecundo,  gerando  apenas  cinco  outras

divindades: Nereu, Espanto, Fórcis, Ceto e Euríbia. Estes

deuses tinham como função interagir com o mar e assim lhe

davam características, também interagiam com os homens que

entravam em seus domínios.

A  parir  da  união  entre  Nereu  e  Dádiva,  filha  de

Oceano em sua união com Tétis, surgiram as nereides. As

nereides eram as cinquenta filhas deste casal. O mito sobre

elas diz que habitavam diversos pontos do mar, eram muito

encantadoras,  sempre  gentis  e  proativas  a  ajudar

marinheiros em perigo. Dentre essas divindades é importante

ressaltar algumas. Primeiramente Tétis que era um símbolo

de  fecundidade  do  Mar,  esta  gerou  uma  infinidade  de

divindades, dentre as quais muitas filhas de Oceano. Cabe 
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ressaltar também Anfitrite a quem viria desposar ninguém

menos que o deus dos mares Posídon.

Quanto  a  Espanto  e  Ambarina  geraram  Íris  e  as

Harpias.  As  Harpias  tinham  como  papel  representar  às

torturas, os remorsos, as paixões desregradas as quais eram

muito  vistas  nos  homens  que  viviam  no  Mar.  Já  a  Íris

diferente de sua irmã, além de ser o arco-íris, no Olimpo

tinha como função ser a mensageira dos deuses. Solicitada

principalmente por Zeus, que a tinha quase como mensageira

particular,  os  demais  deuses  recorriam  a  Hemes  para  a

entrega de mensagem. Ao analisar essa deusa observa-se que

sua representação no Kosmos, por se tratar de um arco-íris,

é uma interação, uma “ponte” entre o Olimpo e a Terra, por

isso  as  mensagens  enviadas  por  Íris  seriam  muito  mais

rápidas  sendo  que  esta  poderia  criar  “pontes”  e  serem

enviadas diretamente até seu destino.

Dos filhos de Nereu, Fórcis e Ceto nasceram alguns

monstros. Estes deuses geraram as Velhas, e as Górgonas. A

estas cabe ressaltar que primordialmente eram apenas duas,

entretanto foi incorporada uma terceira por essa desafiar

Hera, a qual é chamada de Medusa. A partir desta surgiram o

grande  Aurigládio  e  Pégaso.  Aurigládio  gerou  Gerioneu,

gigante a quem Heracles teve que derrotar para terminar seu

décimo trabalho. 

Da Víbora, descendente de Fórcis e Ceto surgiu Ortro,

cão de duas cabeças que guardava o rebanho de Gerioneu, que
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é apresentado no livro: Trabalhos e os Dias, de Hesíodo.

Gerou também Cérbero, cão que guardava os portões de bronze

do Hades, permitindo a entrada das almas, entretanto jamais

a  saída  delas.  E  por  último  a  Hidra,  a  qual  Hera  a

alimentou e a criou, a fim de derrotar Heracles, porém este

conseguiu destruí-la e ainda utilizou seu sangue para matar

Gerioneu.  Todos  estes  eram  responsáveis por  guardar  ou

proteger algo e ao mesmo tempo representavam o temor, por

exemplo, tem-se Cérbero que guardava o portão do Hades, que

simboliza o terror da morte. (BRANDÃO, 1986).

Essa grande quantidade de monstros gerados a partir

da união entre Ceto e Fórcis já era de se esperar, pois

etimologicamente  Ceto significa  “monstro”  e  também  esta

própria simbolizava isso. Assim seus filhos vieram como

percussores dessa linhagem. (BRANDÃO, 1986).

Linhagem do Céu 

Como já exposto Tétis possui uma grande fecundidade,

e  junto  com  Oceano  gera  primeiramente  os  Rios.

Posteriormente  a  isso  gera  mais  de  três  mil  Oceâninas.

Ninfas que representariam as águas em pequenas quantidades

que corriam sobre a Terra, sendo elas representadas por:

riachos,  córregos,  lagos,  lagoas  e  os  demais  elementos

fluviais existentes. Além de recursos hídricos essas ninfas

também  se  associaram  com  algumas  bênçãos  divinas,  como

sabedoria, fama e riqueza dentre outras, que por muitas 
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vezes compunham o cortejo dos deuses, assim atribuindo-lhes

essas bênçãos e enaltecendo-os. De maneira similar atuavam

junto aos homens, gerando a eles uma vida de prosperidade.

Da união entre Téia e Hipérion, que simbolizavam: ela

as visões e previsões, ele o fogo primordial, matéria a

qual era considerada o fogo que existia entre os deuses e

ainda o que compõe os astros celestes. Deles surgiram o

Sol,  a  Lua,  a  Aurora.  Ao  analisar  a  junção  destas

divindades, percebe-se que elas trouxeram luz e visão para

o mundo. O Sol e a Aurora clareiam o mundo, da mesma forma

que seu pai, emitindo luz. O mesmo seria aplicado para a

Lua que seria uma luz na noite, na época não existia o

conhecimento que a Lua apenas reflete a luz dos outros

astros, acreditava-se que esta emitia sua própria luz. Como

o conceito de luz naquela época estava muito interligado

com o fogo, principal forma que os homens conseguiam obter

e  manipular  a  claridade  na  época,  os  astros  foram

associados a este.

Da interação entre Aurora e Astreu que era o vento

Sul, surgiram os demais deuses vento: Zéfiro que seria o

vento oeste, Bóreas que seria o vento norte, e ainda Notos

que seria o vento leste. Simbolizando não só as forças

elementares da natureza, os ventos tinham também facetas de

agitação,  instabilidade,  inconstância,  mas  também  de

mensageiros divinos, simbolizando transformações. (BRANDÃO,

1986).
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A  interação  a  ser  notada,  seria  a  representação

primordial das massas de ar e da troca de calor entre elas.

Como já citado, Aurora é um ser da luz, ou seja, um ser que

teria calor, e Astreu seria uma massa de ar “vento sul”.

Atualmente sabe-se que as massas de ar e o movimento delas

são formados através das diferenças de temperatura, assim

formando as diferentes massas de ar que possuem diferentes

direções.  O  mesmo  acontece  na  associação  de  Astreu  e

Aurora.

Hino a Hécate 

Hécate foi uma das mais honradas das deusas, gerada

de Astéria e Perses. Essa deusa foi muito honrada por Zeus

que  lhe  atribuiu  diversas  funções.  Este  a  tornou  uma

divindade importante no Céu, Terra e Mar. (HESÍODO, 1995).

Mesmo depois de tantas honras que lhe foram impostas

por  Zeus,  cabe  ressaltar  que  Hécate  é  uma  das  mais

complexas divindades gregas. Seu poder é imenso, motivo

pelo qual todos os deuses a respeitam e temem. É uma deusa

muito  sombria  e  complexa,  entretanto  era  a  deusa  das

encruzilhadas, dos caminhos, das escolhas, ligada também a

bruxaria e feitiçaria. Um dos motivos dessa deusa ser tão

complexa  é  a  inexistência  de  um  mito  próprio,  somente

participava dos mitos de outras divindades. Um exemplo a

ser citado é o caso em que auxiliou Deméter a encontrar sua

filha Perséfone, guiando a deusa pelos caminhos e 
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clareando-os com suas tochas que eram seu símbolo (assim

como as encruzilhadas, o fogo, os cachorros e chaves).

É importante ressaltar que na etimologia seu nome

significa “fere à vontade”, ou ainda, “age como lhe apraz”,

por  isso  era  tão  temida  e  respeitada,  pois  não  era

controlada  por  ninguém,  estava  sempre  agindo  por  sua

vontade, ou seja, era uma fonte do poder que só dependia de

si para agir. Assim era uma das deusas mais perigosas do

Kosmos. (BRANDÃO, 1986).

Hécate,  como  já  dito  estava  ligada  a  bruxaria,  a

feitiçaria e a noite. Sendo a noite um fenômeno que não se

pode  ter  certeza  do  que  há  nela,  esta  se  associa  ao

imaginável, levando a proximidade da deusa ao Caos, tendo

todo o poder a ela atribuído. Pode ser uma espécie de caos

em escala menor, contribuindo com o início e término das

coisas,  influenciando  as  escolhas,  os  caminhos  a  serem

seguidos,  com  o  intuito  de  controlar  um  ciclo  de

acontecimentos, semelhante ao ciclo sempiterno que é criado

a partir do Caos.

O nascimento de Zeus

Réia, juntamente com Crono, teve como descendentes

Héstia, Deméter, Hera, Hades, Posídon, e por fim Zeus. Com

medo que a profecia de seu pai ocorresse, Crono, assim que

seus filhos nasciam, os engoliam e os aprisionavam dentro

de suas entranhas. Porém ao nascer Zeus, Réia o esconde do 
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pai e o leva para a Terra cuidar, entrega uma pedra a Crono

falando que era o filho, e este a devora como fez com os

demais. Com o passar do tempo o vigor físico de Zeus foi

aumentando e a Terra o incitou a destronar seu pai, assim

como Crono o fizera com seu avô. É importante ressaltar a

continuação dos ciclos do  Kosmos, onde acontece da mesma

maneira que no passado, quando um filho destrona o pai.

Como no passado, também acontece por incitação da Terra,

que o incita para soltar seus irmão e irmãs das entranhas

de seu pai. Importante também é o papel de Terra, como

entidade  divina  que  está  sempre  gerando  conflitos,  ora

incitando  deuses  a  gerá-los,  ora  engendrando  mais

divindades a fim de causar essas discórdias como gigantes,

seres que só poderiam ser mortos por um deus e um mortal.

(BRANDÃO, 1986)

Ao derrotar Crono na arte da batalha Zeus libertou os

seus irmãos aprisionados dentro deste, fazendo-o vomitar as

divindades  reprimidas,  que  posteriormente  seriam  muito

importantes na Titanomaquia (HESÍODO, 1995).  Nesse trecho

é importante ver que o  Kosmos passa de um ciclo a outro

quando Crono é “rebaixado” e Zeus passa a ser a divindade

com maior poder após ter vencido a disputa contra o pai, de

maneira análoga a que Crono tinha conseguido seu poder.
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História de Prometeu

Prometeu foi o titã modelador da humanidade, este

amava  sua  obra,  tanto  é  que  todos  os  ensinamentos  que

recebia repassava aos homens. Como a maior parte da matéria

que  formou  os  animais  já  havia  sido  utilizada  Prometeu

criou-os com  terra e  água. A  fim de  não prejudicar  os

homens os deu o dom da inteligência e o fogo, que seriam

vitais para sua sobrevivência e domínio dos demais animais.

O que lembra muito a cultura cristã na qual o homem também

foi formado a partir do barro.

Entretanto,  ao  enganar  Zeus  em  um  sacrifício

escondendo a carne de um boi e entregando apenas gordura a

Zeus, Prometeu foi penalizado com a retirada do domínio do

fogo da sua criação. Sentindo-se culpado e utilizando-se de

sua  grande  astúcia,  engana  novamente  Zeus  roubando  e

escondendo dentro de uma madeira oca o fogo do Olimpo,

entregando-o  aos  homens  novamente.  Este  ato  de

desobediência e insolência enfureceu Zeus que como punição

condenou  Prometeu  ter  seu  fígado  comido  por  uma  ave

gigante. Porém, como Prometeu é imortal, ao fim do dia suas

feridas se recuperavam e o ciclo começava novamente. Ao ver

Prometeu  pagando  por  sua  insolência  a  Zeus,  pode  se

observar  que  o  deus  o  pune  por  que  sua  soberania  foi

questionada e porque foi enganado quanto às oferendas.
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A Titanomaquia

A Titanomaquia é o nome dado à guerra que aconteceu

entre os deuses e os titãs, ou seja, o embate que levou

Zeus e os demais deuses a serem os mais importantes da

época. Essa guerra se manteve por mais de dez anos, através

dos  quais  deuses  e  titãs  se  combatiam  ferozmente.

Entretanto, a guerra não cessava, foi nesse ponto que Zeus

teve a ideia de liberar Cotos, Briareu e Giges, devido a

estes estarem cansados de serem aprisionados por Crono.

Apoiaram os deuses olimpos e foram os elementos que mais

influíram  na  vitória  destes.  Com  seus  fortes  braços  se

puseram na luta e abalaram as linhas de batalha dos titãs,

lançando gigantes pedras em sua direção.

Essa batalha foi tão intensa que todo o  Kosmos a

sentiu. Desde o Céu até o Tártaro se ouviam os ruídos da

disputa. Essa intensidade foi devido à grandeza dos deuses

e titãs envolvidos. Tal batalha provocou uma geração de

forças que viriam a ser comparadas com o próprio Caos, pois

foi um evento de grande poder de destruição similar ao que

o Caos por si só representa. Retratado em “A terra nutriz

retumba ao redor fervia o chão todo e as correntes e o mar

infecundo, [...] O calor prodigioso transpassou o Caos.”

(HESÍODO, 1995). Após esse tempo de luta, os titãs enfim

são derrotados e Zeus os aprisiona no Tártaro, pois nenhuma

dessas  divindades  poderia  morrer,  pois  deixariam  em

“branco” seu lugar junto ao Kosmos. Segundo Brandão “o 
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Tártaro  podia  funcionar  apenas  como  prisão  temporária,

[...]  é  no  Tártaro  que  as  diferentes  gerações  divinas

lançam  sucessivamente  seus  inimigos”.  (BRANDÃO,  1986).

Sendo assim as divindades seriam presas no Tártaro, porém

ainda desempenhariam seu papel na Phýsis.

Descrição do Tártaro

O Tártaro representa um local onde os priores seres

são enviados com a finalidade de pagar pelos seus atos,

também já foi fomentada a incorporação desta divindade ao

Hades. Entretanto, observa-se que é o local mais profundo

do Kosmos onde está em uma diferença de vinte dias de queda

do Céu e dez dias de queda da Terra. (BRANDÃO, 1986).

Os Titãs após perderem a guerra, exceto os que não

tomaram partido: Céos, Oceano, Tétis, Memória, Prometeu e

Têmis,  que  posteriormente  incorporados  ao  domínio  dos

deuses, foram presos no tártaro cercado por seus muros de

bronze, onde as portas são guardadas por Giges, Cotos e

Briareu.  (HESÍODO,  1995). Onde  a  essência  de  algumas

divindades está aprisionada, é como se a consciência deles

estivesse presa no tártaro e a representação física deles

ainda está no Kosmos fazendo sua função, pois nenhum deus

ou Titã pode ser morto completamente, devido a sua função

como constituinte do  Kosmos, ou seja, em confrontos eles

são derrotados e subjugados pelas divindades posteriores.

Entretanto ainda estão presentes, devido suas designações e
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influências no Kosmos.

De lá se eleva a casa da Noite onde ela e seus filhos

residem  Dia,  Sono,  Morte.  É  interessante  ressaltar  que

nunca Dia e Noite estão juntas nesta casa, quando uma chega

a outra já se vê de saída para sua peregrinação diária. O

que faria sentido, pois na Terra ou seria Dia ou Noite

assim sempre uma das duas estaria fazendo sua jornada e

nunca juntas, pois só se pode existir uma na ausência da

outra. 

Mora também nesta casa o doce Sono que acompanha sua

mãe na jornada levando-se aos homens, e ainda a Morte sendo

comparada com o bronze e ferro, pois não tem sentimentos e

nunca vem deixar os homens que leva.

Já descrita à influência da noite, passemos para o

palácio de Hades onde abrigava também Perséfone e Cérebro.

Este também abriga Estige, um dos mais importantes Rios

gregos, a qual é invocada em juras solenes dos deuses (que

não podem ser quebradas), além de ser considerada a parte

final do Oceano que desce até o Hades. 

Os seres citados acima foram aprisionados de maneira

indireta ao Hades por casamentos, designações ou por papéis

no Kosmos, aos quais raramente são oferecidas oportunidades

de  sair  dali,  e  quando  são  dadas,  são  de  maneira

temporária, como o ciclo das plantas no caso de Perséfone e

o período de dez em dez anos que Estige sobe ao Olimpo.
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Os Deuses Olímpios

Após a grande luta entre deuses e Titãs, Zeus começou

ser a maior potência geradora do Kosmos assim como antes

seu pai, e antes deste seu avô, assumindo assim o título de

deus  mais  poderoso.  Primeiro  Zeus  se  relacionou  com

Astúcia, entretanto quando está estava grávida a engoliu,

pois seu avô Urano previu que o filho que viria de Astúcia

o  destronaria.  Para  ser  o  governante  supremo,  Zeus

precisaria  de  muita  sabedoria  e  esperteza,  ao  engolir

Astúcia pega para si as qualidades presentes nela, ou seja,

passa a ter Astúcia dentro de si ajudando-o no seu papel

como  senhor  do  Olimpo.  Entretanto,  como  esta  estava

grávida,  com  o  passar  do  tempo  esse  filho  foi  se

desenvolvendo. A partir de uma dor de cabeça de Zeus, surge

Atena pronta para a batalha. Um fato interessante é que por

ser a deusa da sabedoria e da estratégia em batalha, ela

nasce de Astúcia e Zeus, para ser mais específico, nasce da

cabeça de Zeus e vestida para a batalha comprovando as suas

duas principais competências.

Como segunda esposa Zeus teve Têmis, deusa das leis,

com  a  qual  gerou  Equidade,  Justiça,  Paz  e  Horas.  Ao

analisar Horas percebe que esta é muito diferente de suas

irmãs. Essas são mais parecidas com sua mãe por estarem

relacionadas  estritamente  com  as  leis,  na  busca  de

igualdade, verdade e harmonia. Horas é uma medida de tempo

que é regida por uma lei, sua mãe. Sendo sua variação 
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empregada a um ritmo constante, que leva a harmonia (Paz),

também é uma grandeza absoluta, não podendo ser contestada,

por  isso  verdadeira  (Justiça),  e  ainda  não  pode  ser

controlada, tornando-se igual a todos (Equidade). 

Deste relacionamento Zeus também gerou as Partes, as

quais controlavam o fluxo da vida dos mortais. Elas seriam

responsáveis  em  controlar  a  vida  dos  homens  desde  seu

nascer até sua morte, controla o destino das pessoas não

permitindo fuga. Nesse contexto, pode se observar que os

homens são meros “peões” com a função de seguir as ordens

dos  deuses,  sendo  influenciados  por  estes  e  por  muitas

vezes forçados as suas vontades. 

De Eurínome teve as Graças: Esplendente, Agradábil e

Festa que alegrariam os homens e os deuses. 

Logo após de Deméter, sua irmã, teve Perséfone. Uma

relação  interessante  é  que  a  deusa  da  agricultura  gera

também outra deusa da agricultura, a grande quantidade de

deuses da agricultura remete à sociedade grega que retirava

dela seu maior sustento.

De Memória teve as nove Musas que incitam os homens

ao caminho da verdade. São entidades divinas que remetem a

todo tipo de pensamento atuante sobre os homens, dentre as

nove cada uma tem sua função específica.

Calíope  preside  à  poesia  épica;  Clio,  à
história;  Polímnia,  à  retórica;  Euterpe,  à
música;  Terpsícore,  à dança;  Érato,  à lírica
coral; Melpômene, à tragédia; Talia, à comédia;
Urânia, à astronomia. (BRANDÃO, 1986, p. 203, 
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grifo do autor).

Estas divindades foram criadas para cantar aos deuses

a vitória sobre os titãs e propiciar o pensamento nas mais

diversas formas, as quais Hesíodo invoca para declamar a

Teogonia. Fato interessante ao se analisar as musas são os

seus pais, um deles é Zeus, deus mais influente na época,

este as proporciona um papel de valor junto ao Olimpo. E

quanto à Metis, esta a proporciona o dom de lembrar, de

saber tudo o que aconteceu, acontece e acontecerá.

De Leto, deusa do anoitecer, gerou Apoio e Ártemis

deuses associados ao Sol e à Lua respectivamente. Sendo o

anoitecer um período intermediário entre o dia e a noite,

ela gerou entidades ligadas a esses períodos. Porém, os

filhos de Leto possuíam uma infinidade de atribuições, a

Apoio cabia à música, medicina, poesia, previsões, dentre

outras  funções.  Ártemis  era  designada  como  deusa  da

natureza,  das  jovens,  da  caça,  e  da  fertilidade,  como

atribuições principais.

Depois tomou Hera por esposa e essa lhe concedeu três

filhos: Hebe, copeira do Olimpo, Ilitía e Ares, que se

tornou o deus da guerra muito cultuado pelos gregos. Quando

havia  uma  guerra  caminhava  por  ela  com  seu  cortejo  de

filhos, semeando os horrores da guerra, era considerado

louco e inconsequente por Hera e Atena, seu único prazer

era o sangue e o horror da guerra. (BRANDÃO, 1986). 
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Por último Hera gerou Hefesto, entretanto este saiu

coxo. Um dos motivos deste sair coxo foi que Hera estava

com raiva de seu marido e gerou-o sem amor, (assim explica-

se o fato que o casamento deve ser por amor), pois senão os

descendentes  do  casal  seriam  deficientes  e  incapazes.

Entretanto  Hefesto,  apesar  de  rejeitado  pela  mãe  teve

grande influência no Olimpo. Foi este que forjou as armas

de Zeus, Posídon e Hades, remetendo a sua excepcionalidade

como deus ferreiro. Além disso, simboliza o fogo ligado

estritamente as forjas, mas também um elemento essencial

para a vida dos homens.

De Maia, Zeus teve Hermes, deus que era o arauto dos

deuses,  conhecido  por  ser  deus  mensageiro,  ladrão,

comerciante e muitas outras atribuições. Essas atribuições

podem vir do fato que Maia era uma mortal, pode-se observar

que as atribuições de Hermes o aproximam extremamente dos

mortais, provavelmente pela influência de sua mãe. Sendo

assim é  um deus  que raramente  está no  Olimpo, pois  na

maioria dos casos está enviando mensagens dos deuses. 

Considerações finais

Considerando os aspectos apresentados no âmbito de

formação e funcionamento do Kosmos, acredita-se que o povo

grego,  possuía  grande  conhecimento  da  interação  e

funcionamento das forças da natureza. Muitas vezes suas
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explicações a alguns fenômenos continuam sendo utilizados

até hoje, de maneira mais elaborada e científica. 

Muitas  das  interações  entre  as  divindades,

principalmente  no  âmbito  de  seus  descendentes,  são

utilizadas como forma de explicar determinados fenômenos

tais como a interação na formação das massas de ar, por

consequência de calor e a função cíclica de interações da

Terra. Sendo assim verifica-se que muito do conhecimento

adquirido  através  da  mitologia  introduzida  na  filosofia

grega está presente até os dias atuais.

Pode-se comprovar que a obra “Teogonia” escrita por

Hesíodo  de  importância  imensurável,  veio  contribuir  com

todo conhecimento a partir desta adquirido, sendo assim

considerada uma das obras clássicas da filosofia.
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo discutir o tema da
crise  da  modernidade  na  perspectiva  da  universidade,
enquanto instituição promotora do saber e do conhecimento
humano.  A  partir  da  crise  instalada  na  chamada  pós
modernidade, modernidade alta e baixa para Giddens (1976) e
modernidade  liquida  para  Bauman  (2004),  pretende-se  a
partir das discussões acerca da razão em Kant e Habermas
debater o papel da universidade em tal, apontando em que
medida esta é uma importante ferramenta para a emancipação
do gênero humano e para a abertura de meios que combatam a
desfragmentação do conhecimento.
Palavras  chave:  Universidade;  Modernidade;  Reflexões
filosóficas; Immanuel Kant; Habermas.

Resumo:
Ĉi  papero  celas  diskuti  la  temon  de  la  krizo  de  la
moderneco  de  la  perspektivo  de  la  universitato,  dum
antaŭeniganta  institucio  de  scio  kaj  homa  scio.  El  la
krizo instalita en post moderneco alvoko, alta moderneco
kaj  malaltaj  por  Giddens  (1976)  kaj  likva  moderneco  al
Bauman (2004), intencita de la diskutoj de la racio en
Kant kaj Habermas diskuti la rolon de la universitato en 
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Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC/ PR. É
integrante  do  Projeto  de  Pesquisa  Esfera  pública  em  Habermans:
reconstrução  da  categoria  de  análise  dos  sistemas  políticos
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e Rawls: um contraponto para pensar a política atual.
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tia  indikante  kio  punkto  ĉi  estas  grava  ilo  por  la
emancipiĝo  de  la  homaro  kaj  la  malfermo  signifas
kontraŭbatali defragmentation de scio.
Ŝlosilvortoj: Universitato;  moderneco;  filozofiaj
interkonsiliĝoj;  Immanuel  Kant;  Habermas.The  author  did
not send the abstract in English. We are sorry for the
inconvenience.

1 O PROJETO DA MODERNIDADE EM KANT E HABERMAS

1.1 A MODERNIDADE EM KANT

Imagine um homem que corre em busca de algo que não

se sabe o que é. Tal definição dada por Baudelaire para a

modernidade representa bem as discussões que apresentaremos

no presente texto.  

A  complexidade  em  discutir  a  modernidade,  ou  até

mesmo enquadrá-la em um conceito é, sobretudo, devida a sua

natureza  polissêmica.  Todavia,  deve-se  por  parte  dos

pesquisadores  esforçar-se  em  buscar  uma  definição  não

unilateral. Dito de outra forma, uma abordagem satisfatória

da modernidade pode ser efetivada através de um diálogo

interdisciplinar.

Diversos  pensadores  debruçaram-se  neste  desafio:

Kant, Habermas, Giddens e Bauman. Cada um deles em uma

perspectiva diferente tornaram possível que a modernidade

fosse entendida como um conceito que pudesse ser refletido

em uma ótica não apenas de temor pelas suas consequências

negativas, mas também pela esperança de novos começos.
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Falar de modernidade implica falar do homem moderno.

É necessário a análise do sujeito que se vê inserido num

tempo histórico que chamamos moderno, que ao mesmo tempo

que constrói tal tempo, é absorvido por ele. O filósofo

alemão  Immanuel  Kant  é  considerado  um  dos  principais

pensadores  quando  a  discussão  aborda  os  princípios  da

modernidade. O contexto da Alemanha do século XVII é o pano

de fundo do qual Kant constrói sua obra. A Alemanha de Kant

abre-se  para  o  Iluminismo  com  grande  intensidade.  As

ciências e as artes afiguram-se como categorias de análise

essenciais para falar da modernidade. Da pequena aldeia de

Konisberg,  sem  se  afastar  desta  um  dia  sequer,  Kant

constrói uma das obras mais clássicas de todo o pensamento

ocidental moderno: A Crítica da razão pura. Dentre outros

objetivos,  a  presente  obra  discutiu,  sobretudo  a

possibilidade  de  elevar  a  metafísica  ao  status  de  uma

ciência segura, ao mesmo tempo que discutiu o funcionamento

da razão estabelecendo de igual modo, seus limites. A razão

é colocada no tribunal. 

A Conhecida revolução epistêmica de Kant, ao molde da

revolução  copernicana,  imprime  novos  paradigmas  para  o

conhecimento e para a ciência moderna. A relação sujeito

objeto é reinventada. A partir de Kant, o sujeito passa a

ter precedência sobre o objeto e este passa a ser comandado

por aquele. Os efeitos da revolução copernicana que Kant

inaugura na filosofia, refletirão na constituição da 
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identidade  do  sujeito  moderno  e  também  na

instrumentalização da razão, temática que abordaremos na

seção seguinte a partir das discussões de Habermas.

 De  todo  modo,  a  perspectiva  kantiana  acerca  da

modernidade, é uma das mais esperançosas. A filosofia da

história,  temática  abordada  por  Kant,  acreditam  num

constante  desenvolvimento  do  gênero  humano  guiado  pela

razão. À medida que o homem faz uso adequado da razão este

se  torna  livre  e  é  capaz  de  aperfeiçoar-se  em  sentido

moral.  A  filosofia  da  história  kantiana  que  perpassa  a

temática  do  progresso  do  gênero  humano  sinaliza  a

prospecção kantiana destes novos tempos, que a sociedade

contemporânea convencionou chamar de modernidade.

Kant vê com entusiasmo o desenrolar da modernidade.

O filósofo alemão acredita que a razão, após submetida a

uma  espécie  de  tribunal,  terá  sua  validade  epistêmica

efetivada  e  assumirá  a  função  de  orientar  o  processo

emancipador do homem e, por extensão, da humanidade. É o

tempo do esclarecimento.

No  texto  Resposta  à  pergunta:  o  que  é  o

esclarecimento  de 1781, Kant discute o papel da razão a

partir do movimento iluminista que se difundia na Europa a

partir da  Alemanha. Para  Kant o  uso da  razão deve  ser

marcadamente o traço da modernidade.  Agora a razão torna-

se "o tribunal supremo ante o qual há que justificar-se 
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tudo o que em geral se apresenta com a pretensão de ser

válido" (HABERMAS, 1990, p. 29).

 O uso da razão que implica a saída do homem de sua

minoridade marca o novo sujeito do conhecimento, que também

podemos chamar de “homem moderno". Tal esperança no uso da

razão humana como capaz de libertar o homem da ignorância e

abrir  seus  olhos  para  o  conhecimento  e  para  a  ciência

iluminista será debatida por Habermas com entusiasmo, porém

com  cautela.  Habermas  ressaltará  o  uso  da  razão  como

justificação da técnica e como sustentação de ideologias.

Esse tema será abordado na próxima seção.

1.2 A MODERNIDADE EM HABERMAS

Um  traço  marcante  da  modernidade  é  seu  movimento

contínuo. O tempo passa depressa e as mudanças estruturais

das mais distintas esferas da sociedade são intensificadas.

Se pudéssemos sintetizar o corpus filosófico de Habermas,

poderíamos  nomeá-lo  como  um  filósofo  crítico  da

modernidade. A temática da modernidade perpassa toda a obra

Habermas  desde  sua  tese  de  doutoramento  intitulada:  A

mudança  estrutural  da  esfera  pública, de  1951,  até  os

escritos recentes. Habermas discute em sua teoria crítica

os  mais  diversos  aspectos  do  que  chama  de  "projeto  da

modernidade",  ressaltando  as  novas  configurações  da

racionalidade.
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Para Habermas (1990, p. 11) há "um deslocamento da

modernidade" em sentido epistêmico. A razão passa de seu

caráter legislador, como advogava Kant, para a obediência

de princípios puramente técnicos e matemáticos: a razão

procedimental. Há um atrofiamento da razão na modernidade,

reduzindo-a um aspecto puramente formal. Habermas afirma:

A razão instrumental encolhe-se, reduzindo-se
ao aspecto formal, fazendo a racionalidade dos
conteúdos depender somente da racionalidade dos
procedimentos, de acordo com os quais se tenta
resolver os problemas. A validade dos conteúdos
volatiza-se na validade dos resultados. (1990,
p. 44)

No  seu  livro  Discurso  filosófico  da  modernidade,

Habermas  apresentou  de  forma  detalhada  como  entende  o

Projeto  da  Modernidade.  Em  suma,  a  tese  de  Habermas

consiste em, por um lado, defender a Modernidade como um

projeto inacabado e, por outro, critica com argumentos as

tendências  e  grupos  que  difundem  o  conceito  de  pós-

modernidade.

Para Habermas a razão moderna kantiana encontra-se

esgotada, atrofiada. A alternativa é o giro linguístico,

que redefine o papel da razão ao lhe dar voz. A solução

proposta é a razão comunicativa, conceito introduzido pelo

autor cuja tarefa é dar completude ao projeto inacabado da

modernidade.

A pós-modernidade para Habermas torna-se, portanto,

irracional uma vez que procura dar cara nova a problemas 
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antigos, ou seja, pretende responder questões que apenas o

projeto da modernidade pode ser capaz de fazê-lo. A análise

de Habermas chega a constatação inicial, que a razão na

idade  moderna  se  encontra  em  uma  encruzilhada.  A  razão

centrada no sujeito se enfraquece pela falta de diálogo

consigo mesma. A razão comunicativa seria a solução para

tal impasse.

Neste sentido, Habermas discute dois conceitos que

serão definidores para pensar a razão na modernidade: o

conceito de sistema e de mundo da vida. Tais conceitos são

necessários  para  entender  os  fenômenos  típicos  das

sociedades complexas cindidas. Sistema e mundo da vida são

esferas  que  funcionam  como  categorias  de  análise  para

entender e explicar o projeto da modernidade.

Para  Habermas  sistema  é  a  esfera  das  realizações

burocráticas de uma sociedade, onde a razão instrumental

impera como a única soberana. A técnica constitui-se como

modeladora das ações humanas e a economia aloja-se aqui. Já

o mundo da vida é o espaço das mediações linguísticas,

espaço eminentemente central para a razão comunicativa. No

mundo da vida, a organização das relações do sujeito se dão

a partir da reinvenção do projeto do iluminismo centrado na

razão operante, que comunica e aproxima os indivíduos. Os

seres  racionais  reunidos  através  da  cultura,  que  para

Habermas é a fonte do saber acumulado pela tradição, passam

a ter papel central podendo deliberar e, segundo o agir 
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comunicativo, orientar a sociedade em que vive. Tal tese

será aplicada, sobretudo, na Mudança estrutural da esfera

pública. 

Com  seu  projeto  de  modernidade,  Habermas  pretende

retomar a razão no sentido iluminista, uma razão aberta,

dialógica e centrada em relações de cooperação entre todos

os  seres  racionais  orientados  pela  perspectiva  do  agir

comunicativo. É uma resposta de Habermas ao procedimento

instrumental da razão que rege a esfera do sistema. Assim

não  se  pode  falar  de  pós-modernidade,  uma  vez  que  a

modernidade não chegou ao seu termo, ou seja, não libertou

o homem de suas amarras sobretudo a não emancipação deste.

2 A CRISE DA RAZÃO E A UNIVERSIDADE 

Os autores que fizemos referência ao longo do texto

até o presente momento são unânimes em constatar que na

modernidade a razão encontra-se fragmentada, fragilizada e

até mesmo doente. A razão que se arrogava da pretensão de

libertar o homem da ignorância e emancipá-lo, tornou-se uma

ferramenta  ideológica  na  sociedade  da  técnica,  numa

referência direta as considerações de Habermas. As relações

entre  universidade  e  razão  remontam  ao  início  da

instituição  nos  moldes  medievais.  A  construção  dos

mosteiros pelas companhias religiosas católicas introduz o

conceito de universidade, como fonte do saber, a torre do

conhecimento aonde é possível residir a tão procurada 
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“verdade  cristã”.  A  diversa  área  do  conhecimento,  em

especial  a  Filosofia,  deve  muito  a  medieval  idade,  no

sentido da proteção ao conhecimento científico resguardado

nos palácios e mosteiros religiosos.

 Tem, porém, ao mesmo tempo uma dívida grande. Pelo

fechamento  do  conhecimento  nos  muros  das  universidades

medievais,  em  épocas  distantes,  onde  a  loucura  e  o

irracionalismo dominavam povos, como por exemplo, nos casos

bárbaros da inquisição e outras formas de violência, traços

obscuros  deste  período  histórico.  Seja  como  for,  a

universidade iniciada no período medieval, tornou-se para

toda  a  posteridade,  um  local  impar  da  produção  do

conhecimento, da crítica e de parâmetros sob os quais se

erigiram nações e impérios.

Mais do que isto, a universidade imprimiu e imprime

padrões  civilizatórios  a  humanidade  que  possuem  valores

inexoráveis,  como  por  exemplo,  a  difusão  em  caráter

universal dos direitos do homem e da dignidade da pessoa

humana,  temas  das  humanidades  que  sempre  permeiam  as

discussões  de  todas  as  épocas.  A  universidade

renascentista, por sua vez, avança na difusão da ciência,

como a conhecemos nos dias de hoje.

Diversos  fatores  são  apontados  como  causa  das

intensas mudanças imprimidas na universidade renascentista.

As  graves  crises  econômicas  e  o  intenso  debate  que  se

perguntava sobre a função do Estado moderno, são o pano de 
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fundo,  para  que  a  universidade  pudesse  se  reinventar

enquanto instituição. Os efeitos do movimento humanista que

atingira  a  Europa,  não  em  medidas  iguais,  sendo  mais

intenso na Itália e menos difundido em Paris, são as molas

propulsoras  para  uma  nova  configuração  do  sistema

universitário.

O humanismo, sobretudo com a leitura dos clássicos

especialmente  das  considerações  de  Erasmo  de  Roterdã,

avançam pelo universo literário europeu. Começa a germinar

um  caráter  mais  “científico”  e  desprendido  da  tradição

religiosa, fonte e sinônimo do método de ensino e pesquisa

da universidade até então. A reforma e a contrarreforma

marcam  decisivamente  a  separação  da  fé  e  da  razão

(prerrogativa  da  universidade  medieval)  deslocando  a

universidade a ser independente no modo de pensar, fazendo

com  que  esta  possa  se  autogerir  sem  depender  do  aval

eclesiástico.

Cumpre notar que o processo de secularização que a

universidade atravessa é marcado por intensos conflitos que

resultam  também  numa  distanciação  perigosa  entre

conhecimento científico e fé, que em nosso entender não

traz benefícios  para ambas  as áreas,  uma vez  que a  fé

quando torna-se insensível aos apelos da razão pode tornar-

se um poder ideológico danoso a sociedade, a conciliação

plausível entre fé e razão, continua sendo um desafio. A

universidade humanista, talvez seja o modelo mais próximo 
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da  universidade  como  concebemos  nos  dias  de  hoje,  no

entanto  um  modelo  ainda  diferente  da  formação  da

universidade brasileira.

A  partir  do  século  XVII,  com  as  discussões  dos

pesquisadores Newton e pela intensidade com que os debates

acerca  da  matemática  e  das  ciências  naturais,  a

universidade passa a ter uma relação um tanto conflituosa

com a razão filosófica. A razão filosófica é entendida como

a  categoria  central  da  produção  de  conhecimento.  As

humanidades  veem  o  avanço  de  outras  ciências  como  a

Matemática, a Química e a Biologia. Neste sentido, a razão

como concebemos nos séculos onde a Filosofia afigurava-se

como ciência, passa a ser ameaçada e dar lugar a expansão

de  outras  disciplinas,  o  que  conhecemos  como  a  era  da

fragmentação do conhecimento.

Descartes  é  conhecido  como  um  dos  filósofos

precursores deste movimento, embora haja críticas justas a

tal classificação. Com a alegoria da árvore do conhecimento

Descartes classifica as ciências em grupos específicos. Tal

é a concepção que temos de disciplina na contemporaneidade.

Japiassu (1976) compreende ser a partir deste momento em

que a classificação dos saberes passa a ser responsável

também pela crise da racionalidade. A crítica de Habermas

(1991), de uma razão isolada, fechada em si mesmo aponta

tal movimento. Neste sentido, que compreendermos alocar-se

a relação entre a razão “doente” e o papel da universidade.
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A partir da fragmentação do conhecimento, a razão

torna-se fechada em si mesma, reflexo também constatado no

seio  da  universidade.  Se  por  um  lado,  a  universidade

humanista  produziu  riquezas  do  ponto  de  vista  do

conhecimento  universalizado  e  dos  inúmeros  avanços

científicos,  por  outro,  pode-se  afirmar  que  a  crise

constatada no seio da razão tornou-se evidente dentro dos

muros dos círculos universitários. Depreende-se do exposto,

que  ao  falarmos  da  crise  da  razão  fragmentada  e

ideologizada, podemos compreender também a crise do sistema

universitário. Este fato resulta da constatação irrefutável

de que Universidade e racionalidade confundem-se em um ou

outro aspecto. 

Na medida em que a universidade deixa de usar a sua

prerrogativa racional, vendendo-se a interesses de grupos e

usada como instrumento de ideologia e de favorecimento em

favor  de  grupos  dominantes,  a  razão  que  necessita  da

universidade para se difundir, agrava sua doença.

 Pretendemos advogar aqui que razão e universidade

não  podem  existir  separadamente.  Todas  as  vezes  que  as

deliberações e produção da ciência não passarem pelo crivo

da razão tal qual um tribunal de validade, a comunidade

científica aproxima-se de graves erros e até mesmo beira a

consequências nefastas. Seria muito pessimismo ou até mesmo

sensacionalismo, aprovarmos uma constatação como esta, no

entanto, na medida que pensamos a universidade como 
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instituição humana voltada para a defesa da ciência e do

progresso do gênero humano, compreendemos que a afirmação

que a preocupação exposta produz sentido.

Razão  e  universidade  possuem  um  caráter

indissociável.  O  desenvolvimento  da  instituição

“universidade” apenas é possível uma vez que a razão é o

método que confere pretensões de validade a esta. Dito de

outro modo, a universidade depende da razão para que tenha

suas pretensões validadas. Falamos neste sentido em razão

humanista, não apenas técnica e procedimental. Todas as

vezes que a universidade deixa de pensar no homem como

figura central da construção de qualquer pressuposto, a

universidade e o conhecimento se enfraquecem e a perda de

identidade acentua-se.

. Uma área de discussão crescente no Brasil a partir

da década de 90 é a interdisciplinaridade. Esse crescimento

aumentou sobretudo com a criação de uma área de estratégia

de pesquisa em programa de pós-graduação pela Capes. Tal

marco, parece-nos falar diretamente com a discussão que

estamos  desenvolvendo.  Parece  iniciar  no  Brasil  uma

corrente  de  pensadores  que  analisam  a  fragmentação  do

conhecimento e a perda da identidade da universidade como

instituição que dialoga com o homem, e pensa na construção

colaborativa  do  conhecimento  em  oposição  ao  modelo

contemporâneo difundido nos anos 50 e 60 no Brasil, que 
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alimentava a difusão da “razão fechada”, da ciência sem

consciência para utilizarmos as críticas de Morin (1999).

A  interdisciplinaridade  poderá  ser  uma  resposta

positiva  diante  da  fragmentação  do  conhecimento,

recuperando ao mesmo tempo a identidade da universidade,

entendida  como  promotora  do  saber  e  do  desenvolvimento

integral  do  ser  humano.  Só  é  possível  falarmos  em

desenvolvimento  integral  do  ser  humano  se  pensar  em  um

projeto interdisciplinar que segundo Japiassu (1976, p. 42)

é totalmente voltado para: 

Humanização da ciência em detrimento da técnica
cega que considera o homem apenas como um meio
para o desenvolvimento da ciência e não como um
fim  em  si  mesmo.  Razão  e  universidade  são,
portanto,  categorias  essenciais  no  debate  da
produção de ciência na atualidade.

Morin (1999), conhecido por sua discussão acerca da

complexidade e da interdisciplinaridade, oferece-nos luzes

para pensarmos a problemática exposta em relação a crise da

razão e da universidade. No livro Ciência com consciência,

o autor problematiza a crise da razão, sobretudo advogando

por uma “razão aberta”.

No entender de Morin (1999, p. 88) a razão quando se

fecha em si mesmo é capaz das mais terríveis atrocidades,

uma  vez  que  se  transforma  em  ferramenta  ideológica.  Na

perspectiva  do  autor  é  necessário  que  a  razão  na  pós-

modernidade dialogue com as outras formas de conhecimento 
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que não o racional. A arte, a poesia a música que por vezes

usam  da  irracionalidade  por  exemplo.  Trata-se  de  uma

perspectiva que aponta para uma razão aberta, que dialogue

com o mundo e não se imponha sobre ele. 

Nesse sentido, entendemos o papel da universidade na

modernidade.  A  universidade  precisa  ser  o  espaço  do

conhecimento não apenas científico, mas humano. O espaço da

troca de experiências e de ajuda mutua criando pontes entre

a sociedade e a ciência, e vice-versa. Não se pode conceber

uma  universidade  fechada  em  seus  muros,  apegada  a

interesses  particulares  ou  de  grupos.  A  universidade

precisa recuperar o seu sentido de torre forte compreendida

como  orientadora  de  princípios  éticos,  para  onde  a

sociedade sempre pode recorrer ao passar por crises, que

exijam sua reinvenção.

3 UNIVERSIDADE ORGANIZAÇÃO OU INSTITUIÇÃO SOCIAL? UM DEBATE

No  Brasil  a  crise  da  universidade  enquanto

instituição  possui  características  peculiares.  As

privatizações no fim da década 90, e início dos anos 2000,

abre  uma  perspectiva  de  ausência  do  Estado  em  promover

políticas públicas sobretudo em relação ao desenvolvimento

educacional. A  partir de  2003, com  a chegada  do PT  no

governo, vê-se uma estratégia desenvolventista em relação a

políticas educacionais. Programas como PROUNI, FIES, e o

Plano de desenvolvimento das universidades públicas 
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(REUNI), começam a trabalhar em direção a democratizar o

acesso à universidade, sobretudo por população de baixa

renda.

É  notável  o  processo  de  inclusão  universitária  a

partir  de  2003.  No  entanto,  nota-se  ao  mesmo  tempo  a

insipiência não apenas pela debilidade dos programas, mas

sim pelo déficit educacional histórico que o país possui

especialmente com a educação básica, que ainda é um desafio

a ser sanado.

De todo modo, a universidade brasileira possui um

papel importante no desenvolvimento e global de estados e

municípios.  Não  apenas  pela  sua  produção  tecnológica  e

científica, mas pela sua contribuição “humana”, entendida

como espaço de debate e de produção crítica, de cultura e

conhecimento integral.

Em  Universidade em ruínas  (1999, Marilena Chauí da

Universidade de São Paulo, propõe-se a discutir a realidade

da  universidade  na  contemporaneidade,  a  partir  de  uma

construção  de  conceitos  e  uma  revisão  histórica  e

indenitária  desta.  A  partir  da  dicotomia:  universidade

instituição social promotora do conhecimento integral, ou

universidade  como  prestador  de  serviços,  Chauí  levanta

questões indagadoras.

A  reforma  da  Universidade  Brasileira  moderna,  a

partir de 1968 e ainda em curso, no sentido de metas não

alcançadas e de problemas não explorados e debatidos, não 
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contempla ainda aspectos que julgamos essenciais para que a

proposta  de  renovação  da  universidade  seja  efetiva,  e

esteja à altura de responder os desafios que a mutação da

sociedade moderna exige.

Se entendermos o papel da universidade, apenas como

uma  prestadora  de  serviço,  diminuímos  seu  papel  no

desenvolvimento econômico e sustentável, correndo assim, o

risco de organizar uma sociedade, a partir de princípios

meramente  técnicos,  anestesiando  a  razão,  construindo

assim, uma sociedade insensível e acrítica, aos dilemas do

próprio homem, uma sociedade não humanista e humanizada.

A proposta articulada a partir deste diagnostico é

recuperar  o  sentido  e  identidade  da  universidade  como

instituição social. Ao falar da reforma da universidade

sempre em curso. Chauí(1999,p.217) nos diz que : “O léxico

da  reforma  universitária  é  inseparável  da  definição  da

universidade como organização, instituição social”.

Tal é a identidade, da universidade na sua concepção

e formação, conforme ainda nos lembra Chauí (199, p.217):

“Ora  desde  seu  surgimento  (no  séc.  XVIII)
europeu  a  universidade  sempre  foi  uma
instituição social, isto é uma ação social, uma
prática  social,  fundada  no  reconhecimento
público  de  sua  legitimidade,  perante  outras
instituições  sociais,  e  estrutura  por
ordenamento,  regras,  normas  e  valores  de
reconhecimento e legitimidade internos a ela”

A Concepção da universidade como instituição social,

como vemos no exposto acima, funda-se na ideia de 
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autonomia.  Autonomia  recorda-nos  o  sentido  kantiano  do

termo, está como o uso da razão por si mesmo sem depender

de  outrem.  A  universidade  configurada  como  instituição

social, autônoma, para deliberar sobre seu funcionamento

legal e em termos de produção de conhecimento, cumpre o

papel fiel a sua identidade, com a missão de promover,

segundo Chauí (1999, p.217):  “ […] a formação, a reflexão,

criação e a crítica.

A crise da razão em que fizemos menção em dada parte

de nosso trabalho, possui uma relação indissociável com a

crise universitária. Todas as vezes que a universidade,

abre mão de seu papel de promotora de crítica, tornando-se

mera prestadora de serviços, intensifica-se na sociedade,

paradigmas  de  conflitos  econômicos,  sociais  e  até

existenciais para lembrarmos Giddens (1991).

A universidade no sentido de instituição social, deve

promover a reconciliação entre a razão e a sociedade. A

universidade, deve, portanto, promover elos, criar pontes

entre  o  conhecimento  científico  e  a  vida  práticas  das

pessoas. Deve ser promotora da emancipação do homem, de seu

desenvolvimento integral. Não deve se focar apenas em seu

aspecto técnico, burocrático, fechada em si mesma com suas

regras e normatividade engessadas, mas, uma instituição,

que dialogue com a sociedade, propor novas alternativas,

aos problemas e dilemas da sociedade contemporânea.

A universidade não pode negligenciar o papel que a 
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sua  identidade  impõe:  de  compartilhar  seu  saber  com  o

mundo,  conforme  nos  afirma  Chauí  (1999,  p.217):  “[…]  a

universidade torna-se uma instituição social inseparável da

ideia da democracia e democratização do saber.”

Chauí (1999, p.217) nos apresenta em sua discussão a

tendência  no  contexto  da  pôs  modernidade,  semelhante  a

discussão de Giddens (1991), de entender as instituições

modernas,  se  desfigurando,  ou  seja,  o  solapamento  da

tradição  que  ocasiona  a  perda  da  identidade  das

instituições.

No caso, da universidade, esta passa de um ambiente

de  produção  do  saber,  de  crítica,  para  uma  organização

meramente  burocráticas,  escravizadas  por  metas  técnicas,

onde o debate e a crítica ficam para um segundo plano. O

capitalismo é um dos fenômenos responsáveis por tal perda

da identidade apontado por Chauí (1999, p.18).

A autora entende, que na fase atual do capitalismo, é

a crescente expansão de políticas neoliberais pelo globo,

sufocam e convertem tudo em “mercadoria e objeto”.

O  capitalismo  utiliza-se  do  que  Giddens  (1991)

concebe como uma das fichas simbólicas da modernidade: o

dinheiro  entendido  aqui  como  poder  econômico  dominante.

Giddens (1991p.41) refere-se a esta ficha simbólica nestes

termos: “O dinheiro permite a troca de qualquer coisa por

outra coisa, a despeito dos bens envolvidos, partilharem

quaisquer qualidades substantivas em comum. O dinheiro 
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torna possível a generalização destes devido ao seu papel

de pura mercadoria.

A universidade moderna, transformada em organização

puramente administrativa, é regida pelas fichas simbólicas

das quais, Giddens (1991) faz menção. O dinheiro, o capital

econômico é a medida o ponto determinante nas decisões e

planejamento da universidade e também dos sistemas peritos,

que  segundo  Giddens  (1991,  p.37)  referem-se  a  “  […]

sistemas  de  excelência  técnica  ou  profissional  que

organiza, ambiente material e social em que vivemos hoje”

Os sistemas peritos no campo universitário pode ser

entendido  como  a  ânsia  das  universidades  em  produzir

especialistas para o mercado. Cada vez mais afigura-se nas

publicidades  das  IES  a  formação  de  “especialistas”

técnicos, na linguagem de Giddens, peritos. A universidade

perde seu status de uma formação universal, saber sólido,

conexo para um saber fragmentado.

A especialização na universidade burocrática é o foco

principal  do  ensino.  Enquanto  na  Universidade  entendida

como  instituição  social  a  aspiração  é  de  um  saber

integrador  interdisciplinar,  não  fragmentado.  A  respeito

desta dicotomia Chauí (1999, p.219) afirma que:

“  A  instituição  social,  aspira  a
universalidade.  A  organização  administrativa,
sabe  que  sua  eficácia  depende  da
particularidade.  Isso  significa  que  a
instituição tem a sociedade como seu princípio
e  sua  referência  valorativa,  enquanto  a
organização administrativa, num processo de 
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competição  com  outros  que  fixaram  os  mesmos
objetivos particulares.

Na perspectiva de Chauí (1999) três são as fases que

a universidade brasileira passou até o modelo que temos

hoje.  A  primeira  etapa  é  da  universidade  funcional,

entendida como prêmio a sociedade que vivenciou o drama do

golpe militar e a ditadura, nos anos 70, Segundo Chauí

(1999, p.220):

“Essa universidade foi aquela voltada para a
formação rápida de profissionais requisitados
como mão de obra qualificada para o mercado de
trabalho. Adaptando-se a exigência do mercado
de  trabalho  a  universidade  alterou  seus
currículos para garantir a inserção social e
profissional  dos  estudantes  no  mercado  de
trabalho”.

A  universidade  dos  anos  80,  em  conexão  com  os

pressupostos dos anos 80, é entendida como a universidade

dos resultados. Atenua-se o crescimento do ensino privado,

a  criação  de  universidades  mistas,  com  a  participação

público privado. A participação e interesse de empresas na

busca de bons especialistas formados pela universidade é a

característica principal da universidade dos anos 80.

O  terceiro  e  último  momento  da  Universidade  no

Brasil, segundo Chauí (1999) é a universidade operacional.

Não há nesse modelo uma preocupação, central com o mercado

de trabalho, mas a universidade preocupa-se tão somente com

a  sua  sobrevivência.  Esta  volta-se  para  si  mesma,  não

dialoga com os outros setores da sociedade, sendo suas 
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metas internas o modelo de gestão.

Este  movimento  da  universidade  brasileira  demarca

especialmente a sua perda de identidade, uma vez que está “

Virada para si mesmo, não significa um retorno para si, mas

uma perda de si mesma”. As consequências deste movimento da

universidade  são  perceptíveis  dentro  e  fora  da

universidade. Este movimento é entendido por Chauí como

universidade órgão administrativo: “ Regida por contrastes

de gestão avaliada por índices de produtividade, calculada

para  ser  flexível,  a  universidade  operacional  está

estruturada  por  estratégias  e  programas  de  eficácia

organizacional,  e,  portanto,  pela  particularidade  e

estabilidade dos meios e dos objetivos.

Este  modelo  de  gestão  da  universidade  como  órgão

administrativo  apenas,  não  permite  a  produção  do

conhecimento  de  forma  livre  e  autônoma.  Segundo

(CHAUI,1999, p.219) :Este modelo de instituição é definido

por normas e padrões inteiramente alheios ao conhecimento e

a formação intelectual que produzidas em micro organizações

ocupam os docentes e estudantes a atividades alheias ao

trabalho intelectual:

O esvaziamento do aspecto formativo, crítico e
criador  da  universidade  produz  um  efeito
cíclico  afetando  também  de  certa  forma  a
formação docente. A dedicação de professores a
departamentos  administrativos,  ou  a  perda  de
horas e horas de trabalho com questões formais
e  técnicas,  afasta  o  docente  do  trabalho
intelectual, tão necessário para sua formação e
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para a formação de futuros professores, fazendo
deste um especialista em gestão escolar, e não
um pesquisador educador.

O desinteresse pela formação docente, especialmente a

partir dos anos 2000, pode ser explicada por este fenômeno

da  universidade  como  órgão  puramente  administrativo  na

modernidade.

A este respeito Chauí (1999) afirma que podem ser

observados  duas  causas  a  primeira  é  dos  mecanismos  de

trabalho,  que  desinteressam  o  discente,  e  o  segundo  é

entendido da seguinte forma:

“  O  recrutamento  de  professores  é  feito  sem
levar em consideração se dominam ou não o campo
de  conhecimento  da  disciplina,  e  a  relações
entre elas. Assim o professor é contratado ou
por ser um pesquisador promissor que se dedica
a  algo  muito  especializado,  ou  por  que,  não
tendo  vocação  para  a  pesquisa  aceita  ser
escochado e arroxado por contrastes de trabalho
temporário, ou melhor “flexível”.

Neste  sentido,  até  o  trabalho  de  pesquisa  que

originalmente é marcado pelo trabalho da intelectualidade e

da  reflexão,  é  reduzido  para  um  mero  cumprimento  de

formalismo e de atenção a prazos de órgãos avaliadores e de

agências  de  fomento.  Sem  opção  no  mercado  de  trabalho,

jovens docentes trocam de área ou acabam sucumbindo neste

sistema,  tornando-se  no  mercado  de  trabalho  “jovens

obsoletos”  e  descartáveis,  ou  acabam  numa  correia  de

transmissão  entre  pesquisadores  treino  para  novos

pesquisadores” (CHAUI,1999, p.219)
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Tais  dilemas,  caracterizam  a  universidade

operacionalizada,  órgão  administrativo,  que  são  operam

através  de  dois  eixos:  transmissão  e  adestramento

(CHAUI,1999,  p.219).  A  consequência  de  tal  fato,  é  o

desaparecimento do traço central da docência: a formação.

Docentes,  pesquisadores  e  discentes,  passam  a  ser

concebidos  como  responsáveis  pela  produção  técnica

especializada. A perda da identidade da universidade como

instituição social, que pode várias vezes fizemos moção em

nosso texto. Chauí (1999) também como Giddens discute a

modernidade  a  partir  do  estabelecimento  de  uma  nova

categoria  a  pós  modernidade.  Para  Chauí  (1999)  a  pós

modernidade é marcada por rupturas com ideias clássicas e

ilustradas que fizeram a modernidade.

A universidade burocrática, rompe com estas ideias,

sobretudo de ser o lugar onde a razão como entendia os

iluministas (Kant, Habermas). Passa-se a uma organização

onde a  razão é  relegada a  um plano  inferior, como  nos

demonstra  Chauí  (1995,  p.222  “Oque  há  de  se  pesquisar,

quando a razão, a verdade a história, são tidas por mitos,

espaço  e  tempo,  se  tornaram  superfícies  achatadas,

sucessões de imagens pensamento e linguagem se tornaram

constructos contingentes cujo valor é apenas estratégico?

Deste modo, a pesquisa na universidade burocrática,

tornar-se apenas um trabalho técnico descomprometido com a 
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sociedade  e  com  a  crítica,  preocupado  tão  somente  em

atender critérios de avaliação formal.

Não  há  na  universidade  burocrática  organizacional,

tempo para o desenvolvimento intelectual, especialmente na

pesquisa  acadêmica,  que  exige  do  pesquisador,  reflexão,

debate, critica, tempo para inovação.  “Não há pesquisa que

atenda  as  demandas  da  sociedade,  que  dialogue  com  ela

dentro da universidade organizacional”. Para Chauí (1999,

p.222):

“Em  suma,  se  por  pesquisa  entendemos  a
investigação  de  algo  que  nos  lança  na
interrogação, que nos pede reflexão, crítica,
enfrentamento  com  o  intuito  de  descoberta,
invenção criação. Se por pesquisa entendemos o
trabalho  do  pensamento  e  da  linguagem  para
pensar e dizer o que não foi dito nem pensado,
se por pesquisa a união de ação coletiva contra
a barbárie social e política que passa nossa
civilização, é evidente que não há pesquisa na
universidade operacional.

Dado o exposto até o presente momento é necessário

fazermos um balanço na investigação proposta no texto.

A  crise  apresentada  pela  modernidade  como  nos

apresenta Giddens (1991) afeta diretamente as instituições

tradicionais.  Tradicional  para  Giddens  não  se  refere  a

estruturas  arcaicas  ou  obsoletas,  mas  sim  a  padrões  de

confiabilidade e de segurança.

Na história da humanidade a universidade é certamente

uma das instituições mais solidas em sua formação. Mas que

a partir do avanço da técnica (Habermas,1991) e com a perda
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de sua identidade (Chaui,1999) (Giddens,1991), torna-se uma

instituição burocrática, desprendendo-se de sua missão de

promover  o  debate  crítico  e  avançar  na  construção  do

conhecimento integral humanizado, em defender a ética e a

dignidade da pessoa humana.

A  fragmentação  do  conhecimento,  a  especialização,

enfraquece  a  universidade  enquanto  produtora  de

intelectuais,  para  usar  o  termo  clássico  de  Gramsci,

produção de intelectuais orgânicos.

O processo de modernidade liquida (Balam, 1999) de

desencaixe  (Giddens,  1991)  são  processos  que  atingem

diretamente a constituição da universidade, alterando a sua

identidade.

Ao termino de nossa reflexão, devemos nos perguntar:

como passar de uma universidade organizacional burocrática

para uma universidade entendida como instituição social?

Primeiramente é importante constatarmos que não se trata de

uma  tarefa  fácil.  O  empreendimento  em  questão,  exige  a

reinterpretação e ressignificação, especialmente na cultura

e meio universitário do papel da universidade.

Políticas  públicas  de  revalorização  da  docência,

imersão  de  pesquisadores  em  temas  que  nos  ajudem  a

construir  um  arcabouço  teórico  que  aponte  para  a

necessidade de um debate sobre o problema, são em primeiro

momento soluções parciais.

A tarefa de estimular tal debate, encontra nas 
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ciências  humanas  particularmente  grandes  aliadas.  A

filosofia a sociologia e também a pedagogia devem tomar a

linha de frente nesta batalha ideológica, que confronta o

modelo  de  gestão  universitária  e  de  universidade  como

instituição social, libertadora, produtora do conhecimento

e da crítica.

Embora  pareça  soluções  superficiais,  indicam  um

começo considerável que deve ser amplamente disseminado. A

crise da universidade brasileira, oferece-nos desafios e

também  oportunidades.  Um  trabalho  interdisciplinar  que

envolva todos os setores da universidade, aparecem-nos como

uma alternativa viável para criarmos, condições que criem

cenários favoráveis de mudança.

A  universidade  é  uma  instituição  dinâmica,

responsável  em  grande  parte  do  desenvolvimento  de

microrregiões  como  veremos  no  item  a  seguir,  não  pode

furtar-se ao compromisso que a sociedade moderna em crise

lhe impõe: ser luzeiro em problemas obscuros e sempre novas

que surgem.

A perspectiva do desenvolvimento social é alvo de

constantes debates na sociologia e na economia moderna.

Várias significações ao termo foram construídas conforme

nos afirma Amaro (2003, p.2):

Nestes  últimos  60  anos,  e  em  particular  nos
últimos  30  anos,  o  conceito  conheceu  várias
Versões,  tornando-se  mais  complexo  e  menos
linear  na  sua  concepção  e  aplicação.  Essa
Complexidade foi enriquecida pela contribuição 
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de várias disciplinas e pelas experiências de
Várias  práticas,  tornando-se,  por  seu  turno,
portadora de múltiplos desafios, quer no que se
refere  às  abordagens  interdisciplinares  que
exige, quer no que respeita às estratégias e
aos métodos de intervenção que implica.

A dificuldade de definir o desenvolvimento a partir

de uma perspectiva única, impõe a necessidade de investigá-

lo a partir de uma perspectiva interdisciplinar. 

As  relações  aparentemente  indissociáveis  entre

desenvolvimento  e  economia,  são  características  da  fase

atual  do  capitalismo,  com  seu  caráter  globalizado  e

imperialista. Oliveira (2002) é um dos autores que discute

o  desenvolvimento  regional  a  partir  de  uma  perspectiva

multidimensional. 

Para  o  autor,  há  uma  evolução  no  conceito  de

desenvolvimento ao decorrer da história, sobretudo a partir

do final da década de 1990, especialmente na tentativa de

descolar a ideia de desenvolvimento de seu aspecto apenas

econômico. Para Oliveira (2002, p.4):

O  desenvolvimento  deve  ser  encarado  como  um
processo complexo de mudanças e Transformações
de ordem econômica, política e, principalmente,
humana e social. Desenvolvimento nada mais é
que o crescimento – incrementos positivos no
produto  e  na  renda  –  transformado  para
satisfazer as mais diversificadas necessidades
do  ser  humano,  tais  como:  saúde,  educação,
habitação,  transporte,  alimentação,  lazer,
dentre outras.

Para Furtado (1982) o desenvolvimento regional deve 
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ser fruto de uma ação colaborativa entre os níveis diversos

da sociedade, considerando os aspectos econômicos e sociais

da mesma. Seguindo esta perspectiva Haddad (2009, p.128)

entende que:

O desenvolvimento ocorre quando, na sociedade,
se manifesta uma energia capaz de canalizar, de
forma convergente, forças que estavam latentes
ou  dispersas.  Uma  verdadeira  política  de
desenvolvimento terá que ser a expressão das
preocupações  e  das  aspirações  dos  grupos
sociais que tomam consciência de seus problemas
e se empenham em resolvê-los.

Neste  sentido  que  se  insere  a  universidade,  que

conforme discutimos na seção anterior tem como papel ser na

modernidade  uma  instituição  social  que  auxilia  no

desenvolvimento da sociedade, neste caso o desenvolvimento

regional.  Nesta perspectiva, Haddad  apud Dossiê  (2009):

entende que o “desenvolvimento de uma localidade a longo

prazo,  depende  profundamente  de  sua  capacidade  de

organização  social  e  política,  o  que  se  relaciona,  em

última  instância,  com  a  disponibilidade  de  diferentes

formas de capitais intangíveis na região ou localidade.

CONSIDERAÇOES FINAIS
O  presente  trabalho  esforçou-se  em  discutir  as

relações  coexistentes  entre  modernidade,  universidade  e

razão.  A  modernidade  como  categoria  de  investigação

apresenta-se como algo complexo. Diversas definições são

atribuídas ao remetermos ao tema, bem como intensos debates
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sobre  sua  validade  como  período  histórico.  Pergunta-se:

Vivemos em uma era moderna? Estamos na modernidade ou pós

modernidade? O projeto da modernidade desgastou-se, sobre

estas questões escolhemos desenvolvê-las a partir de três

autores de áreas distintas, Kant, Juguem Habermas, Antony

Giddens e Marilena Chauí. A distância temporal e conceitual

dos  autores,  apresenta-se  como  a  possibilidade  de

debatermos em uma perspectiva interdisciplinar. 

Tal perspectiva justifica-se pela impossibilidade de

enquadrar a modernidade através de um único paradigma. Para

Kant, o desenvolvimento da modernidade é visto com grande

expectativa.  A  partir  do  iluminismo  alemão  de  onde  o

filósofo fala, os novos tempos são marcados pelo auge da

razão e pela superação das trevas da ignorância e do erro

causado por doutrinas metafísicas que nada acrescentaram ao

conhecimento.  A  revolução  epistemológica  em  filosofia,

proposta provoca uma cisão na história do conhecimento,

reinventando o papel do sujeito e do objeto no processo

cognitivo. 

Tal  revolução  trará  implicações  importantes  na

constituição da ciência moderna, perceptível ainda nos dias

de hoje. Antes de Kant, Descartes e Bacon, esforçaram-se em

garantir um método seguro para a ciência. No entanto, a

investigação cartesiana, resultou no que pode ser concebido

como o início da fragmentação do saber na ciência moderna.

Com o positivismo tal fragmentação torna-se aguda e a razão
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humana, si nomino de segurança e de órgão regulador da

sociedade, vê-se fragilizada e doente.

Habermas por sua vez, entende a modernidade como um

projeto do iluminismo, que ainda não fora completado. A

razão para o filósofo alemão encontra-se instrumentalizada,

a  serviço  da  ideologia  e  do  poder  dominante.  A  razão

precisa  ser  libertada  de  tais  amarras  que  a

instrumentalidade a impõe. A razão não pode estar a serviço

da técnica, antes precisa criticá-la, indagá-la, dialogar

com ela.

O projeto da modernidade está inacabado, pois ainda

não levou o homem a emancipação, projeto então que persiste

e precisa ser perseguido

Giddens,  analisa  a  modernidade  a  partir  da

compreensão  que  tem  de  instituição  moderna.  Oque  é  a

modernidade  em  relação  a  sua  identidade?  Quais  são  os

fenômenos que a caracterizam? O desencaixe, a criação de

fichas simbólicas, e da supressão e fragmentação do saber

respondem para Giddens o deslocamento da modernidade para

uma nova condição de pós-moderna.

 A pergunta que se impõe, neste sentido é: qual a

razão que pode haver entre a fragmentação do conhecimento,

a crise e debilidade da razão e a universidade. Marilena

Chauí  professora  do  departamento  de  filosofia  da  USP,

responde-nos caracterizando a universidade em meio à crise

da modernidade, a universidade, que tal como a razão 
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encontra-se em ruínas.

A  reconstrução  da  universidade  como  instituição

social que seja gerida a partir do eixo: formação, crítica,

criação,  em  detrimento  da  universidade  puramente

burocrática,  que  é  fechada  em  si  mesma.  O  papel  da

pesquisa, como entende Chauí, pesquisa criadora, critica,

produção intelectual e não apenas técnica, são meios pelos

quais a universidade passa a recuperar sua identidade, e

desta forma contribuir com o desenvolvimento integral e

multidimensional da sociedade.

 No caso da FECILCAM campus de Campo Mourão, desde

sua  origem  o  cenário  local  e  regional,  passa  a  ser

alterado. O desenvolvimento da região passa pela criação da

então Facilcam, e especialmente a elevação recente desta à

categoria de universidade.

 O Desenvolvimento de uma região deve ser investigado

a  partir  de  uma  visão  multidimensional.  Ao  falarmos  de

universidade e desenvolvimento, precisamos além de números

(que não podem ser desprezados) identificar, o papel da

formação humana que a universidade deve oferecer a seus

alunos, professores e colaboradores. 

Dado o exposto, o presente trabalho abre perspectivas

para novas frentes de investigações a partir dos objetos

que foram discutidos.

Aprofundar  o  debate  entre  a  dicotomia  entre

universidade organizacional/burocrática e universidade/ 
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instituição  social,  afigura-se  como  uma  destas  frentes.

Outra investigação que pode certamente abrir-se a partir

desta  perspectiva  é  a  do  debate  interdisciplinar  na

ressignificação da universidade como instituição social.

Por fim entendemos, que a presente pesquisa, cumpre o

papel de fomentar um debate que jamais foi esquecido na

história das instituições, mas que sempre, ressurge com

novas  indagações  e  na  busca  de  igual  modo  de  novas

soluções. O caminho está, portanto, aberto.
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Resumo

Neste trabalho será feita uma análise crítica e estrutural

do  khósmos,  proposta  por  Hesíodo,  com  o  objetivo  de

compreender a visão do autor no livro Teogonia, a respeito

da religião da época, e das crenças da população geral da

Grécia Antiga. Fazer um mapeamento da mitologia grega e a

análise da origem dos componentes dessa mitologia, com o

enfoque na função de cada um no khósmos. Será analisado o

período do engendramento do Caos, até o domínio de Zeus no

ambiente khósmico.

Palavras-chave:Teogonia; Hesíodo de Ascra; Deuses gregos;

Filosofia Antiga.

Resumo

En ĉi tiu laboro estos revizio kaj analizo de strukturaj

khósmos  proponita  de  Hesíodo,  por  kompreni  la  aŭtora

opinio sur Teogonía libron pri la tempo la religio kaj 
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kredoj de la ĝenerala loĝantaro de antikva Grekio. Mapi de
greka  mitologio  kaj  la  analizo  de  la  origino  de  la
komponantoj de ĉi mitologio, kun la fokuso sur la rolo de
ĉiu  en  khósmos.  Estos  konsiderita  la  periodo  de  kaoso
engendering  ĝis  Zeus  havaĵo  en  khósmico  medio.
Ŝlosilvortoj: Teogonía;  Hesíodo  la  Ascra;  Grekaj  dioj;
Antikva Filozofio. 

Summary
In  this  work  it  will  be  a  review  and  analysis  of
structural  khósmos  proposed  by  Hesiod,  in  order  to
understand the author's view on Teogonia book, about the
time the religion and beliefs of the general population of
ancient Greece. To map of Greek mythology and the analysis
of the origin of the components of this mythology, with
the  focus  on  the  role  of  each  in  khósmos.  It  will  be
considered  the  period  of  chaos  engendering  until  Zeus
domain  in  khósmico  environment.
Keywords: Theogony;  Hesiod's  Ascra;  Greek  gods;  Ancient
Philosophy. 

A Primeira parte do Universo: de Caos a Pontos.

No princípio era Caos (Abismo insondável), que era na

visão grega antiga a personificação de um vazio inicial,

porém não um vazio apenas, mas uma desordem, uma maça de

matérias  physicas e  de  outros  elementos,  que

posteriormente, a partir do Caos, se engendrariam em todos

os elementos do  khósmos. (Acho importante salientar que

existem  registros  de  “Elementos  Divinos”  semelhantes  ao

Caos  grego,  na  cultura  egípcia,  chinesa,  e  alguns

pesquisadores acreditam que até mesmo na cultura Judaica).

Essa ideia exposta no texto de Hesíodo vem para contribuir 
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com a teoria de que tudo se inicia e tudo tem fim no Caos.

Caos está  em tudo  e permeia  tudo no  khósmos, e  possui

grande  energia  prolífica.  De  Caos são  gerados  a  Gaia

(Terra), o Tártaro e Eros.

Gaia,  é  conhecida  como  o  elemento  feminino

primordial, em algumas referências nominada de “Mãe Terra”

de onde surge a primeira fixação khósmica. Ela representa

uma oposição ao princípio de desordem representado em Caos,

ela representa uma condensação à natureza, sutil e volátil.

Como mulher e mãe. A matriz khósmica, que concede e retoma

a vida. Que concebe todos os seres, as fontes, os minerais

e os vegetais. A própria gerou Urano, que a cobriu e deu

origem  aos  deuses.  Esse  primeiro  casamento,  que  seria

imitado por outros vários seres no decorrer da formação do

khósmos.

A partir de Gaia, surgiram junto com  Urano, altas

Montanhas, onde se abrigavam as belas ninfas, que moram nas

montanhas frondosas, Gaia também pariu o Mar, uma infecunda

planície de impetuosas ondas, o Mar, que não possuí um mito

seu em particular, mas o mesmo simboliza a dinâmica dadiva

Tártaro,  o  real  e  mais  profundo  confim  da  terra,

entranhado nas profundezas, muito abaixo do próprio Hades.

O  Tártaro  era  o  local  de  prisão  permanente  de  grandes

criaturas imortais.

Eros, o real significado de desejo incontrolável e

incompreensível dos sentidos, a representação máxima do 

117

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2016 – Ano II – Volume II – Número IX                                                    ISSN – 2358-7482

amor, o seu ápice, divino e mortal. Que mexe e confunde a

mente e o bom senso dos deuses e mortais. Outras propensas

divindades do amor surgiram. Mas nenhum deles como Eros. O

mais bonito ser a surgir no khósmos, como afirma Hesíodo.

Antes do surgimento de Urano, porém surgiram a partir

do Caos a Noite Negra (Nix) e Érebos. Nix era a divindade

da escuridão, da noite real. A escuridão da noite era o seu

domínio, personifica a escuridão na superfície, enquanto

Érebos reina sobre a escuridão das profundezas, seu reinado

assim como o de Nix e a noite mas o diferente da mesma ele

reina na escuridão subterrânea.

De Nix surgiram por sua vez a luz radiante, Éter e

Hemera, Nix que fora fecundada por Érebo. Aqui algo curioso

que  sempre  se  repete  no  khósmos,  da  união  das  duas

escuridões surge a mais poderosa luz, ou seja, a criação

que vem para dominar os seus antecessores. Como ocorreu com

Urano e Kronos, e este último com Zeus.

A  partir  da  União  de  Gaia  e  Urano,  (A  abóbada

Celeste,  a  personificação  dos  céus)  entre  eles  após  a

decepação de Urano se interpunham o Éter e o Ar. Surgirão

posteriormente as divindades denominadas de Titãs. Esses

eram compostos por Oceano, Crios, Hipérion, Jápeto, Teia,

Réia, Têmis, Memória, Febe, Tétis e por fim gerou o próprio

Tempo,  denominado  de  Cronos.  Pariu  ainda  os  ciclopes:

Trovão, Relâmpago e Arges. (Que a Zeus dariam o Trovão e

forjariam o raio mestre), outros seguiram os ciclopes, 
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enormes  e  violentos:  Cotos,  Briareu  e  Giges,  deles  que

possuíam  cem  braços  e  cinquenta  cabeças  saltavam  dos

ombros.

História do Céu e de Cronos.

A  união  entre  Urano  e  Gaia  é  o  que  se  denomina

hierogamia, um casamento sagrado, onde o principal objetivo

era a fertilidade da mulher. Dessa união surgiram os titãs,

que são forças brutais da Terra, e as outras criaturas como

os ciclopes, que são representantes das forças naturais e

selvagens da natureza. E também representam a habilidade

perfeita de criação de poder da natureza, por intermédio de

sua habilidade na fabricação de armas. Agora falarei sobre

os mais importantes Titãs da mitologia grega.

Oceano  concebido  como  o  rio  serpente,  aquele  que

sustenta a terra, que a envolvia e cercava, o pai de todos

os rios, que envolvem a terra. Ele e o primeiro deus também

a dominar a vastidão do Mar.

Crono identificado muitas vezes como a personificação

do próprio tempo. Aquele que destronou Urano e por certo

tempo comandou os divinos seres. Isso então vem a dizer que

Cronos por um certo período de Tempo era o comandante do

khósmos,  papel  já  desempenhado  por  Caos  e  por  seu

antecessor Urano agora esta sob sua tutela. 

A pedido de Gaia, Crono aceita a missão oferecida por

sua mãe, de ceifar a virilidade de seu Pai, Urano. E 
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encoberto pela mãe Terra Cronos se prepara para cumprir sua

tarefa, Gaia dá a ele a foice dentada, e sorrateiramente

Cronos amputa o pênis de Urano com o presente recebido de

Gaia. E do sangue e do esperma do céu, surgem da terra,

fecundada pelos fluidos de Urano, diversos seres, o mais

importante  deles  sendo  Afrodite.  A  primeira  criatura

considerada como deusa e não titã, no que segundo o que

acredito se deve a ser a primeira divindade formada com o

khósmos sob o controle dos titãs, e não mais das forças

elementares e primordiais, Afrodite a deusa da fertilidade

e da beleza, da paixão, não tão formosa quanto Eros, mas a

que mais se aproximou um dia de sua beleza indescritível.

Assim Crono pos fim ao reinado de Urano e assume as

rédeas do  khósmos. Logo o novo Rei se casa com sua irmã

Reia, e prende seus irmãos ciclopes que ele havia libertado

a pedido de Gaia. No fim se torna um ditador pior que Gaia

pois o mesmo devora seus próprios filhos, sua prole por

medo de ser destronado devido a uma profecia que afirmava

que um de seus filhos o destronaria. De sua união com Réia

surgiram  o  restante  dos  deuses,  que  serão  abordados  um

pouco mais a frente.

Os filhos da Noite:

Nix,  continuou  gerando  filhos,  e  citaremos  alguns

deles abaixo.
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Tânatos, tem o sentido de, extinguir-se. O sentido de

morrer, ou seja, o deus morte, que significa a morte das

criaturas  mortais,  o  fim,  mas  também  segundo  a  cultura

grega o portal para o restante da vida no Hades, com a

parte das almas constituídas de Éter.

Hipno, que encontra seu sentido no aquietar-se, o

dormir, deus do Sono, temido pelo próprio Zeus durante seu

reinado, pois Zeus domina o mundo  khósmico e não o mundo

dos sonhos onde quem reina e Hipno.

Momo que é a divindade que representa o sarcasmo e o

desdém.

Hesperides,  chamadas  de  ninfas  do  poente,  ou

entardecer.

Moiras, são a personificação do destino que cabe a

cada um no khósmos.

Nemesis, que representa a justiça distributiva. Ou a

justa medida.

Éris, que é a “discórdia”, (causadora da Guerra de

Tróia).

A linhagem do Mar:

O mar por si só gerou Nereu, também chamado de Ancião

ou Velho do Mar. E de uma união com Gaia gerou Espanto,

Fórcis, Ceto e Euríbia.
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Nereu é o velho do mar, mais antigo que o próprio

Poseidon, é uma divindade pacífica, e unindo-se com Doris,

deu origem as Nereidas, que juntas somam cinquenta ao todo.

Espanto ou Taumas, filho de Pontos o Mar, uniu-se a

Oceânida Eléctra, para dar origem a Íris, a deusa do arco-

íris e mensageira dos deuses assim como Hermes, e geraram

também as harpias. Da união de Fórcis e Ceto, foram gerados

as Greias e as Górgonas, sendo a mais famosa e infame delas

a denominada Medusa, que foi decapitada por Perseu, e de

seu sangue Poseidon engendrou o grandioso “Cavalo Alado”

Pégaso, e Crisaor o gigante. Crisaor se une a Caliroe e

deram juntos origem a Equidna e Gerião, Equidna se uniria

posteriormente a Tifão, o grandioso Titã, e dariam origem a

terríveis monstros como o Cérbero, a Hidra de Lerna, a

Quimera, o Leão de Neméia entre outros que tem como função

cósmica um combate com os mortais, esses seres sempre fazem

aparições em mitos de heróis, pois e trabalho dos heróis

destruir esses monstros e mandá-los de volta ao Tártaro,

eles  normalmente  aterrorizam  cidades  dos  homens,  ou  o

Cérbero que se torna o cão do próprio Hades.

A linhagem do céu:

Da união entre Tétis e Oceanos surgiram não somente

os rios, mas também as Oceanidas, que juntas somavam três

mil, elas tinham papeis variados, podiam ser fenômenos da

natureza, ajudantes de deuses, amante de deuses, ou casos 
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amorosos,  também  eram  bênçãos  divinas,  e  obviamente

compunham as nascentes de água, os riachos entre outras

fontes de agua na superfície da terra.

Da união de Téia e Hipérion surgiram Hélio, o Sol, e

Selena a lua.

De Astreu e Eos, (que representa a Aurora), nascem os

ventos, Zéfiro, Bóreas e Noto.

Palas uniu-se á Estige (Oceânide, nome de uma fonte e

responsável pelos solenes juramentos), e deles nasceram o

Ciúme, a Vitória, o Poder e a Violência. Todos aspectos

tanto mortais como divinos, que tem em seus nomes suas

próprias funções no khósmos, como é possível observar.

E por fim uniram-se Perses com Astéria, para gerar de

quem nasce Hécate, a deusa que age como lhe convém. Sua

função é dita por Junito Brandão como 

“Deusa aparentada a Ártemis, não possui um mito
próprio. Profundamente misteriosa, age mais em
função de seus atributos. Embora descenda dos
Titãs e seja portanto independente dos deuses
olímpicos,  Zeus,  todavia,  lhe  conservou  os
antigos privilégios e até mesmo os aumentou. Em
princípio,  uma  deusa  benéfica,  que  derrama
sobre os homens os seus favores, concedendo-
lhes  a  prosperidade  material,  o  dom  da
eloqüência  nas  assembléias,  a  vitória  nas
batalhas e nos jogos, a abundância de peixes
aos pescadores. Faz prosperar o rebanho ou o
aniquila, a seu bel-prazer” (BRANDÃO, 1986, p.
273).

O Nascimento de Zeus:
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Da união de Crono e Réia surgiu a prole do senhor do

tempo, composta por Héstia, Hera, Deméter, Hades, Poseidon,

e o  filho mais  novo Zeus.  Porém. Devido  a profecia  já

citada anteriormente, Cronos os engolia, para garantir que

um  de  seus  filhos  não  o  destronaria  como  a  profecia

afirmava que um dia um deles o faria, isso teria ocorrido

com Zeus também, se Réia não tivesse feito um pedido a Gaia

para que a ajuda-se a salvar seu filho mais novo, e assim

Gaia a atendeu escondendo Zeus de Cronos. Zeus cresceu na

ilha de Creta, e aqui desde os Monstros filhos de Equidna

podemos ver um local citado no poema de Hesíodo, que diz

respeito a um local geográfico da do território grego da

época, para enganar Cronos Réia lhe deu uma pedra para

comer  no  lugar  de  seu  filho  Zeus,  e  o  salvou.  Cronos

enganado continuou com sua guarda de certa forma baixa. Ao

se tornar forte o suficiente Zeus trava uma batalha contra

o Titã, e o obriga a vomitar os seus irmãos que estavam

inteiros crescendo no estômago do titã, e até mesmo a pedra

foi  expelida,  e  Zeus  a  cravou  em  Delfos,  para  que  os

mortais a admirassem, e se espantassem. Assim Zeus tomou

para si as rédeas do khósmos e se tornou seu mais novo Rei,

agora ele tinha o Poder, em suas mãos. Ele libertou os

Ciclopes, que lhe deram o trovão e o raio flamejante, E com

eles ele consolidou seu reinado, e comanda os mortais e os

imortais do khósmos.
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A Terra foi dividida em três reinos e cada um dos

três irmãos filhos de Cronos tomou uma parte para si para

governar, para Hades foi o Submundo, o Mundo inferior, para

onde  iam  as  almas  imortais  dos  corpos  mortais,  para

Poseidom ficou o Mar, sob o seu comando agora e não mais

sob o comando de Oceanos também realiza os terremotos e

maremotos, e para Zeus ficou o domínio dos céus, onde ele

reina sobre o céu e sobre todos os outros deuses, por isso

é chamado de Rei dos deuses.

E  os  titãs  vencidos  foram  lançados  para  serem

contidos nas profundezas do Tártaro, enfraquecidos sem os

seus  domínios,  mas  ainda  vivos  visto  que  são  imortais,

sendo exilados nas profundezas.

Gaia descontente com o exílio de sua prole, une-se ao

tártaro e da origem a Tifão, o maior inimigo que os deuses

já viram, tifão encara Zeus e o deixa incapacitado, pois

Tifão arranca os tendões de Zeus o incapacitando de lutar e

o faz recuar. Zeus consegue de volta seus tendões e se cura

de sua ferida, e em uma difícil batalha esmaga tifão sob o

Monte Étna, E agora Zeus tem em definitivo o poder sobre o

Khósmos,  segundo  a  minha  concepção,  esse  domínio  do

khósmos que foi tido por Urano, Cronos e agora por Zeus, é

basicamente o controle é obtido ao subjugar o Deus que

antes era o comandante, subjugá-lo no sentido de impedi-lo

de expandir a sua prole, e o deus que tem o comando tem

maior influência perante os outros, pois assim como 
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qualquer líder ele tem um poder grande, e lidera os outros

para  manter  a  ordem  do  khósmos.  E  tentar  impedi-lo  de

chegar ao Caos.

Relações de Zeus e seus frutos:

Zeus e Métis foram pais de Atená 

Zeus e Têmis geraram as Horas e as Moîras

Zeus e Eurínome geraram as Cárites

Zeus e Deméter geraram Core ou Perséfone

Zeus e Mnemósina geraram as Musas

Zeus e Leto geraram Apoio e Ártemis

Zeus com sua "legítima" esposa Hera gerou Hebe,

Ares, Ilítia (e Hefesto?) 

Zeus e Maia geraram Hermes 

Zeus e Sêmele geraram Dioniso 

Zeus e Alcmena geraram Héracles 

Zeus e Dânae geraram Perseu 

Zeus  e  Europa  geraram  Minos,  Sarpédon  e

Radamanto 

Zeus e Io geraram Épafo 

Zeus e Leda geraram Pólux e Helena, Castor e

Clitemnestra”. (BRANDÃO, 1986, p. 343).

Agora citarei alguns dos mais importantes filhos de

Zeus e suas funções:

Atená  representa  a  sabedoria,  e  a  estratégia  em

batalha. A deusa mais astuta dentre os olímpicos.
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Musas são as artistas responsáveis pela geração das

artes e lembrar por meio destas os feitos dos deuses ao

possuir os mortais.

Apolo e Artêmis, são os irmão onde Artemis é a deusa

da caça, e Apolo o flecheiro infalível deus da precisão nas

flechas.

Ares o deus da guerra em seu aspecto mais brito e

hediondo.

Hefesto o deus do ferreiro, porém gosto de encará-lo

como o deus da técnica manual e intencionistas.

Hermes  mensageiro  dos  deuses  como  Íris,  deus  dos

viajantes e ladrões.

Dionísio  deus  do  vinho  e  das  orgias,  e  grandes

festas.

Hércules semideus famoso pelo mito dos doze trabalhos

por ele realizados.

Os homens e Prometeu:

O titã Prometeu foi duramente castigado por Zeus por

dar  aos  humanos  o  poder  de  controlar  o  fogo.  Alguns

pesquisadores afirmam que não era do desejo de Zeus que os

mortais  progredissem  de  forma  tecnológica  e  se

desenvolvessem enquanto sociedade. E dizem que Prometeu fez

isso por apenas capricho devido a Zeus ter derrotado os

seus iguais Titãs.
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Em seu castigo todos os dias a águia de Zeus devora o

seu fígado que se refaz durante a noite apenas para ser

novamente devorado no outro dia.

Agora uma pergunta deve permear a mente de qualquer

um após  ler este  texto, como  os deuses  eram antes  dos

outros serem criados e como ficam depois?

Na minha opinião os deuses são criados conforme a sua

necessidade, e assim, o que eles representam só passa a

existir depois que eles são criados no ambiente khósmico. E

quando deuses que ocupam o lugar de deuses antigos surgem,

para mim é uma relação que se faz onde o deus que ocupa o

lugar de seu antecessor consegue suprimir os poderes de

comando  de  seu  antecessor  e  ocupar  o  seu  lugar  se

apropriando de algumas de suas características e contendo o

poder  da  divindade  anterior,  de  forma  a  evitar  que  a

divindade anterior se torne mais importante que a que veio

posteriormente.

Crítica em relação ao texto.

O poema escrito por Hesíodo nos dá a sua visão de

khósmos e  physis,  no  contexto  da  religião  da  época

demonstra com precisão, como eram as crenças de formação do

khósmos e  sua  interface  física,  composta  pelo  contexto

estruturado acima. Isso mostra, como a sociedade da época

via a formação do ambiente onde se encontravam, e qual a

importância desse conhecimento na vida dos mesmos, pois 
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como visto em “Ilíada” e “Odisséia”, a influência na vida

geral das populações da Grécia antiga era muito profunda,

eles  tinham  crenças  que  dependiam  muito  do  que  eles

consideravam  a  vontade  dos  deuses  e  como  essa  vontade

influenciaria em seu sucesso ou fracasso.

Também vimos em Odisseia que esse controle absoluto

dos deuses não era mais tão absoluto assim quando Ulisses

se  utilizou  dos  deuses  e  de  seus  poderes  em  beneficio

próprio.

Na estruturação do texto vimos um livro referente a

criação de um ambiente, ou na visão do grego antigo o seu

engendramento,  engendramento  tal  que  era  um  conceito

bastante  específico,  visto  que  nos  dias  de  hoje  esse

conceito basicamente foi perdido, hoje muito e focado em um

conceito criacionista. É muito interessante notar em como

os  gregos  da  época  pensavam  e  como  eles  organizaram  e

criaram coisas diferentes para explicar os fenômenos que

eles presenciavam até mesmo os sentimentos e ações deles

mesmos que eles não conseguiam explicar era formado uma

divindade que os controlava, isso é interessante pois isso

se repete no padrão humano por milênios, ao observarmos

povos antigos antes do surgimento da ciência é comum vermos

eles inventando mitos e divindades para explicar coisas que

eles não conseguiam de outra forma, muito por causa da

ausência da ciência.
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É provável que essa versão do livro de Hesíodo tenha

se mantido de certa forma preservada por milhares de anos

pois esses pensamentos mesmo que de forma indireta foram as

bases para as religiões modernas, é possível que muitos

discordem  de  mim  neste  ponto  porém  é  inegável  que  as

religiões de hoje em dia são muito parecidas com a religião

grega, assim como a religião grega é muito parecida com

religiões orientais e egípcia. E que foi utilizada para a

formação  da  religião  do  império  Romano  durante  a  Idade

Antiga.  Claro  sofreu  muitas  alterações,  porém  ainda  se

manteve bem pois após a religião e mitologia romana foi

feita uma adaptação do judaísmo para o cristianismo a fim

do  império  romano  controlar  de  melhor  forma  a  sua

população, assim se fazia necessário manter as informações

que deram origem a mitologia romana para que eles pudessem

fundamentar melhor a mudança ideologia que seria implantada

no Império Romano. Eu acredito que seja por isso que o

texto sobreviveu por tanto tempo.

Porém ao fazer uma critica a este texto fica evidente

a ausência de pensamento crítico em relação a este texto

visto que o mesmo possuí várias coisas inexplicáveis e com

fraco sentido. Porém isso será um passo importante para a

formação do pensamento crítico visto que indagar-se sobre

essas várias partes com lógicas fracas e falhas fara com

que se  desenvolva uma  critica em  relação ao  que era  a

crença da época e permitirá uma evolução no pensamento da 
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época e uma evolução no nível cultural e intelectual até os

níveis de hoje.

Conclusão

Com o fim desta análise é possível ter uma ideia da

formatação do khósmos segundo as antigas crenças gregas de

forma a organizar uma religião regida por forças divinas

que  segundo  os  antigos  povos  que  acreditavam  nela

explicassem  os  fenômenos  naturais,  técnicos,  e  sociais.

Para sanar a falta que o pensamento lógico e racional fazia

sobre eles. Assim a estruturação a seguir elucida quais os

pontos fortes e fracos das crenças destes povos e como a

crença dos mesmos era organizada. 

BIBLIOGRAFIA 
BRANDÃO, Junito de Sousa.  Mitologia Grega  . Petrópolis:
Vozes,1986, v. I.
__________ . Mitologia Grega . Petrópolis: Vozes,1986, v.
II.
__________ . Mitologia Grega . Petrópolis: Vozes,1986, v.
III.
HESÍODO (de Ascra) .  TEOGONIA a Origem dos Deuses  . São
Paulo: Iluminuras, 1995.

131

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2016 – Ano II – Volume II – Número IX                                                    ISSN – 2358-7482

A fantasia utópica e a possibilidade real em Bloch
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…  o  mundo  há  muito  já
possui  o  sonho  de  uma
coisa,  da  qual  ele  só
precisa  possuir  a
consciência  para  possuí-
la  realmente.  (Marx,
Carta a Ruge,1843)

Resumo
Para Bloch o ser humano não se basta, ou seja, ele sempre
está  sendo  movido  para  frente,  interiormente  tem  uma
expectativa de que está caminhando para um lugar melhor,
dias  melhores,  um  mundo  melhor  é  possível.  Existem
elementos no interior do homem que o fazem esperar, é a
esperança  a  brotar  trazendo  vitalidade,  juventude  e
expectativas.  Segundo  Bloch  (2005,  p.73)  essa  esperança
“...não desaparece por si mesma, mas somente dando-se uma
nova forma”. Essa possibilidade de “velejar em sonhos” faz
com que o ser humano seja humano. A vida ainda está aberta,
existe  incertezas  na  existência  humana.  O  ser  humano
constantemente “fabula desejos” e encontra dentro do seu
coração  material  e  recurso  suficiente  para  sonhar  e
projetar-se a frente. É uma espécie de fermentação acima da
consciência humana. Isto é o que Bloch descreve como 

17. É mestrando em Filosofia Moderna e Contemporânea pela Universidade
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Toledo/ PR, é Especialista em
Neuropedagogia pelo Instituto de Estudos Avançados e Pós-graduação –
ESAP e Graduado em Teologia pela Faculdade de Ciências, Educação e
Teologia do Norte do Brasil – FACETEN.
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primeiro “correlato da fantasia”. Mesmo aqueles sonhos que
parecem ser idiotas tem um ar de esperança, de expectativas
dentro do coração humano. É uma “efervescência utópica”, é
uma existência mais intensa, mais vivaz. Bloch (2005, p.
73) declara: “É como se aqui algo tivesse ficado oco, um
novo espaço vazio teria acabado de surgir. É nele que se
movem os sonhos, e no seu interior circula o possível que
talvez nunca poderá se tornar exterior”.
Palavras-chave: Fantasia utópica; Realidade em Bloch.

Resumo
Por  Bloch,  homo  ne  sufiĉas,  tio  estas,  ĝi  estas  ĉiam
estanta movita antaŭen, internen havas atendon kiu movas
al pli bona loko, pli bona vivo, pli bona mondo eblas.
Estas elementoj ene de la viro ne atendas estas la espero
burĝoni alportante viveco, juneco kaj atendoj. Laŭ Bloch
(2005, p.73), ke espero "... ĝi ne malaperas per si mem,
sed nur donante nova maniero." Tiu kapablo "navigi sonĝoj"
faras  la  homo  estas  la  homa.  Vivo  estas  ankoraŭ
malfermita, ekzistas necerteco en homa ekzisto. La homo
konstante  "fabula  deziras"  kaj  estas  inter  viaj  koro
havajxoj kaj sufiĉa rimedo sonĝi kaj projekti antaŭen. Ĝi
estas speco de fermentado super la homa konscio. Jen kion
Bloch priskribas kiel la unua "Fantazio korelativaj." Eĉ
tiuj  sonĝoj  kiuj  ŝajnas  esti  idiotoj  havas  aeron  de
espero, atendoj ene la homa koro. Estas "utopio efervesko"
estas pli intensa ekzisto pli vivos. Bloch (. 2005, p 73)
asertas:  "Estas  kvazaŭ  io  estus  cxi  tie  kava,  nova
malplena spaco estus nur aperis. Ĉu movi sonĝoj, kaj lia
interno cirkulas eblas kiu eble neniam fariĝis fremda. "
Ŝlosilvortoj: Fantazia utopia; Realaĵo en Bloch. 

The author has not sent a Summary in English. We’re sorry
for the inconvenience! - The Editor. 

O mundo ainda está inconcluso, muito pode ser feito,

muito pode ser melhorado. É possível fazermos um mundo 
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melhor, a esperança é a mola propulsora para dias melhores,

“...nada  circularia  interiormente  se  o  exterior  fosse

totalmente estanque”. Bloch aqui combate a visão fatalista

e determinista de muitos. Este mundo não está consumado,

pelo contrário, ele está ainda em formação, construção e em

constante transformação. Os homens movidos pela esperança

são agentes transformadores. Segundo Jameson, a ênfase dada

por Bloch à esperança não traz uma perspectiva otimista:

“(...) a esperança é sempre frustrada, o futuro é sempre

algo  diferente  do  que  lá  procurávamos  encontrar,  algo

ontologicamente  “em  excesso”  e  necessariamente

inesperado”(JAMESON, 1985, p.109). As relações assim como a

vida são dinâmicas, estão em movimento, continuam fluindo.

O real para Bloch é “processo” e o autor o coloca como um

mediador entre o presente, o passado pendente e sobretudo o

futuro possível. Bloch chama isso de “front” para ele todo

o  real  passa  a  ser  “o  possível”,  é  um  “parcial-

condicional”,  é  um  possível  real.  Esse  novo  real  está

amadurecendo,  pois  as  novas  condições  estão  em  aberto.

Conforme declara:

O ser em movimento, que vai se modificando, que
pode ser modificado, assim como se apresenta em
termos  dialéticos-materiais,  tem  esse  poder-
vir-a-ser  inconcluso,  esse  ainda-não-estar-
concluído  tanto  na  base  quanto  no  seu
horizonte. De modo que a partir daí pode ser
afirmado que o realmente possível da novidade
suficientemente  medida,  ou  seja,  mediada  em
termos  dialéticos-materialistas,  confere  à
fantasia utópica o seu segundo correlato, o 
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correlato  concreto  situado  fora  de  um  mero
fermentar, de uma mera efervescência no círculo
interior da consciência. (BLOCH, v.2, p.74)

Este ser em movimento é o ser humano que segundo a

cosmovisão  materialista-  histórica  está  se  modificando

todos os dias, esse ser está em contante transformação,

assim como o mundo ao seu redor. Por isso o utópico pode se

tornar o “real possível” trazendo concretude a esperança

interior  dos  seres  humanos.  Isso  se  este  homem  tomar

consciência das possibilidades e de suas potencialidades

diante dos desafios da vida social e pessoal. Por isso

nenhum  determinismo  ou  fatalismo  segundo  Bloch  pode

prevalecer contra a utopia. A própria realidade ainda não

foi elaborada, ela contem elementos que “estão irrompendo”.

Conforme afirma Bloch (2005, v.2, p. 74) “O homem do tempo

presente domina perfeitamente a existência no limite, fora

do contexto expectante habitual em relação ao que veio a

existir”. Esse ser é o dono do seu tempo, sua existência e

seu mundo, que está em aberto para novas possibilidades.

Tudo pode vir a existir, basta querer, basta tomar essa

consciência emancipadora. Esse homem irrompeu nesse real de

forma “abaladora”, esse é um novo conceito de realidade que

supera os conceitos ultrapassados, engessados da segunda

metade do século XIX de “um mundo ideal descompromissado da

pura aparência” dos positivistas. Não existem para Bloch

“totalidades fechadas” pois o marxismo apregoa uma força 
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atuante, uma vida engajada por um mundo melhor, com menos

injustiças sociais, menos escravidão e opressão e maior

liberdade entre os homens. O sonho segundo Bloch avança

para a “frente concreto”. Esses elementos antecipatórios

contidos no interior do homem são componentes necessários

dentro da própria realidade. Esse “otimismo militante” faz

com que o ser humano derrotado e oprimido volte a tentar o

lado de fora, a externar suas maiores esperanças e sonhos

diurnos.  Todo  “pântano  existencial”  pode  ser  drenado,

modificado pela ação humana. 

Conforme afirma Bloch (2005, v.2, p.75) “Redobrando a

coragem e o saber, o futuro não virá como fatalidade sobre

o  ser  humano,  mas  o  ser  humano  virá  sobre  o  futuro  e

ingressará  nele  com  o  que  é  seu”.  Essa  consciência

emancipadora faz com que o homem mude sua realidade e não

se acomode com as circunstâncias hostis a sua existência e

preservação no mundo que está em aberto. Esse saber precisa

da coragem de enfrentar os desafios, mas necessita também

da  força  da  decisão  humana.  Esse  saber  não  pode  ser

contemplativo, passivo como se tudo estivesse já concluído,

isso é uma espécie de “cegueira quanto ao futuro”. Essa

decisão corajosa e engajada acompanha o processo, envolve-

se ativamente e reconhece o “bem que vem abrindo caminho”,

restaurando a dignidade do ser humano quanto pessoa livre e

agente  transformador.  São  indivíduos  que  reconhecem  e

trabalham dentro desse “rico tecido processual” que contém 
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o  passado,  o  presente  e  o  futuro  possível.  Estes  são

sujeitos  da  própria  “produção  consciente”.  Jamais  serão

quietistas,  nem  mesmo  otimistas  banais  que  creem  no

progresso automatizado. Jamais cruzam os braços diante do

Estado do futuro como se esse fosse fechado ou determinado.

Muito  menos  são  passivos  diante  da  resolução  de  Deus,

muitas vezes instrumentalizada pelo capitalismo chamando os

homens para uma atitude passiva-reflexiva. 

Para  Bloch  (2005,  v.2,  p.75)  uma  “pitada  de

pessimismo seria preferível a fé no progresso automático”

pelo menos esse pessimismo não fica desamparado diante de

surpresas, fracassos e catástrofes impostas pela vida. Esse

saber faz com que a possibilidade real tenha correlato com

o utópico-concreto. Essa postura de decisão corajosa com

saber envolvendo trabalho e ação concretamente mediado se

chama  “otimismo  militante”.  São  elementos  reprimidos

liberados do interior para o exterior por uma sociedade

nova, humanizada dentro de um ideal concreto. É uma decisão

revolucionária  de  uma  camada  da  sociedade  capitalista

explorada  chamada  de  proletariado,  que  se  engaja  numa

“batalha final das libertações”. Esse otimismo militante

precisa ser de fato efetivo, duradouro e revolucionário,

mas baseado na realidade, movido pela utopia-concreta. É um

otimismo bem fundado, uma decisão concreta que luta contra

o imobilismo do senso comum. Esse otimismo militante está

em paz com o processo, corrige sempre o fatal imobilismo 
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tendencioso dos seres humanos influenciados pelas elites

dominantes e sua mídia influenciadora. Isso é para Bloch

estar no  “front”, ou seja, na frente de batalha para um

mundo  melhor.  Para  aqueles  que  estão  alienados  pelo

pensamento  capitalista  atual,  o  pensamento  utópico  soa

inconsistente e sem importância. Para o mundo da “riqueza

sem paralelo, a produção computadorizada, as descobertas

médicas e científicas inimagináveis há um século, além de

uma  variedade  interminável  de  prazeres  materiais  e

culturais” (JAMESON, 2006,p.159), o pensamento utópico soa

como algo aborrecido e ultrapassado. Mas conforme declara

Bloch  (2005,  v.2,  p.76)  “A  filosofia  da  esperança

compreendida se situa, por isso, per definitionem no front

do processo do mundo, isto é, no trecho mais avançado,

muito  pouco  refletido  do  ser,  da  matéria  movida,

utopicamente aberta”. Esse tipo de filosofia desperta os

homens  do  seu  imobilismo  fatalista,  e  o  chama  a

revolucionar o mundo presente com ações transformadoras.

Fazendo com que suas esperanças e sonhos diurnos tornem-se

concretos,  e  ele  seja  o  sujeito  desse  processo.  Essa

consciência do advento fundamenta esse prometido “novum da

felicidade”. Esse  novum está contido em todas as grandes

religiões do mundo, um exemplo é a expectativa cristã do

“novo  céu  e  nova  terra”.  Em  Bergson  esse  novo  é  uma

oposição  abstrata  a  repetição,  freqüentemente  como  mero

reverso da unanimidade mecânica. Em Bergson um grande amor 
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pelo novum é efetivo, uma grande inclinação pela abertura

salta  aos  olhos,  mas  o  processo  permanece  vazio  e

reiteradamente  nada  produz  além  do  processo.  Bergson

segundo Bloch não tem um  novum autêntico, esse conceito

Bergsoniano  apenas  estabiliza  a  ideia  da  novidade

capitalista  na  moda.  Esse  pseudo-novum de  Bergson  está

segundo Bloch na “burguesia tardia”. 

O Novum Blochiano possui dois elementos essenciais: a

possibilidade e a finalidade, que em Bergson é forçosamente

excluída. Para Bergson só existe um “possível tendo sido”,

é uma projeção lançada para dentro do passado pelo que de

novo está surgindo. Bergson perde a essência do conceito de

novum,  pois  estabelece  a  finalidade  como  o  mero

estabelecimento de um alvo final rígido. Já Bloch vê o

novum como o pendor almejante da vontade humana, que busca

nas possibilidades ainda abertas do futuro o seu para-onde

e  o  seu  para-quê,  um  pendor  almejante  do  trabalho  com

planejamento e ação humana. Para Bloch a novidade ou novum

triunfa no  ultimum, pois o horizonte ainda está aberto.

Essa categoria ultimum não é parecida como um prazo para o

tempo como na cosmovisão judaico-cristã. Na verdade desde

Fílon  e  Agostinho  até  Hegel  o  ultimum se  refere  a  um

primum e não a um  novum. É uma espécie de retorno a um

primeiro já consumado, perdido e alienado. Como uma fênix

que se queima e se renova. É um eterno retorno cíclico como

se o mundo se emanace de si mesmo e retornasse para si. 
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Conforme afirma Hegel apud Bloch (2005, v.2, p.77): “Cada

uma  das  partes  da  filosofia  é  um  todo  filosófico,  um

círculo que se completa em si mesmo (...) A partir daí, o

todo se apresenta como um círculo de círculos”.

Para  Bloch  estas  estruturas  aprisionam  a

“possibilidade  real”  e  as  desconsidera,  banalizando  o

“produto  histórico”  como  se  esse  fosse  rememorado  ou

restaurado de algo que se possuía outrora, algo que se

perdeu. Dentro da dialética movida pela inquietação não

existe este ciclo tenaz, pois o conteúdo final não pode

existir ante rem, pois ele é o ser não surgido. O ultimum

abre um leque enorme de possibilidades, novos horizontes,

quebrando  os  paradigmas  de  um  mundo  fechado.  Conforme

declara Bloch (2005, v.2, p.78) “...há algo ainda imaturo e

ainda não realizado, assim também a realização do próprio

realizar, a realização do que está sendo realizado está

sempre começando a principiar”. Para o autor é somente no

front que a possibilidade real dentro do processo histórico

é aberto, uma possibilidade indireta. É quando a utopia se

antecipa e se torna concreta. É o ainda-não-ser tornando-se

mediante a ação humana o ser. Esse novo acontece passo-a-

passo, momento a momento na história. Pois para Bloch “nem

tudo é possível e executável a qualquer hora”. Às vezes

pular um caminho pode levar toda utopia ao fracasso, a não

realização, a concretização do sonho que é possível. Para

Bloch tudo aquilo que encontra as condições dadas na 

140

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2016 – Ano II – Volume II – Número IX                                                    ISSN – 2358-7482

proporção  suficiente  é  possível.  Mas  aquilo  que  não

encontra as condições necessárias é ainda impossível. Por

isso  se  faz  necessário  uma  “precaução  crítica”  com  o

cuidado  quanto  a  “velocidade  da  caminhada”,  para  que  a

expectativa criada nos corações humanos sejam bem fundadas

garantindo  assim  um  “otimismo  militante”  para  que  os

objetivos definidos sejam alcançados e as possibilidades

concretizadas. Para Bloch (2005, v.2, p.79) “Possibilidade

real é apenas a expressão lógica para a condicionalidade

material do tipo suficiente por um lado e abertura material

(inesgotabilidade do útero da matéria) por outro”. Essa

expectativa plena ilumina a “teoria-práxis” revolucionária

com  muito  entusiasmo.  Essas  condições  diferentes  foram

percebidas conforme a medida do possível e a investigação

das mesmas perspectivas do “sendo-em-possibilidade”. Essa

análise da história e de suas condições práticas atuais,

fazem  com  que  a  própria  história  sucumba  ao  perigo  do

economicismo e do oportunismo que se aquece do seu alvo,

evitando a “nebulosidade do entusiasmo”, adentrando no que

para Bloch é “um pântano do filistério”, do compromisso

dúbio,  traindo  a  própria  história  e  o  movimento

revolucionário. Para o autor a análise das condições nessa

totalidade do histórico desmascara as ideologias em seus

desencantamentos da “aura metafísica”. 

Outro exemplo disso que estamos falando são as duas

correntes do marxismo: A corrente fria e a corrente quente.
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A corrente fria faz do marxismo não só uma “ciência das

condições”, mas também uma “ciência de luta e oposição” a

tudo aquilo que é como que um “entrave” e “dissimulações”

de  ideologia  de  ordem  econômica.  Já  a  corrente  quente

promove  a  “intenção  libertadora”  e  a  cosmovisão

“materialista-humana”,  e  é  em  função  disso  que  seus

desencantamentos  são  empreendidos.  Nessa  visão  o

proletariado humilhado, escravizado e abandonado chega a um

ponto de “transbordo” para então se emancipar. É a promoção

do “reino da liberdade” onde todos serão iguais não só

perante  a  lei,  mas  também  mediante  fatores  sócio-

econômicos. Bloch enxerga o marxismo como a doutrina do

calor  pois  fomenta  o  “ser-em-possibilidade”  de  forma

positiva. Uma ideologia que prega a liberdade, a “pátria da

identidade” em que todo ser humano não se comporte como

estranho perante o mundo, e nem o mundo com relação a ele.

É o front da matéria o movimento da matéria sempre avante,

sempre a frente. Nessas aberturas que a vida possibilita a

matéria possui uma latência, uma efervescência rumo aos

conteúdos “reais-objetivos” que existem na esperança. Bloch

chama os homens a sobrepujar sobre sua própria existência

na  história  e  no  mundo  onde  estão  inseridos,  evoca  a

“transcender sem transcendência”, ou seja, a mudar o mundo

sem apelar a fatores ou seres metafísicos. Ele entende que

o processo age sobre a terra mediante o “trabalho humano”.

Ele chama a todos a um materialismo para a frente, ao 
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abandono de uma “objetivação despropositada”. Isso fará com

que este mundo não tenha mais alienação daqueles que hoje

são  “sujeitos-objetos”  chegando  a  verdadeira  liberdade

entre os homens. Para Bloch a verdadeira liberdade só será

possível numa “sociedade sem classes”, ali a liberdade será

um  ser-em-possibilidade.  A  verdadeira  humanização  ocorre

quando a esperança está bem fundada numa ação humana livre,

emancipada,  baseada  numa  sociedade  sem  as  desigualdades

sociais  e  alienações  fruto  de  injustiças  sociais  e

desequilíbrios econômicos.
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Resumo
A frente de qualquer consideração a partir de uma leitura
interpretativa, de uma apreciação ou crítica, temos que ter
elucidado  que  esta  é  uma  obra  clássica  atemporal,  que
perpassou por diversos séculos só se alterando ao contexto
linguístico-gramatical de cada nação e povos, mas se mantém
viva para aqueles que nela encontram uma boa leitura que
entretém e amplifica a gama sucessiva de conhecimento, ou
para um acadêmico que quer desenvolver ou multiplicar suas
considerações  teológicas,  filosóficas  e  até  mesmo
religiosas  entre  diversos  outros  perfis  de  pessoas  que
buscam conhecer. É imprescindível falar da obra Teogonia
sem citar a significação de tal palavra; théos, deus e
gígnesthai, nascer, correlativo ao nascimento ou origem da
gama de deuses. Estamos tratando de um poema épico que
estabelece a estirpe, geologia, de deuses sobre-humanos e
imortais,  algo  fundamentado  em  uma  visão  de  origem  dos
deuses como lugares físicos (relacionado a cosmogonia) e
principalmente a colocação destes como pessoas divinas, com
suas manifestações de poderio, jurisdição e predomínio. Em
um  todo  a  origem  do  mundo,  e  suas  atuações  dinâmicas,
baseado  estreitamente  na  physis  como  uma  sequência  de
surgimento  e  desenvolvimento  num  constante  e  permanente
movimento vital, é conjecturado como o fundamental, 

18.  É  estudante  do  curso  Técnico  Integrado  de  Eletromecânica  do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná – IFPR,
na cidade de Assis Chateaubriand/ PR.
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primário e persistente e não apenas como a natureza, mas o
vigor dominante daquilo que brota e permanece.
Palavras-chave: Hesíodo; Teogonia; Poesia pré-socrática.

Resumo
La fronto de ajna konsidero de interpretativa legado de
juĝo  aŭ  kritiko,  ni  al  klarigi  ke  tiu  estas  sentempa
klasikaĵo, kiu transiris por pluraj jarcentoj nur ŝanĝas
la lingva-gramatika kunteksto de ĉiu nacio kaj popolo, sed
Ĝi restas viva por tiuj kiuj trovas ĝin bona legado kiuj
amuzas kaj amplifas la posta atingo de scio, aŭ akademia
kiu  volas  disvolvi  aŭ  multipliki  iliajn  teologiaj
konsideroj, filozofiaj kaj eĉ religiaj inter pluraj aliaj
profiloj de personoj kiuj serĉas scii. Ĝi estas esenca por
paroli de Teogonía laboron sen mencii la signifon de tiu
vorto; Theos, dio kaj gígnesthai, naskita, korelativaj al
la naskiĝo aŭ deveno de la gamo de dioj. Ni pritraktas en
epopea poemo kiu establas la trostreĉiĝo, geologio, dioj
superhoma kaj senmorta, ion surbaze fonto vido de la dioj
kiel fizikaj lokoj (rilate al kosmogonio) kaj speciale la
lokigo de tiuj kiel diaj animoj, kun liaj demonstracioj de
povo, jurisdikcio kaj superregado. Sur tuta la origino de
la mondo, kaj ĝia dinamika prezentoj, proksime bazita sur
la physis kiel kresko kaj disvolviĝo sekvenco en konstanta
kaj  permanenta  esenca  movado,  estas  konjektita  kiel  la
fundamenta, primaria kaj persista kaj ne nur la naturo,
sed  la  forto  regante  grenon  kaj  restas.
Ŝlosilvortoj: Hesíodo; Teogonía; antaŭ- Sokrata poezio. 

We apologize for the inconvenience, but the author did not
send the abstract in English! - The Editor. 

Hesíodo que tem incumbência de passar os propósitos

da Teogonia é um Aedo com muito poucas referências sobre

si, as poucas informações que temos sobre este se constam

nas obras a ele tidas como autor, mas há hipóteses que este
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não existiu, entre outras constatações de quem foi.

Uma pertinente consideração em relação à passagem do

canto que foi a Teogonia para um poema escrito e difundido

é  a  marca  de  criação  do  alfabeto  a  partir  da  escrita

fenícia no século VII a.C., porém não há ao certo quando

fez-se posto de forma escrita.

Sem rodeios, esse poema épico physico-teológico tem

por  exórdio  a  visita  das  musas  a  Hesíodo,  que  o

interpelaram e o comunicaram dom do canto. Musas as quais

são  referidas  como  heliconíades,  este  epíteto  faz

referência ao monte Hélicon (na Beócia) onde estas eram

cultuadas e se banhavam nas fontes ao seu redor, hienando e

bem dizendo a Zeus. As musas também eram reconhecidas pelo

epíteto Piérides, por também serem cultuadas na Pieria,

região da Trácia. 

Contudo  deve-se  ressalta  que  estamos  falando  das

mesmas musas, provenientes do desposo de Zeus e Memória;

para exemplificar isso, utilizando-se uma realidade atual,

temos a cultura cristã e pós-cristã onde a Mãe de Jesus é

nomeada de acordo com a região ou tipo de manifestação e

até  mesmo  ato  que  efetivou  e  perpetuou.  Nos  primeiros

versos vê-se uma listagem de divindades imortais que as

nove  musas  já  lançaram  “belíssima  voz”,  como  é

caracterizado a elas.

Em sequência Hesíodo ressalta e valoriza o que é de

tradição épica, nada mais que a evocação das musas, no 
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entanto  utilizando-se  de  seu  próprio  nome,  algo  que  em

conceitos linguísticos atuais seria o narrador personagem.

As musas que iam Zeus e foram a Hesíodo, apreço a seu Ego o

poeta cria ao citar como um mero pastor de ovelhas possuído

pelas musas, como um predestinado ou simplesmente utilizou-

se  de  tal  honra  para  marcar  o  seu  ofício  de  Aedo,  no

momento  isso  remete  também  ao  próprio  nome  do  poeta,

Hesíodo: o que lança contos.

Nesta  ocasião  atenta-se  para  a  marca  do  poema  de

composição oral; dispõe-se de fórmulas, que se repetem,

substantivos e adjetivos que se combinam, aliados estas

fórmulas estão as cenas típicas, ou seja, é uma combinação

de blocos com novos que vem acima; é um certo contexto pré-

fabricado, para se ter uma melhor memorização e transmissão

no  ambiente  grego,  entre  outras  recorrências.  É  uma

dinâmica  memorialística.  Até  o  momento  de  início  do

alfabeto (século VII a.C.), tais memórias não tinham noção

da autoria. O artista que pronuncia algo dentro da tradição

grega seria o autor, pois estes artistas, como é o caso de

Homero  e  Hesíodo,  servos  das  musas,  as  verdadeiras

conhecedoras e autoras. No geral o Aedo é o servo de uma

divindade  que  patrocinam  estipulados  archés.  Hesíodo  se

exalta de ser tomado pelas musas que possuem a Zeus e a

esse são totalmente verídicas, no entanto Hesíodo é somente

um instrumento, um servo de corpo presente que canta e da

vida a obra. Desse modo se faz certo Hesíodo se preconizar 
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por tal função concisa? Hesíodo tem uma missão a cumprir,

como poeta, poietés em grego, não é apenas um criador, mas

um legislador em nome das musas, aquele que vai inspirar os

mortais  a  seguirem  palavra  e  comportamento  advindo  dos

deuses.

Uma primeira canção direta a Hesíodo veio das musas,

palavra  a  qual  mencionavam  que  se  este  ser  “fingidor”,

saberá igualitariamente a verdade: “[...] Pastores agrestes,

vis infâmias e ventres só, sabemos muitas mentiras dizer símeis

aos  fatos  e  sabemos,  se  queremos,  dar  a  ouvir  revelações”.

(HESÍODO, 1995, versos 26-28).

Em seguida tem-se o momento de descrição do nascimento

das nove musas e do infatigável canto ao filho do Cronida,

no poema após o proêmio é seguida a cronologia de formação

do cosmos, no entanto no exórdio tem-se o nascimento e do

dizeres sobre a função das musas de forma detalhada, este é

o modelo que se segue toda a Teogonia. Promover o modelo a

formulação deste poema pelas musas é feito de inteligência

já  que  estando  ligado  a  evocação  e  engendramento  de

Hesíodo,  seria  a  sucessão  básica  para  um  aprazível

entendimento do contexto.

[…]  Memória  rainha  nas  colinas  de  Eleutera,
para oblívio de males e pausa de aflições. Nove
noites teve uniões com ela o sábio Zeus longe
dos imortais subindo ao sagrado leito. Quando
girou o ano e retornaram as estações com as
mínguas das luas e muitos dias findaram, ela
pariu nove moças concordes que dos cantares têm
o desvelo no peito e não-triste ânimo, perto do
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ápice  altíssimo  do  nevoso  Olimpo[...].
(HESÍODO, 1995, VERSOS 54-63).

Pelo fim do Proêmio Hesíodo suplica as musas um canto

e o descreve, que é o canto de Teogonia, o mesmo a Zeus

hienado no Olimpo:

Alegrai,  filhas  de  Zeus,  dai  ardente  canto,
gloriai  o  sagrado  ser  dos  imortais  sempre
vivos,  os  que  nasceram  da  Terra  e  do  Céu
constelado,  os  da  Noite  trevosa,  os  que  o
salgado Mar criou. 
Dizei como no começo Deuses e Terra nasceram,
os Rios, o Mar infinito impetuoso de ondas, os
Astros brilhantes e o Céu amplo em cima. 
Os deles nascidos Deuses doadores de bens como
dividiram a opulência e repartiram as honras e
como no começo tiveram o rugoso Olimpo. 
Dizei-me  isto,  Musas  que  tendes  o  palácio
olímpio,  dês  o  começo  e  quem  dentre  eles
primeiro  nasceu.  (HESÍODO,  1995,  versos  104-
115).

1. Os Deuses primordiais:

Nesse  momento  de  descrição,  tem-se  a  nomeação  da

linhagem primordial ao redor de quatro principais, estes

desde o princípio perfazem uma unidade. A partir desses o

surgimento de outros deuses se dá pela cissiparidade, ou

núpcias e desposo no amor.

A ordem de surgimento e formação da  physis dentre esses

principais se dá:

 Caos:  vazio  primordial,  espaço  incomensurável,  vale

profundo,  matéria  eterna,  informe,  rudimentar,  mas

dotada de energia prolífica;
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 Terra (Géia ou Gaia): a de amplo seio que embasa um

todo;
 Tártaro:  habitação  profunda,  “nevoento  no  fundo  do

chão de amplas vias”;
 Éros: Amor, “o mais belo entre os deuses imortais”

Em  sequência  por  cissiparidade  nasceram  do  Caos:

Érebo e  Nix (noite), destes irmãos unidos em amor nasceu

Éter (claridade celeste, fulgor do céu) e Hemera (dia).

Terra  por  cissiparidade  pariu  o  Céu  constelado

(Urano), com a função de cercá-la ao redor, e ser sede aos

deuses, provinda de forças, ser a sede irresvalável junto

ao Céu. Essa unidade deu à luz aos seguintes:

 Oceano;
 Coios;
 Crios;
 Hipérion;
 Jápeto;
 Teia;
 Réia;
 Têmis;
 Memória;
 Febe;
 Tétis;
 Cronos;
 Ciclopes;

1. Trovão;
2. Relâmpago;
3. Arges;

 Hecatonquiros;
1. Cotos;
2. Briareu;
3. Giges.
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Temos  acima  retratado  toda  a  classe  de  Titãs  e

Titânidas, Titãs se referindo aos da classe masculina e

Titânidas  referindo  as  mulheres  filhos  de  Terra  e  Céu,

estes irmãos unidos por amor tiveram numerosos filhos e

filhas. Podemos nos referir como uma nova era que trouxe

destruição e renovação do poder da casta de deuses. Um

adendo importante é que a Terra pariu por cissiparidade

Altas Montanhas e o Mar infecunda planície impetuosa de

ondas.

2. História do Céu e de Crono:
Todos os filhos que por amor teve Céu o odiavam, pois

este  ocultava  os  filhos  da  luz  logo  quando  nasciam,

ocultava que a luz chega-se até a cova, o seio materno da

que os paria. Terra para se vingar forjou um grande podão e

aconselhou aos filhos seguirem punição ao estólido pai.

Cronos logo assente com tal ideia, cortando os testículos

do pai quando esse desejando amor sobressaiu e estendeu-se

a terra com a vinda da noite. De tocaia Crono ceifou os

testículos de Céu e lançou-o a esmo para trás. No entanto

do sangue que jorrou do feito de Crono e caiu sobre a Terra

nasceram:

 Erínias;
 Grandes Gigantes;
 Ninfas  (deusas  que  devemos  dar  um  pouco  mais  de

atenção  por  apresentarem  certa  fragilidade  por  não

serem imortais, e ainda estarem relacionadas com 

151

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2016 – Ano II – Volume II – Número IX                                                    ISSN – 2358-7482

partes  principais  da  natureza  personificando  as

fontes, os rios, os lagos, as montanhas e as árvores;

estas ainda possuíam atributos como o da profecia. O

mais interessante a ressaltar é que são filhas de Zeus

e  tidas  como  divindades  secundárias  considerando  o

plano  de  fundo  que  abrangiam  mesmo  sendo  um  gama

considerável).

Ao os testículos de Céu chegarem ao mar, atingindo

antes  Cítera  e  depois  circunfluída  Chipre  nasceu  a

veneranda bela deusa Afrodite. Afrodite com sua sede de

vingança e temperamento irascível teve grandes desavenças

com os demais deuses, podemos lincar tal temperamento pelo

jeito  e  meio  em  que  nasceu.  Esta  deusa  ainda  tinha  a

destreza de tocar onde a ferida se propaga, a exemplo temos

a luta entre gregos e troianos decorrente de uma promessa

feita a Páris por Afrodite, o que causou toda a Guerra de

Tróia retratada na Ilíada, simplesmente pela promessa da

mão de Helena a Páris.

3. Os filhos da Noite:

Aqui se encontra o porquê de noite e a escuridão

causarem medo  e temor  nas pessoas,  o que  levou elas  a

produzir proteções e permanecerem em sua zona de conforto e

em descanso; é o simples fato do medo daquilo que se pode

encontrar de perigos em meio a escuridão, aquilo que não 
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pode se ver e que causa dor, sofrimento e morte, um cenário

onde  criaturas  e  coisas  desconhecidas  se  espalham  para

amedrontar e alimentar-se. Esse pensamento só existe devido

aos filhos que Noite pariu, um lote de criaturas hediondas

e repugnantes, as quais temos:

 Sorte (negra);
 Morte;
 Sono;
 Sonhos;
 Escárdio (desdém, zombaria, menosprezo);
 Miséria;
 Hespérides;
 Fiandeira;
 Distributriz;
 Nêmesis;

 Engano;
 Amor;
 Velhice (funesta);
 Éris;

1. Fadiga;
2. Olvido;
3. Fome;
4. Dores (cheias de lágrimas).

4. A linhagem do Mar:
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O Mar gerou, por cissiparidade, Nereu (o velho do

mar), também chamado de ancião porque infalível e bom este

é; esse era tido com tais características por ser quem dá

certas  salubridades  com  sua  manifestação  física, podia

transformar-se  em  qualquer  espécie  de  criatura,  e  era

considerado principalmente pelos nautas um deus benfazejo,

esse  também  pertencia  a  geração  dos  pré-olímpicos  que

simbolizavam as forças primordiais do mundo.

Mar amante da Terra gerou também:

 Espanto;
 Fórcis (viril);
 Ceto;
 Euríbia.

Do velho Mar (Nereu) por amor com Dádiva (de belos

cabelos, virgem do Oceano, rio Circular) deram à luz a 50

virgens eruditas com ações perfeitas e irrepreensíveis.

Forcis, juntamente com sua irmã Céto pariu:

 Velhas (Gréias);
 Penfedo;
 Ênio;
 Górgonas;

1. Esteno;
2. Euríde;
3. Medusa: Decapitada por Perseu deu à luz a partir de

seu sangue: Crisador/Aurigládio; Pegaso.
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Do filho de Medusa Aurigládio por amor a Belaflui

tiveram:

 Gerioneu;
 Divina Víbora.

De Víbora juntamente por amor a Tífon tem-se:

 Ortro;
 Cérbero;
 Hidra;
 Cabra:  Unindo-se  por  amor  à:  Pégaso  tem-se  Fix;

unindo-se por amor à: Ortro tem-se Leão de Neméia.

Dentro ainda de tais versos constata-se a incumbência

e alguns atributos a estas divindades.

5. A linhagem do Céu:

Grande e de grande importância é tal linhagem, temos

Tétis unida por amor a Oceano e a partir daí: Primeiramente

tem-se os Rios Rodopiantes.

Após a linhagem de Rios Rodopiantes encontra-se cerca

de 3 mil Oceâninas.

Téia em amor com Hipérion:

 Sol;
 Lua (brilhante);
 Aurora.
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Aurora filha de Téia e Hipérios unida por amor a

Austreu (ventos de ânimo violento):

 Zéfiro;
 Bóreas;
 Notos.

Aurora por cissiparidade pariu:

 Estrelas do amanhã;
 Astros brilhantes;

Euríbia em amor com Crios:

 Astreu;
 Palas;
 Perses.

Estige uniu-se a Palas e tiveram:

 Zelo;
 Vitória;
 Poder;
 Violência.

6. Hino a Hécate:

Tais versos se concentram na origem de Hécate e sua

prole,  pois  esta  foi  hinrada  por  Zeus  Cronida  e  foi

concedido a tal esplêndidos dons, tem parte na terra e no

mar infecundo.
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A sucessão de uniões por amor até a Hécate é a seguinte:

Febe e Coios:

 Leto;
 Astéria: Unida por amor a Perses pari: Hécate.

7. O nascimento de Zeus:

Réia submete-se a Crono e advém de brilhantes filhos,

mas que Crono os engole por ter medo de perder seu trono o

qual um oráculo o anunciou que poderia ser tomado por esta

classe de brilhantes filhos, tem-se os filhos:

 Héstia;
 Demeter;
 Hera;
 Hades;
 Posidon;
 Zeus (sábio, porta-égide).

Réia pede um conselho aos seus pais queridos, Terra e

Céu constelado formam/preparam um ato sagaz para que Zeus

nascesse e não fosse engolido por Crono, Réia teve o sábio

filho na Ilha de Creta e lá este permaneceu a crescer e

domar suas habilidades. Cronos engole uma pedra ao invés do

caçula, mas está tão vidrado na ação maligna que passa

despercebido.

Zeus já pronto liberta os ciclopes e destrona Cronos,

que vomitou a pedra e logo em seguida todos os irmãos do

caçula. Tem-se aqui a nova classe de deuses, o poder se

detém, é mantido e reformado por estes, após guerras e 

157

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2016 – Ano II – Volume II – Número IX                                                    ISSN – 2358-7482

desavenças até com seus próprios descendentes, a sede por

poder é incontrolável e devasta.

8. História de Prometeu:

Jápeto e Clímene por amor vão vida aos deuses:

 Atlas;
 Menécio;
 Prometeu;
 Epimeteu.

Pelas astúcias de Prometeu Zeus atribuiu-lhe um castigo:
[...]prendeu com infrágeis peias Prometeu
astuciador, cadeias dolorosas passadas ao
meio duma coluna, e sobre ele incitou uma
águia de longas asas, ela comia o fígado
imortal, ele crescia à noite  todo igual o
comera  de  dia  a  ave  de  longas  asas[…].
(HESÍODO, 1995, versos 421-425).

Outras  peripécias  filho  de  Jápeto  tentou  para

suprimir ao descendente do Crônida, porém nem com tais pode

superar a índole de Zeus sábio e não escapar da pesada

Cólera.

9. A Titanomaquia:

Este  é  nome  dado  ao  combate  de  Titãs  contra  os

deuses. Esse foi muito mais que um simples combate, mas uma

batalha por poder que advém de forças de uma mesma prole, o
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que  monstra  o  quanto  uma  posição  de  predomínio  leva  a

hybris.

Após tal conflito os Titãs foram infelizes por perder o

combate e foram apreendidos no Tártaro venturoso; mas aqui

se  encontra  um  ponto  a  considerar-se,  pois  mesmo  que

apreendidos  suas  estruturas  se  mantém  e  suas  dinâmicas

continuam  em  constante  funcionamento,  pois  são  o

embasamento da natureza permanente (physis).

10. Descrição do Tártaro:
Tem-se um dimensionamento do que é o Tártaro:

Nove noites e dias uma bigorna de bronze cai do
céu e só no décimo atinge a terra e, caindo da
terra, o Tártaro nevoento. 
E nove noites e dias uma bigorna de bronze cai
da  terra  e  só  no  décimo  atinge  o  Tártaro.
(HESÍODO, 1995, p. 110).

O Tártaro seria como o oposto a vida e a luz, um

lugar onde nem mesmo a discórdia e a cólera tem força. Algo

como um sentimento que arruína e deixa sem forças, o fim

para  o  começo  da  verdadeira  escuridão  e  angústia.  A

profundeza que nem mesmo o inferno onde almas queimam por

suas injúrias é igualável. Mais tarde Tártaro passou a ser

assimilado ao inferno como um mundo subterrâneo onde os

piores criminosos teriam lugar.

11. A Luta de Tifeu:
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Terra unida por amor a Tártaro pariu o mais terrível

dos monstros, pois via-se no dever de vingar a derrota de

seus filhos na luta com os deuses olímpicos. Ao nascer tal

mostro todos os deuses se sentiram amedrontados, até mesmo

Zeus, mas foi a vergonha de sua própria covardia que levou

Zeus  a  voltar  e  lutar  contra  Tifeu  derrotando-o  e

fulminando esse para o Tártaro.

12. Os deuses Olímpicos:
Zeus passando por diversas fadigas de lutas sobressai e

torna-se o pais dos deuses e dos homens. “Repartiu suas

honras com os outros Imortais e iniciou seu reinado para

sempre. Seus múltiplos casamentos refletem-lhe o poder de

fecundação.” (BRANDÃO, 1986).

Zeus unido a Astúcia por amor:

 Atena.

Zeus e Têmis por amor:

 Equidade;
 Justiça;
 Paz Viçosa;
 Fiandeira distributriz;
 Inflexível.

Zeus e Eurímone por amor:

 Esplendente;
 Agradável;
 Festa Amorosa.
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Zeus e Deméter por amor:

 Persífone.

Zeus e Memória por amor:

 Musas.

Zeus e Léto por amor:

 Apolo (Apoio);
 Ártemis.

Zeus e Hera por amor:

 Hebe;
 Ares;
 Ilítia.

O medo de ser destronado por um filho ou irmão é uma

afronta que acompanhava os grandes deuses que detinham o

trono, isso não é diferente com Zeus que por amor a astúcia

tiveram Atena que o grande sábio engoliu por esta ser a que

poderia destrona-lo. Assim  engoliu a mulher grávida. No

momento do parto Zeus deu ordens a Hefesto para fender-lhe

a própria cabeça ao meio com um machado, e dela saiu a

deusa  Atena,  já  adulta  e  armada  hienando  um  grito  que

abalou todas estruturas do cosmo.

Hera por cissiparidade:

 Hefesto.
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Posidon e Anfitrite por amor:

 Tritão.

Ares e Citeréia por amor:

 Pavor;
 Harmonia;
 Temor.

Maia e Zeus por amor:

 Hermes.

Zeus e Sêmele por amor:

 Dionísio.

Zeus e Alcmena por amor:

 Heracles.

Sol e Oceanina Perseida por amor:

 Circe;
 Eetes.

Eetes e Ideia (sábia faces) por amor:

 Medéia.

162

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2016 – Ano II – Volume II – Número IX                                                    ISSN – 2358-7482

Dentre a linhagem do porta-égide diversas divindades

começaram  a  se  relacionar  com  humanos,  dando  à  luz  a

Semideuses; todos por amor:

Demeter e Jasão:

 Riquesa.

Cadmo e Harmonia:

 Ino;
 Sêmele;
 Agave;
 Sagacidade;
 Polidoro.

Aurigládio e Belaflui:

 Gerionell.

Titano e Aurora:

 Ménon.

Céfdo e Aurora:

 Fulgêncio.

Jasão e Medéia:

 Medéio.

Arenosa e Éaco:
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 Aquiles.

 Peleu e Tétis:

 Enías.

 Afrodite e Anquises:

 Ágrio;
 Latino;
 Telégono.

Circe e Odisseu:

 Nausítoro;
 Nausíoo.

Ter  um  contato  com  a  Teogonia  é  certamente

questionar-se do que é o cosmos? Como funciona em si e

trabalha suas estruturas?

O  cosmos  como  se  refere  diversos  dicionários  e

referências etimológicas é tido como a ordem, a verdadeira

organização, refere-se diretamente ao universo e suas leis

regulares algo que como visto no poema, na descrição das

quatro  primeiras  divindades,  deuses  mais  voltados  a

escuridão,  o  abysmos insondável,  deuses  de  extrema

necessidade para dar suporte dentro do contexto da physis,

e a partir desse ponto temos os deuses que transmitem a

luz. Seria como um gráfico algébrico, onde saem de um ponto

morto crescem e transitam na luz, de forma a chegar em um

ápice. Temos de levar em consideração que esses deuses, 
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suas formações e até mesmo futuras destruições (ditas como

a  volta  para  o  caos)  é  um  ciclo,  dentre  considerações

míticas tidos como o mito das cinco raças, representado por

um cérebro com fases decorridas dentro de 10.000 anos.

Mas até que ponto tudo isso é harmônico e onde se

inicia  essa  ordem;  ao  certo  está  conjuntura  é  uma

incessável busca, tida como uma formação e construção de

linhagens, que entre si é difundido e inevitável a hybris

organizacional e guerreira, quando falamos em estrutura do

cosmos não estamos falando em um seguimento de nomes de

deuses,mas sim fundamentações pensadas através de imagens

(as quais o pensamento mítico circunda), onde vão além de

simples aspectos do mundo, são princípios permanentes a

physis,  o  desenvolvimento  constante,  permanente  de  um

movimento  vital.  Contudo  atentar-se  para  a  questão  de

movimento é algo necessário, dentre o conceito de  physis

temos  no  poema  grego  de  Hesíodo  a  constante  menção  do

espaço  físico,  apenas  como  uma  determinada  ordem  de

movimento dos deuses dentro das linhagens, em momento algum

qualquer noção de tempo é vista, até o ponto onde Hesíodo

se dedica a descrição do Tártaro, onde é perceptível o

laivo em relação ao tempo.

Diversas críticas circundam a Teogonia, muitos dizem

ser um poema que não traz nenhuma inspiração, sem sentido

poético,  apenas  uma  mera  catalogação  de  personagens

míticos. Porém tem-se um poeta que faz divisão celeste, 
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ctônica e telúrica dos deuses. Não é apenas uma catalogação

gélida,  mas  a  constatação  de  um  documento  histórico-

religioso grego.
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Amor y Capitalismo

Por: Guido Arditi19

ardotieluno@hotmail.com

Resumen
El  trabajo  pretende  investigar  la  manera  en  que  los
distintos modos de producción ayudan a la configuración de
distintas  subjetividades,  favoreciendo  o  reprimiendo  la
gestación de distintos tipos de vínculos entre las personas
y en última instancia en la configuración de los afectos en
la pareja.
En ese sentido el trabajo se plantea evaluar el surgimiento
del primer capitalismo, sus consecuencias sociales y la
inauguración de una separación estricta entre un ámbito
público y otro privado.
Por  último  estudiamos  el  surgimiento  del  capitalismo
avanzado  y  la  manera  en  que  este  nuevo  viraje  o
profundización del proceso que se venía llevando a cabo
afecta la configuración de los vínculos humanos.
Palabras Clave: Capitalismo; Afectos; Marxismo.

Resumo
La  laboro  celas  enketi  kiel  la  malsamaj  modoj  de
produktado helpo agordi malsamajn subjektivecoj, favorante
aŭ  subpremante  la  gestateco  de  malsamaj  tipoj  de  ligoj
inter homoj kaj finfine tuŝas la agordo de la paro. En tiu
senco la verko estas proponitaj por taksi la apero de frua
kapitalismo:  sociaj  sekvoj  kaj  la  malfermo  de  strikta
apartigo  inter  publika  kaj  privata.  Fine  ni  studas  la
apero de progresinta kapitalismo kaj kiel tiu nova turno 

19.  É  graduado  em  Filosofia  pela  Universidade  de  Buenos  Aires/
Argentina.  Atua  como  professor  de  Filosofia  da  História  na  mesma
instituição.
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and lastly how it affects couples. This present work tries
to evaluate early capitalism, its social consequences, and
the  strict  separation  between  a  public  and  a  prívate
realm. Lastly, we study late capitalism and the way in
which this new turn or deepening of the process that was
already  taking  place,  affects  ends  up  affecting  human
relationships.
KeyWords: Capitalism; Affects; Marxism

En  este  trabajo  nos  inscribimos  dentro  de  la

tradición marxista; y respecto a  la dicotomía existente

entre  estructura y  superestructura, tomamos una vertiente

más bien thompsoniana, en tanto creemos que cada época es

más  bien  una  totalidad,  compuesta

tanto de representaciones como  de prácticas, que  se

amalgaman para formar un todo coherente. En ese sentido,

creemos que un modo de producción no podría jamás subsistir

sin agentes humanos que lo consideraran como portador de

significación;  todo  lo  cual  se  manifiesta  de  manera

patente frente a

la imposibilidad de describir la economía de
las sociedades primitivas, sin tener en cuenta
los sistemas de parentesco que están aprobadas
e impuestas tanto por las normas como por las
necesidades. No obstante, es igualmente cierto
que  en  sociedades  más  avanzadas  las  mismas
divisiones  carecen  de  validez.  No  podemos
siquiera empezar a describir la sociedad feudal
o  capitalista  en  términos  'económicos'
independientemente de las relaciones de poder y
dominación (Thompson, 1992, p. 14). 
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Creemos  que  la  mera  distinción  entre  estructura

material y superestructura ideológica es al fin de cuentas

meramente conceptual, pues toda praxis es teórica, ninguna

estructura podría jamás resistir sin la existencia de modos

de conciencia legitimantes; es decir, sin superestructura.

A  partir  de  aquí  sostenemos  que  el materialismo

histórico  toma al  capitalismo como  objeto  de

estudio allende  a su  dimensión  económico-productiva; en

tanto lo piensa como siendo también y al mismo tiempo  una

manera de concebir y organizar la cultura, enfatizando “la

simultaneidad de expresión de las relaciones de producción

características en todos los sistemas y áreas de la vida

social”20 (Thompson,  1992:  14). Entonces,  al  pensar  al

Primer  Capitalismo  y  al  Capitalismo  Tardío;  los

consideraremos siempre al  modo de un proceso social total;

cultural  y  económico, entendiendo a lo  estructural  y lo

superestructural como conformando un todo articulado. Y a

partir  de  aquí  nos  proponemos  pensar la  dominación

capitalista como  estructurante,  totalizante,  y  no

centrándonos en su dimensión clasista. 

Al analizar la superestructura o la "cultura", la vamos

a tomar siempre en tanto sinónimo de  clima de época; los

significados y valores vividos que determinan el modo en

que  los  hombres  y  mujeres  configuran  sus  vidas,  sus

costumbres, prácticas, y por sobre todo sus expectativas; 

20. Las cursivas pertenecen al autor en todos los casos.
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centrándonos siempre en las relaciones de pareja y desde

una  perspectiva  dinámica,  vamos  a  analizar  sus  cambios

haciendo uso modelos que nos resultarán funcionales para

caracterizar un antes y un después en la historia de las

sociedades;  siendo  plenamente  conscientes  de  que  estos

tipos  ideales  provienen  de  grandes  teorías  sociológicas

propuestas  que  muchas  veces  hacen  caso  omiso  de

distinciones entre grupos geográficos o sociales -y mucho

menos características particulares-.

Así, en este trabajo pretendemos seguir a Horkheimer en

aquello de que “la filosofía toma en serio los valores

existentes, pero insiste en que se conviertan en partes

integrante de un todo teórico que revele su relatividad”

(Horkheimer,  1973,  p.  190);  pues  “las  ideas  culturales

fundamentales llevan en sí un contenido de verdad, y la

filosofía debería medirlos en relación al fondo social del

que  proceden”  (Horkheimer,  1973,  p.  190).  Es  en  este

sentido que todos los valores deben ser valorados; no como

principios metafísicos atemporales, sino en la medida en

que reflejan realidades históricas concretas.

I. Primer Capitalismo

Con  el  surgimiento  del  capitalismo  se generó un

paulatino  pero  constante  crecimiento  de  la  actividad

comercial, que conllevó un aumento en la producción para la

venta. Esto, sumado a los nuevos inventos mecánicos, 
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redundó  en  una  mayor  presión  para  intervenir  en  la

organización  de  los  tiempos  productivos,  afectando  el

propio  modo  de  producción;  en  tanto  tuvo  lugar  una

creciente división del trabajo. 

Este nuevo modo de producción generó el estado que

Marx  describe  como  alienación;  que  consiste  de  varios

niveles;  en  primer  lugar;  el  trabajo  industrializado

comienza  a  verse  crecientemente  reducido  a  funciones

específicas  y  predeterminadas  que  han  de  repetirse  de

manera obediente y mecánica; procurando incluso de manera

consciente  mantener  a  raya  todo  impulso  de  iniciativa

creativa.  Así,  tiene  lugar,  en  primer  término,  una

enajenación en la actividad misma del trabajo, en la que la

persona del trabajador está ausente, tal como lo ve Marx,

se  puede  definir “la  realización  del  trabajo  como

desrealización del trabajador” (Marx, 1979, p. 106). 

Como  consecuencia  de  esta  situación,  se  genera  una

segunda  alienación  respecto  al  producto  final  del

trabajo, ya  que  el  productor no  se  siente  identificado,

vinculado o representado por él; “el objeto que el trabajo

produce, su producto, se enfrenta a él como un ser extraño,

como un poder independiente del productor” (Marx, 1979, p.

106). A nivel subjetivo sucede que, como consecuencia de

este proceso de  hiper-simplificación y maquinización del

trabajo, “se pierde algo que solía hacer feliz a mucha

gente y que probablemente era vital para la felicidad de 
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todos: el orgullo del ‘trabajo bien hecho’, de la destreza,

la inteligencia o la habilidad en la realización de una

tarea complicada” (Bauman, 2009, p. 17).  

Más  aún,  la  alienación  en  el  trabajo  presenta  una

dimensión  ulterior,  pues  para  Marx,  la  historia  de  las

primeras etapas del capitalismo, es, en gran medida, la

historia  de  la  expropiación  de  los  trabajadores  de  sus

medios de producción. Así, la alienación se produce también

respecto  a  los  medios  y  el  lugar  con  los  que  los

trabajadores, -y cabe destacar, no sólo el obrero fabril-,

desarrollan sus tareas. Pues esta atomización y división

del trabajo conlleva a su vez la creación de una burocracia

de su misma factura, pues, tal como afirma Weber, requiere

“una administración más permanente, rigurosa, intensiva y

calculable,  tal  como  la  creó  –no  solamente  él,  pero

ciertamente  y  de  modo  innegable,  él  ante  todo-  el

capitalismo” (WEBER, 1964, p. 233). Es así que la situación

descripta, -pese a lo que suele suponerse a veces-, no es

exclusiva del trabajo obrero fabril, sino que es extensiva

a otros ámbitos, pues, como dice Schumpeter,

el  trabajo  racionalizado  y  especializado  de
oficina termina por borrar la personalidad, el
resultado calculable sustituye la ‘visión’. El
caudillo no tiene ya oportunidad de lanzarse al
combate. Está en vías de convertirse en otro
empleado de oficina más, un empleado que no
siempre  es  difícil  de  sustituir (SCHUMPETER,
1961, p. 182).
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Así, como vemos, la alienación en el trabajo se hace

palpable tanto al obrero como al empresario, pues se trata

de  un  fenómeno  estructural  endémico  de  un  determinado

sistema productivo. El trabajador moderno no es ya más que

una ruedecita dentro de una máquina de la que no puede

escapar;  incluso  su  máxima  aspiración  solo  consiste  en

progresar hasta convertirse en una rueda más grande. 

Por  otro  lado, la  cooperación  capitalista  en  el

trabajo es inconsciente; en tanto tiene lugar a espaldas de

la conciencia, –e incluso de la vista-, de las personas

individuales.  Así,  a  los  miembros  de  esta  sociedad,  su

unidad se les aparece como algo externo. Pues ahora los

demás  trabajadores  son  completos  desconocidos  o,

incluso, pueden llegar a ser percibidos como competidores;

al tiempo que el vínculo con los jefes es, -al menos en

principio-, temporal, basado en un contrato con fecha de

vencimiento.  Así,  “el  mercado  no  crea  entre  sus

participantes una comunidad bien comprendida de destinos e

intereses” (COHEN,  2007,  p.  85),  sino  que,  muy  por  el

contrario, “los participantes en el intercambio sean mucho

más rivales que solidarios” (Ibidem).

Sucede entonces que 

la  descomposición  mecánica  del  proceso  de
producción desgarra también los vínculos que en
la producción ‘orgánica’ unían a los sujetos
singulares  del  trabajo  en  una  comunidad.  La
mecanización de la producción hace de ellos,
también  desde  este  punto  de  vista  átomos
aislados abstractos (LUKACS, 2013, p. 203).

173

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2016 – Ano II – Volume II – Número IX                                                    ISSN – 2358-7482

La industria maquínica produce  una  disgregación  de

los  trabajadores,  por  lo que finalmente  “el  trabajo

alienado ‘hace extrañas entre sí la vida genérica y la vida

individual’”,  (GIDDENS,  1977,  p.  50),  fomentando

la formación, -tal vez por primera vez en la historia-,

de la conciencia de uno mismo como una entidad exterior e

independiente del grupo. El individuo empieza entonces a

pensarse cada vez más como fin y valor supremo, dando cada

vez mayor preeminencia a sus propios impulsos. Cada persona

ahora se abre paso entre las demás dirigiéndose hacia sus

propios objetivos, intereses y proyectos; por lo que fue

resultando cada vez más difícil entender al agente humano

como un elemento de un orden significativo mayor. 

Al  mismo  tiempo,  el  surgimiento  de  los  Estados

nacionales  centralizó  las  antiguas  potestades  comunales,

obturando  la  acción  comunitaria  directa. Bajo este

nuevo régimen,  las  referencias,  las actividades,  la

política misma, pasan a estar lejos, en otra parte. Esta

resulta  ser  la  estocada  final  de  este  proceso  de

atomización social, pues bajo estas condiciones, se termina

de diluir en el horizonte poco a poco el placer de marcar

una diferencia, dejar una huella, de generar un impacto o

hacer  algo  que  afecte  a  la  comunidad  toda,  sintiéndose

necesario o acaso irremplazable. Por todo esto, el nuevo

hombre  está  totalmente  despreocupado  respecto  a  lo

universal, a lo social; tal como lo describe magistralmente
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Rousseau; ahora “¿Hay que ir al combate? Pagan tropas y se

quedan  en  sus  casas.  ¿Hay  que  ir  al  consejo?  Nombran

diputados y se quedan en sus casas” (ROUSSEAU, 1983, p.

97).

Sin embargo, existe un reverso de todo este proceso,

en  tanto  podemos  señalar,  que “la  conversión  de  las

relaciones humanas en mecanismos económicos objetivos daba

al individuo, al menos en principio, cierta independencia”

(HORKHEIMER, 1973, p. 164); el relajamiento y la pérdida de

poder de las agrupaciones sociales propias del modo de vida

tradicional, abría el campo hacia una transición desde un

pensar  basado  en las autoridades  externas  hacia otro más

autónomo  e  individual.  Tal  es  así  que  la  Modernidad

puso, en un solo movimiento “la ‘liberación’ a la cabeza de

su programa de reforma política y la ‘libertad’ a la cabeza

de su sistema de valores” (BAUMAN, 2005b, p. 23); los usos

y  costumbres, tanto  como los  lazos  comunales  con  sus

consecuentes  derechos  y  obligaciones; no  eran ya más  que

grilletes que constreñían el libre desempeño de la propia

iniciativa;  principalmente  la  libertades individuales de

elegir y actuar. 

La  Modernidad  instauró  un ethos individualista, un

conjunto de valores vinculados con la noción que tenemos de

nosotros mismos como seres autónomos y desvinculados. Los

individuos devinieron tales, y al hacerlo, comenzaron a

reclamar una opinión, un querer y una conciencia propios; 
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por  lo  que  las  elecciones  se  independizaron  de  las

consideraciones patrimoniales, los parientes, la familia y

la sociedad toda. Así, como dice Beck, "la vida 'propia'

es efectivamente una invención de la modernidad" (BECK y

BECK-GERNSHEIM, 2008, p. 295).

Tal  como  lo  indicamos  en  un  principio,  en  este

trabajo sostenemos que la más íntima de las decisiones, -e

incluso la condición de posibilidad de la existencia de

elecciones íntimas-, se encuentra atravesada por las normas

condicionantes de la sociedad en general. Tal es así que,

aquí.  en  contra  de  la  tradición  que  ha  relegado  y

circunscrito  el  tratamiento  del  amor  al  campo  de  la

psicología, -interpretándolo como una esfera independiente

y  perteneciente  al  foro  más  íntimo  del  individuo-;

sostenemos que ha sido un error creer que dicho ámbito era

separable,  disociable  y  escindible  de  las  normas

condicionantes de la sociedad en general. Por eso mismo es

que creemos que la más íntima de las relaciones y la manera

en que se manifiestan se encuentra condicionada por las

normas y papeles que la sociedad impone. Aquí nos hemos

propuesto otra exégesis posible; pensar al  amor en clave

social y cultural, como un componente más dentro de una

determinada práctica de vida determinada por la estructura

específica de la sociedad. 

El  capitalismo  trajo  aparejado  nuevas  coordenadas

sociales a partir de las cuales articular la existencia; a 
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saber,  la  individualidad,  junto  con  las  consecuentes

libertad y autorrealización. Es en este sentido que aquí

nos  interesa  discutir  con  Fromm  y  su  concepto  de  la

separatidad  humana como siendo una estructura ontológica,

inmanente e intrínseca; para presentarla más bien como un

producto de una configuración social e histórica. A partir

de aquí, nos interesa pensar, que si el problema humano por

antonomasia  se  encuentra  históricamente  condicionado,

también ha de estarlo su solución, a saber; el amor. Y es

por  esto  que  aquí  intentamos  presentarlo  como  parte

integral del capitalismo y su práctica de vida.

Es  por  esto  que  nos  interesa  señalar  que  el

matrimonio, tras  la  caída  de  las  comunidades naturales,

heredadas,  dadas,  pasó  a  estar  basado  en  dos  de  las

piedras  de  toque  del ethos moderno,  el contrato y

el consentimiento entre individuos iguales. El capitalismo

y  su  correspondiente  sistema  de  libre  contrato  en  las

relaciones laborales, adelantaron un sistema análogo en el

ámbito de las relaciones de pareja, pues “se veía cada vez

con mayor frecuencia a las relaciones humanas en términos

económicos, gobernadas por las reglas del mercado libre”

(Stone,  1989:  142).  La  libertad  de  elección  amorosa

entonces bien puede ser vista 
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entonces como un reflejo ideológico del surgimiento del

libre mercado:

Desde este período, y en adelante, se produce
la  constante  decadencia  del  poder  que  hasta
entonces  habían  ejercido  los  padres  y  otros
grupos  más  extensos  de  parentesco  en  la
elección del cónyuge, y la elección pasa a ser
progresivamente  asunto  de  la  pareja.  Como
siempre,  el  acento  en  la  individuación  y  el
compromiso personal colocan un lugar de mayor
importancia  el  acuerdo  contractual  (TAYLOR,
2006, p. 308).

Por  otro  lado, pretendemos  pensar  el  surgimiento  del

amor romántico como una especie de paliativo que viene a hacer

contrapeso  a  las  consecuencias  más  nefastas  del  sistema

capitalista; tales como la despersonalización, la pérdida de la

identidad y la posibilidad expresiva, y el desmantelamiento de

la vida comunal:

Frente a las necesidades sociales de prestigio que se le

niegan  a  los  sujetos  en  la  empresa  y  el  mundo  laboral  en

general; el amor romántico implica la resignificación, -¿o hemos

de  decir  significación?-  por  parte  del  otro.  Es  decir,  los

modernos  sujetos,  despojados  de  sus  anteriores  atributos  e

identidades, adquieren significado e identidad a través de sus

parejas; pues estas representan la existencia de  otro para el

cual importan, y la propia elección del cónyuge comienza a

estar  fundamentada  en  cualidades  personales  que  nos

destacan como especial, pues, "el amor: arranca a otro entre

'todo el mundo', y por medio de ese acto convierte al otro en

'un alguien bien definido"10; todo lo cual implica el ser 
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destacado  por  otro  en  base  a  nuestras  cualidades  más

específicas, individuales e idiosincráticas; me aman por lo que

soy; porque lo merezco. Lo cual importa toda la carga simbólica

de haber sido seleccionados.

A su vez, el amor romántico viene a satisfacer la

necesidad de integración, de identificación, de pertenencia

a una comunidad. Justo en el momento en que el sentimiento

comunal  comienza  a  decaer,  el  amor  romántico  llega  al

rescate, pues su mitología incluye la idea pérdida de la

individualidad, de cohesión, comunión y fusión con otro. En

términos  menos  románticos,  admite  la  posibilidad  de

compartir las biografías, lo cual otorga un cierto grado de

seguridad ante un mundo y un futuro que tal vez por primera

vez en la historia humana se presentan como inciertos.

A su vez, con el advenimiento del capitalismo, y su

organización racional de los asuntos públicos que hemos

descrito, ante el dominio individualista e instrumental del

trabajo,  la  economía  y  la  sociedad  en  general; surge y

urge la necesidad de proteger cuanto menos alguna porción

de la existencia contra este poder absorbente del ideal

burocrático de vida; arraigarse en algo  para  hacerse de

algún sentido de certidumbre y seguridad ontológica y así

recuperar la coherencia y estabilidad con las que el nuevo

sistema  acabó.  Es  así  que  lentamente,  la  familia  o  el

ámbito privado en general se encaminan a convertirse en

un refugio en medio de un mundo desalmado. A decir de 
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Taylor,  a  principios  del  siglo  XIX,  “hombres  y  mujeres

procuran el pleno apoyo emocional de sus cónyuges e hijos;

procuran construir un refugio en un mundo de otro modo

inhóspito” (TAYLOR, 2006, p. 311), pues la familia se erige

como una comunidad de individuos entre los cuales existe un

altruismo que ya no se encuentra en otros grupos de la

sociedad. Así, poco a poco es el espacio conyugal el que se

convierte en el baluarte donde puede expresarse con mayor

respetabilidad el sentimiento; se convierte en un espacio

reservado a la afirmación emocional, al desarrollo de la

calidez,  el dominio  donde  es  posible  recibir  apoyo  y

desarrollar sentimientos de seguridad en un mundo, por lo

demás, cada vez más frío. 

Es  en  este  punto  que  cabe  aclarar,  frente  a

posibles interpretaciones ligeras,  que  “la  diferencia  se

halla  no  tanto  en  la  presencia  o  ausencia  de  ciertos

sentimientos como en el hecho de que se les adjudica mucha

importancia” (TAYLOR,  2006, p.  310);  lo que  sucede es

entonces que las cuestiones afectivas se ven dotadas de una

significación  sin  precedentes  en  la  historia premoderna.

Así  es  que  por  primera  vez,  el  experimentar  ciertos

sentimientos, -en particular el amor conyugal-, pasa a ser

considerado  como  parte  de  esencial  del vivir  una  vida

buena.
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II. Capitalismo Tardío

El  capitalismo industrial,  sobre  la  base  de  sus

propias  leyes  de  funcionamiento  económico, fue

ampliando cada vez más la escala y el ritmo productivos,

expandiendo  consecuentemente  los  mercados. Esta  misma

tendencia  expansiva  de  la  dominación  y  dirección  del

capital conllevó la  homogeneización  de  los  procesos

productivos; y  por  lo tanto de sus productos

resultantes, de los  mercados  en  los  cuales  estos  se

comercian,  los  hábitos  de  consumo  que  se  generan en

derredor,  y  por  último,  los  sistemas  financieros. El

dinamismo  propio  del  sistema  capitalista creó de  este

modo su propia inercia que lo propulsó y aceleró, por lo

que la sociedad burguesa, a través de la libre circulación

de  capitales,  fuerza  de  trabajo  y  mercancías  fue

conquistando nuevos territorios hasta lograr imponerse a

nivel mundial. Es en este sentido que podría decirse que el

límite real de la acumulación capitalista es el fin del

mundo,  pues  su  avance  no  se  detiene  hasta  que ya  no

hay más mundo, no hay más mundo que volver capitalista. 
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La entrada en este sistema macroeconómico global de

interacciones más abierto y complejo, con opciones tanto

más numerosas como volátiles significa, la  entrada  a  un

mundo  económico  cada  vez  menos  previsible:  El mercado

mundial termina por imponerse a raíz de un proceso ciego

y omniabarcante;  configurando  una  fuerza  con  las  mismas

características  que  el  primer  capitalismo  (anónima,

abstracta)  pero  exacerbadas.  Los  individuos  comienzan

 atestiguar  la  fuerza avasallante de

esta estructura mundial, y a sentirse crecientemente sojuzg

ados  y  sometidos  por este poder  extraño que  adquiere  un

carácter  cada  vez  más  masivo y  que termina  por

reducir a todos  sus participantes al  rol  de  meros

acompañantes  forzosos,  en  tanto  la capacidad  de

acción individual se  ve  mermada  y  arrollada.  Así,  la

individualidad durante  el  capitalismo  tardío pierde su

anterior base económica, al punto que 

la era  del  tremendo  poder  industrial  está  a
punto  de  liquidar  al  individuo.  El
empeoramiento de la posición del individuo tal
vez pueda medirse del mejor modo según la pauta
de la inseguridad total de éste respecto de su
fortuna personal (HORKHEIMER, 1973, p. 175).

La  capacidad  de  realizar  predicciones,  formular

hipótesis, o realizar previsiones económicas declina, dando

lugar  a  crecientes  sentimientos  de  incertidumbre  e

inseguridad. 
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Ahora  sucede  que “la  personalidad  se  degrada  a  ser

espectador  impotente  de  lo  que  ocurre  con  su  propia

existencia  de  partícula  suelta,  inserta  en  un  sistema

ajeno”  (LUKACS,  2013,  p.  196), como  dice Horkheimer, “el

desarrollos  de  un  sistema  económico  del  que  no  podemos

escapar y a la vez tampoco podemos controlar. 

A su vez, “el estilo de producción actual requiere

mucha más flexibilidad que nunca en el pasado” (HORKHEIMER,

1973,  p.  106); pues la  interrupción,  la alteración y  la

sorpresa se convierten en las normas habituales de nuestra

vida  actual, que requiere  una  mayor  adaptabilidad  a

circunstancias cambiantes, al punto en que “para el hombre

medio  la autopreservación ha  llegado  a  depender  de  la

rapidez de sus reflejos” ( HORKHEIMER, 1973, p. 107). Así,

“el mundo que nos rodea está rebanado en fragmentos de

escasa coordinación” (BAUMAN, 2005a, p. 34); el lapso de

una vida se fragmenta en una mera secuencia de episodios

que son manejados de a uno por vez; pues “cuanto menos

control  tenemos  del  presente,  menos  abarcadora  será  la

planificación  del  futuro.  La  franja  de  tiempo  llamada

‘futuro’ se acorta” (BAUMAN, 2005b, P. 147). Y es por todo

esto que las perspectivas concretas tienen una duración

cada vez más breve y el futuro ocupa un lugar cada vez más

chico dentro de las consideraciones personales. 

Todo esto redunda en “una vida en la que ‘se colapsa la

idea misma de controlabilidad, certidumbre o seguridad’” 

183

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2016 – Ano II – Volume II – Número IX                                                    ISSN – 2358-7482

(LEVITA, 2001, p. 44), nos encontramos actualmente en un

estado  de vulnerabilidad,  incertidumbre e

inseguridad universales.  Tal  como especificamos al

presentar el enfoque de nuestro trabajo, nos proponemos

pensar  la  dominación  capitalista  en  su  dimensión  más

totalizante, yendo más allá de las dominaciones de clase; y

en ese sentido queremos centrar la atención en el hecho de

que incluso  aquellos  que  ocupan las  altas  posiciones  se

encuentran  subyugados por el  mismo  poder  que

ejercen; porque,  este  ya  no  depende  de nadie; ya  nadie

controla el mundo, sino que está sujeto a fuerzas masivas y

anónimas que se nos van de las manos a todos; pues “ni aun

los que ejercen el dominio han escapado a las consecuencias

mutiladoras  con  que  la  humanidad  paga  sus  triunfos

tecnocráticos. En otras palabras: la enorme mayoría de los

hombres no tiene ‘personalidad’” (HORKHEIMER, 1973, p. 29).

Así, como dice Thompson, con el cambio en los modos y

las  relaciones  de  producción,  lo  que  cambia  es  la

experiencia social y cultural de los hombres y mujeres; y

esto  se  plasma  y  asienta  en  sus conciencias,

en sus valores; y por tanto sus asentimientos y elecciones;

todo lo cual da lugar a "una organización cognitiva de la

vida  que  se  corresponde  con  el  modo  de  producción"

(THOMPSON,  1992,  p.  16).  Es  por  esto  que  este  tipo

subjetivo es rápidamente  extendido desde del  ámbito

laboral, hacia otros ámbitos: A lo largo y ancho del mundo 
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posmoderno, el “pensamiento a largo plazo (y más aún las

obligaciones  y  compromisos  a  largo  plazo)  se  perfila

efectivamente como ‘sin sentido’” (BAUMAN, 2005a, p. 145),

lo  cual  se  extiende  hacia  todas  las  relaciones

posibles; puesto que “la probabilidad de que uno encuentre

mañana el propio cuerpo inmerso en una familia, un grupo de

trabajo,  una  clase  y  un  vecindario  muy  diferentes  o

radicalmente  cambiados  resulta  hoy  mucho  más  creíble”

(BAUMAN,  2005b,  p.  194).   Así,  la  precarización en

principio llevada adelante por los operadores del mercado

de trabajo, “se ve auxiliada e instigada (y en sus efectos

reforzada) por las políticas de vida” (BAUMAN, 2005b, p.

173). Y el resultado es que las estrategias y los planes de

vida se vuelven cortoplacistas, transitorios, versátiles y

volubles, sin un alcance que exceda el de las próximas

jugadas. La ingobernabilidad del mundo de hoy hace que no

quede más que preocuparse por gobernarse a uno mismo, por

lo que hemos dejado de aceptar toda obligación de vivir, –y

mucho menos sacrificarnos-, por algo distinto a nosotros

mismos

Así, hemos  caído  en  la

profecía autocumplida de saber que  los

nuevos anclajes identitarios no  pueden  ser  más  que

estaciones transitorias en el juego de la individualidad,

por  lo  que,  por  más  paradójico  que  pueda  parecer,  se

practica la falta de compromiso como estrategia de 
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autoafirmación,  como  dice Bauman,  “lo  que  en  realidad

tenemos  que  recordar  siempre  es  la  necesidad  de  evitar

jurar una lealtad para toda la vida a nada ni a nadie”

(BAUMAN, 2009, p. 85). 

Así, tal como venimos desarrollando a lo largo de este

trabajo,  los  cambios  en  el  ámbito económico-laboral,

desenvuelven su correlato en otros ámbitos de la vida, por

lo  que  esta  nueva  mentalidad  cortoplacista y  esta

exacerbación  del individualismo se  ven reflejadas también

en el ámbito de lo afectivo; así, en nuestros días, cada

vez resulta más difícil procurar que las relaciones salgan

adelante en las buenas y en las malas, en la salud y en la

enfermedad; tal como dice Bauman, “los matrimonios del tipo

‘hasta que la muerte nos separe’ están absolutamente fuera

de moda y son una rareza” (BAUMAN, 2005b, p. 157). Así las

cosas, la fragilidad del ámbito laboral encuentra entonces

su correlato en el campo de los vínculos interpersonales;

en tanto que “mientras ‘la gente de generaciones anteriores

se situaba tanto en el pasado como en el futuro’ para los

nuevos  jóvenes  contemporáneos,  sólo  existe  el  presente”

(BAUMAN, 2009, p. 67). Así, ahora las relaciones amorosas,

esas  mismas  que  durante  la  Modernidad  llegaron  a  ser

pensadas y anheladas como pasadizo a la eternidad de los

seres  humanos,  se  han  vuelto mortales, incluso  los

individuos las forman temporariamente, sólo para volverlas

a romper. 
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El amor posmoderno es el amor confluente del que nos

habla Giddens; en el que “cuanto más retrocede el valor del

hallazgo  de  una  ‘persona  especial’,  más  cuenta  la

‘relaciónespecial’”  (GIDDENS,  1995,  p.  63).  Justamente

porque las personas ya no se atestiguan ni a sí mismas ni a

los  otros  como  sujetos  acabados,  terminados,  sino  que

siempre  en  tanto  proyectos en  curso, por  lo

que la relación comienza  a  tomar  preponderancia  frente  a

la persona. 

Como  queda  claro  a  partir  de  lo  expuesto,  las

diferencias  entre  las  dos  etapas  del  Capitalismo  son

notorias y es importante pensar estos cambios sistémicos a

la luz de los modos de relacionamiento imperantes. Sobre

todo a la luz de la interpretación de Jorge Alemán de que

el botín de guerra del Capitalismo son las subjetividades,

si esto realmente es así, el cambio debería ser pensado

desde el núcleo mismo de su poder.
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Este artigo apresenta duas propostas de formação humana em
diferentes  épocas:  a  poesia,  na  Grécia  Arcaica  e  a
filosofia,  na  Grécia  Antiga,  em  especial,  a  filosofia
platônica.  Ambas  apresentam  modelos  antropológicos  de
virtude,  com  características  próprias,  adequadas  aos
diferentes contextos histórico-sociais em que se inserem. A
poesia de Homero centra sua abordagem na valorização do
herói, que abre mão de sua vida individual para lutar pela
coletividade,  mas  se  vê  enredado  em  suas  emoções,  como
componentes  que  também  influenciam  suas  ações  e  que,
portanto,  devem  ser  observadas.  A  poesia  de  Hesíodo
valoriza  o  ideal  de  homem  adequado  ao  seu  tempo,  às
condições da vida campestre, à valorização do labor, da
justiça  e  da  honra,  que  devem  prevalecer  em  qualquer
situação. Ambos discursos poéticos se utilizam dos mitos
como elementos centrais de suas narrativas, em consonância
com  a  influência  cultural  que  exerciam.  Em  um  momento
posterior,  surge  a  filosofia  como  fruto  das  diversas
transformações  sociais  e  históricas  e  que,  através  de
Platão, se erige como proposta formativa superior à poesia
e mais adequada ao seu tempo. A paideia platônica valoriza
a importância da filosofia e tece sua relação inevitável
com a política e com a educação. Na  Repúublica,  Platão
afirma a superioridade da filosofia em detrimento da poesia
e justifica seus argumentos na crítica à falácia dos mitos
e na relação entre a filosofia e a busca pelo conhecimento,
pela  verdade.  Elaborando  um  sistema  político  e  social
ideal, Platão elege a figura do filósofo como modelo de
governante, sábio, justo, guardião da virtude. Em que pesem
as  diferenças  históricas  dessas  propostas  formativas,
apresentamo-las, cada uma, com a devida importância que
tiveram para a criação de tipos antropológicos capazes de
instituírem ideais de virtude em seus tempos e de servirem
como inspirações formativas para as futuras gerações.

Palavras-chave:  Poesia;  Filosofia;  Modelos;  Educação;

Virtude.
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Resumo:

Tiu artikolo prezentas du proponojn por homa disvolviĝo en
malsamaj tempoj: la poezio en Arkaika Grekio kaj Filozofio
en  Antikva  Grekio,  parte,  la  platona  Filozofio.  Ambaŭ
havas  antropologiaj  modeloj  de  virto,  kun  ĝiaj  propraj
karakterizaĵoj, taŭga por la malsamaj historiaj kaj sociaj
kuntekstoj en kiuj operacias. La poezio de Homero centras
lian  alproksimiĝon  sur  taksi  la  heroo  kiu  donas  sian
personan vivon batali por la komunumo, sed implikas en lia
emocioj kiel komponantoj ankaŭ influi iliajn agojn kaj do
devas observi. Poezio Heziodo taksas la idealo de dekstra
al sia tempo, la kondiĉoj de kampara vivo, la aprezo de la
laboro,  justeco  kaj  honoro  kiu  devus  venki  en  ajna
situacio. Ambaŭ poeziaj diskursoj uzi de mitoj kiel kernaj
elementoj  de  liaj  historioj,  en  linio  kun  la  kultura
influo praktikita. En posta tempo, estas la Filozofio kiel
rezulto de diversaj sociaj kaj historiaj transformoj kaj,
tra  Platono,  estas  starigita  kiel  formantan  proponon
supera al poezio kaj pli taŭga por via tempo. La platonaj
paideia  taksas  la  gravecon  de  Filozofio  kaj  ŝtofoj  ĝia
neevitebla  rilato  al  politiko  kaj  edukado.  En  la
"Respubliko",  Platono  asertas  la  superecon  de  Filozofio
super poezio kaj pravigi liajn argumentojn en kritikante
la trompo de la mitoj kaj la rilato inter Filozofio kaj la
serĉo por scio, vero. Desegni optimuma socia kaj politika
sistemo, Platono elektas la Filozofo figuro kiel reganto
modelo,  saĝa,  justa,  gardisto  de  virto.  Malgraŭ  la
historiaj diferencoj en tiuj formaj proponoj, ni prezentas
ilin  ĉiu  kun  devita  graveco  devis  krei  idealan
Antropologia tipoj povis establi virto en sia tempo kaj
servi kiel formantajn inspiroj por estontaj generacioj.
Ŝlosilvortoj: Poezio; Filozofio; Modeloj; Edukado; Virto.

Abstract:
This article presents two proposals for human development
at  different  times:  the  poetry  in  Archaic  Greece  and
philosophy in ancient Greece, in particular, the Platonic
philosophy.  Both  have  anthropological  models  of  virtue,
with its own characteristics, appropriate to the different
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historical and social contexts in which they operate. The
poetry of Homer focuses its approach on valuing the hero
who gives up his personal life to fight for the community,
but is entangled in his emotions as components that also
influence his actions and, therefore, must be observed.
Poetry Hesiod values the ideal of the right man for his
time, to the conditions of rural life, to the appreciation
of labour, justice and honor that should prevail in any
situation.  Both  poetic  discourses  use  myths  as  key
elements  of  their  stories,  in  line  with  the  cultural
influence exerted. At a later time, emerges the philosophy
as  a  result  of  various  social  and  historical
transformations  and,  through  Plato,  is  erected  as  a
formative proposal superior to poetry and more suitable to
its time. The Platonic paideia values the importance of
philosophy and weaves its inevitable relation to politics
and  education.  In  the  Republic,  Plato  affirms  the
superiority of philosophy over poetry and justifies his
arguments criticizing the fallacy of the myths and in the
relationship  between  philosophy  and  the  search  for
knowledge,  for  truth.  Designing  an  ideal  social  and
political system, Plato elects the philosopher's figure as
the ruler model, wise, fair, guardian of virtue. In spite
of  the  historical  differences  in  these  formative
proposals, we present each with due importance they had to
create  ideal  anthropological  types  able  to establish
virtue in their time and serve as formative inspirations
for future generations.
Keywords: Poetry; Philosophy; Models; Education; Virtue.

Não se pode falar em educação na Grécia arcaica sem

mencionar a grande influência da poesia épica de Homero,

cujas  obras  celebram  e  enaltecem  valores  espirituais

encarnados  por  heróis  que  servem  como  modelos  para  o

desenvolvimento moral das pessoas, principalmente da classe
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aristocrática de seu tempo. Numa sociedade como aquela,

ocupada com as constantes disputas e guerras travadas entre

os  territórios  vizinhos,  devendo  seu  desenvolvimento

material às conquistas e explorações, o ideal guerreiro se

constituía num éthos  que nada tinha de acessório ou de

excepcional, mas que, ao contrário, precisou erigir-se em

valor cultural dominante.

A grande força educadora do texto homérico reside no

caráter heroico de determinadas personagens e na maneira

como esses homens se relacionam com seus destinos. Valendo-

se dos mitos, Homero apresenta advertências, conselhos e

estímulos  que,  ilustrados  nos  comportamentos  de  suas

personagens,  deveriam  influenciar  duravelmente  seus

leitores.  Entrelaçando  deuses  e  homens  em  sua  trama,  o

grande autor épico trata de questões como honra, glória,

poder, fornecendo a seu discurso uma pretensão normativa,

uma validade universal que o caráter fictício de sua obra

tornava exemplarmente accessível. A epopeia, com seus mitos

e heróis, consagra na cultura grega um mundo de valores

nobres,  exemplos  nitidamente  endereçados  às  sucessivas

gerações de um ideal de homem que desafia o destino em nome

de objetivos elevados e do bem da coletividade.

Nesse sentido, é legítima a afirmação sustentada por

tantos  helenistas  de  que  a  poesia  homérica  possui

finalidade  que  a  situa  bem  além  de  seu  inegável  valor

literário: mais do que o magnífico relato de lutas e 
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batalhas que somente a força da palavra glorifica, trata-se

da  valorização  deliberada  de  um  modelo,  a  apresentação

cuidadosa  do  sentido  especial  que  adquiria  a  areté à

época, e isso com finalidades educativas bem definidas. Por

via do épos, instituía-se uma imagem ideal da humanidade,

tal como ela deveria ser, ou aspirar ser.  areté então se

relacionava à nobreza, à aristocracia, à classe dominante.

Significava força, destreza, heroísmo, coragem, sentido do

dever;  mas  também  astúcia,  prudência,  inteligência...

enfim, valores relacionados às ações militares. O conceito

de virtude estava atrelado às participações nas disputas e

à vitória.

Na Ilíada, as atitudes pessoais de Aquiles revelam um

modelo bem definido de homem, marcado por princípios éticos

que estabelecem não apenas um padrão de conduta, mas também

de  moralidade  interior.  Valorizando  os  problemas  e  os

conflitos que dividem o personagem, Homero constrói seu elo

com os leitores, criando as condições de uma identificação

que, enfatizando o lado humano, prepara a aproximação com o

gesto heroico. Tomado por uma terrível cólera diante da

morte do amigo, a iniciativa de Aquiles desencadeia toda

uma série de acontecimentos que visam à reparação de sua

dor;  no  entanto,  o  êxito  da  vingança  não  é  sequer

desfrutado, e já o sentimento de insatisfação se instala,

diante  de  tantos  sofrimentos  e  perdas  e  também  da

insegurança em relação 
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ao seu próprio destino. Ao mesmo tempo em que consegue

satisfazer  seu  desejo  de  vingança  através  da  morte  de

Heitor e de um funeral honroso para o seu amigo, Aquiles

traz  a  dor  consigo  e  talvez  por  isso  mesmo  consiga,

paradoxalmente, se apiedar diante das súplicas de Príamo

face  ao  cadáver  de  seu  filho.  Aquiles  é  um  herói,  um

exemplo para seus companheiros de batalha: um forte, um

bravo, um guerreiro invencível, mas também um ser humano

cheio  de  dúvidas  e  conflitos,  cheio  de  sentimentos

controversos. A figura de Aquiles, dúbia em seu conflito e

íntegra em seus atos, é um modelo ideal com que os leitores

devem poder se identificar.

A importância de Homero reside no fato de que, além

de descrever a realidade de seu tempo, ele fala de paixões

humanas  bem  mais  intemporais,  do  sentimento  humano  de

fragilidade frente às forças da natureza e do destino, de

preocupações que atravessam os séculos e permanecem até os

dias de hoje. Em Homero, tanto quanto na cultura antiga, os

temas  éticos  não  instalam  a  formalidade  de  uma  norma

atitudinal de superfície, tanto quanto não se dirigem a uma

interioridade  muda,  mas  são  a  oportunidade  para  a

determinação de uma prática, com base em um sentido do

humano, de sua existência individual e coletiva.

Os poemas de Homero são animados por problemáticas

éticas que se expressam sob o modo próprio da  areté.  As

ações das personagens têm motivações psicológicas; seus 
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conflitos não derivam, no entanto, da clivagem típica das

subjetividades modernas, que se instalam e se resolvem em

uma consciência individual, mas sim de enfrentamentos que

se apresentam na manifestação de forças sobre-humanas, de

intervenções  entendidas  como  “divinas”.  Como  explica

Jaeger (1994, p. 80), Os deuses intervêm em toda motivação

das ações humanas. Ou seja, de certa forma eles designam o

que  existe  de  propriamente  incontrolável,  o  que  há  de

insondável,  ainda  que  habitual  na  existência  humana.  O

“divino” não responde, pois, pelo que nomeia a humanidade e

seu  ideal:  mas,  antes  ao  contrário,  pelo  lugar  e  pela

oportunidade em que finalmente se decide, na tênue linha de

demarcação entre destino e iniciativa, o caráter de cada

um.  Assim,  a  intervenção  dos  deuses  precipita  o  dilema

entre destino e ação, entre a fatalidade de que não se

escapa e o gesto exemplar que ao menos fornece à existência

um sentido, entre o heroísmo e a simples humanidade, entre

as esperanças e as culpas. 

Outra fonte legítima da Grécia arcaica na qual se

pode buscar os fundamentos iniciais de uma preocupação com

a educação dos indivíduos e a formação humana através de

modelos é a poesia de Hesíodo. Apesar das características

que diferenciam os dois autores e os diferentes contextos

aos quais pertencem, identifica-se claramente um objetivo

comum entre eles: a questão da areté. Enquanto Homero tem

como ponto de partida a formação de um tipo humano nobre, 
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capaz  de  cultivar  as  qualidades  dos  heróis,  Hesíodo

enfatiza em seus escritos a importância da vida cotidiana,

marcada pelo valor do trabalho. Através da luta diária do

cultivo da terra, o autor enfatiza também o heroísmo e a

disciplina, qualidades de valor eterno para a formação do

Homem (JAEGER, 1994, p. 85).

Na Grécia desses tempos mais remotos, as atividades

agrícola e pastoril eram a base de toda a sociedade, muito

antes  da  navegação.  Hesíodo  buscou  valorizar  a  vida

campestre  e  o  esforço  de  uma  camada  da  população  que

precisava  trabalhar  para  obter  seu  sustento:  camponeses

livres, ainda que absorvidos pelo labor, que se reuniam em

locais públicos e discutiam os assuntos de seu interesse,

criticando  o  que  julgavam  necessário  e  fazendo  valer  a

opinião “do homem comum”.

O autor parte de sua própria experiência: a disputa

pela herança paterna com seu irmão preguiçoso, avesso ao

trabalho e esbanjador. Influenciado pelo estilo de Homero,

dirige seus poemas principalmente para os homens de sua

condição, necessitados de impulsos e valorações, para fazer

com que a virtude de uma vida de dedicação ao trabalho

possa servir como ideal de formação humana. Hesíodo também

utiliza os mitos para agradar seus ouvintes. Instituição

cultural central na tradição grega, os mitos tratavam de

todos os assuntos concernentes à existência individual e

coletiva, com a singular característica de se deixarem 
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relatar  e  apreender  pelas  numerosas  versões  de  que  se

faziam objeto, seduzindo a atenção do povo e influenciando

a  formação  espiritual  dos  gregos.  Através  do  mito  de

Prometeu, aborda-se o problema do cansaço e do sofrimento

que caracterizam o esforço pela existência, do valor da

intervenção  humana  e  de  seu  preço;  através  do  mito  de

Pandora, aborda-se o problema da condição feminina, mas

também da ambição e da vontade de saber como causa de todos

os males. Sobre o poder dos mitos, diz Jaeger (1994, p.90):

Ao lado dos mitos, o povo guarda a sua antiga
sabedoria prática, adquirida pela experiência
imemorial  de  incontáveis  gerações  e  que  se
compõe  de  conhecimentos  e  conselhos
profissionais, e de normas morais e sociais,
concentradas  em  fórmulas  breves,  de  modo  a
permitir conservá-los na memória.

Encontra-se,  na  obra  de  Hesíodo,  uma  grande

valorização da ideia do direito. Por conta das disputas com

seu irmão, o autor pregava o valor da justiça e da boa

moral, dizendo que os bens mal adquiridos nunca prosperam.

Encontram-se também passagens bastante didáticas, dirigidas

à instrução de seu irmão Perses, e que contêm, inclusive,

máximas  morais.  Da  mesma  forma  que  Homero  relaciona  o

destino  de  seus  heróis  às  influências  divinas,  Hesíodo

apresenta o desenrolar de sua ação judicial como uma luta

entre poderes humanos e divinos pela vitória da justiça,

com a benção de Zeus. O poeta exorta seu irmão a seguir o

caminho da justiça, do bem e a deixar de lado a cobiça, a 
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insensatez  e  a  preguiça.  Valoriza  o  trabalho,  como

necessário  para  prover  a  subsistência  e  abençoado  pela

Éris boa. 

Na  poesia  de  Hesíodo,  percebe-se  claramente  a

preocupação  do  autor  com  as  riquezas  injustamente

adquiridas,  bem  como  com  a  veneração  dos  deuses,  a

importância da piedade e do trabalho para a prosperidade.

Valores  como  confiança,  generosidade,  persistência,

dedicação, esforço, justiça, honra, estão presentes e são

apresentados de tal forma, que não se pode negar o teor

moralizante  e  pedagógico  pretendido  pelo  autor.  Outro

aspecto que merece destaque é a valorização do ambiente

natural e do contexto no qual o homem daquela época estava

inserido, sempre narrado com primor, destacando a beleza

estética dos cenários naturais, das paisagens, que auxiliam

o homem a encontrar a felicidade ali mesmo na realidade a

qual  pertence.  Da  poesia  de  Homero,  que  valorizava  uma

classe aristocrata, à poesia de Hesíodo, que traz à tona à

valorização  de  outra  classe  –  a  dos  camponeses,  dos

trabalhadores,  que  se  veem  reconhecidos  e  capazes  de

almejar também a areté, partindo de um ethos próprio.

É no intuito educativo de Hesíodo que está a
verdadeira raiz da sua poesia. Não depende do
predomínio da forma épica nem da matéria como
tal. Se considerarmos os poemas didáticos de
Hesíodo  como  uma  simples  aplicação  mais  ou
menos original da linguagem e formas poéticas
dos  rapsodos  a  um  conteúdo  que  as  gerações
posteriores consideravam “prosaico”, surgirão 
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dúvidas sobre o caráter poético da obra. (…) O
próprio Hesíodo encontrou justificação para a
sua missão poética na vontade profética de se
converter em mestre do seu povo. (…) A missão
educativa  do  poeta  estava  inseparavelmente
ligada à forma da linguagem épica tal qual era
sentida sob o influxo de Homero. Quando Hesíodo
recolheu  a  seu  modo  a  herança  de  Homero,
definiu  para  a  posteridade,  transpondo  os
limites da mera poesia didática, a essência da
criação poética no sentido social, educador e
construtivo. (JAEGER, 1994, p. 104)

Hesíodo  pretende,  explicitamente,  falar  para  o

coletivo,  para  o  público,  da  mesma  forma  que  pretende,

também, revelar a verdade, conforme o prefácio da Teogonia.

Isso se dá também nos Trabalho e os dias, onde a pretensão

de revelação da verdade volta-se para a relação com seu

irmão. Percebe-se claramente a função por ele assumida de

“guia”, “condutor” do Homem, que aponta a direção correta a

ser  seguida  e  os  valores  da  vida  e  do  mundo  a  serem

ensinados. Essa pretensão de trazer à tona a verdade, por

si só, revela o caráter normativo de sua obra, carregada de

intenções  explícitas  no  tocante  à  formação  ética  dos

cidadãos de seu tempo, que se dá também através de exemplos

de comportamentos virtuosos, erigindo, então, um modelo a

ser seguido.

Apesar  de  possuírem  concepções  de  mundo  bastante

diferentes, estes dois autores buscam uma forma semelhante

para legitimá-las: através de um trabalho de interpretação

dos mitos, através da apresentação de determinadas 
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personagens-modelos elaboradas com um fim bem preciso: a

transmissão de um ideal de homem, de uma areté. Os mitos,

tanto em Homero quanto em Hesíodo, possuem a função de

expressar uma verdade que deve ser transmitida a todos, de

um  modelo  que  serve  de  advertência  ou  de  conselho.

Encontra-se em ambos uma espécie de prática pedagógica que,

amparada  em  uma  inegável  riqueza  de  estilo  poético  e

renovando o recurso aos mitos, foi capaz de influenciar

duravelmente sua época; e que, para nós, se apresenta como

referência para estudos sobre educação e ética.

Alguns séculos depois, o advento da democracia, a

experiência política da criação das leis e da administração

da cidade passa a constituir a parte mais importante da

vida de um cidadão e não por acaso se faz o centro não só

de  todo  o  pensamento  filosófico,  mas  da  rica  reflexão

educacional  que  esse  pensamento  suscitou,  no  período

conhecido como Grécia Antiga. Nesse momento, a areté já não

designa um ideal coletivo de vida privada, não põe mais em

valor a honra individual, mas se estabelece como projeto de

participação  ativa  na  vida  comum,  como  manifestação

primeira do dever cívico que pesa sobre cada cidadão de,

fazendo-se um com a  pólis, ser pessoalmente responsável

pelo destino de todos. Eis como a formação humana no espaço

democrático, correspondendo a um novo projeto de sociedade,

se  relacionou  com  um  novo  ideal  de  areté.  Esse  ideal,

grosso modo, significou uma ruptura com a tradição que, de 
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Homero a Hesíodo, dignificou a exemplaridade e estabeleceu

modelos  individuais  de  heróis  de  nobreza  inatingível,

fontes distantes de inspiração para os demais; mas também

alimentou-se da experiência histórica da cultura grega, que

há  muito  entendera  que  a  vida  coletiva  depende  da

coincidência entre “as belas palavras” e “as belas ações”:

ideal  heroico  no  período  arcaico,  essa  harmonia,  como

lembra  Arendt  (2003,  p.188-193),  se  torna  absolutamente

humana  em  um  regime  em  que  as  palavras  têm  a  força

instituinte do gesto, no regime em que a palavra, feita

ação, finalmente é prática de instituição.

Castoriadis diz que a interrogação sobre a justiça

nasce na Grécia, no processo em que concomitantemente se

institui, tanto a reflexão filosófica, quanto a deliberação

democrática  (1987,  p.  279).  Foi  o  contexto  em  que  a

educação  comum,  a  paidéia  democrática,  se  fez  condição

indispensável para a construção da vida pública, para a

prática do novo projeto de sociedade. Se na época arcaica a

educação estava a cargo dos poetas, é com a filosofia que

ela se torna atividade política, que dominará a reflexão da

Antiguidade. É nesta época que o conceito de paidéia ganha

importância  e  amplia  seu  significado,  relacionando-se  à

areté e  a  kalokagathia.  Sem  que  se  possa  dizer  que  o

conceito de  areté  rompeu inteiramente com as pretensões

educativas anteriores, deve-se reconhecer que, a partir da

invenção democrática, a educação passa a estar voltada para
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um  novo  ideal  de  areté: aquela  que  é  própria  do

cidadão, do homem que participa diretamente da construção

do público.

Foi das necessidades mais profundas da vida do
Estado  que  nasceu  a  ideia  da  educação,  que
reconheceu  no  saber  a  nova  e  poderosa  força
espiritual  daquele  tempo  para  a  formação  de
homens, e a pôs a serviço dessa tarefa (JAEGER,
1994, p. 337)

Oriundo de um desdobramento do ideal socrático, o modelo

platônico  de  homem  e  de  sociedade  consolida  a

inseparabilidade entre filosofia e educação ética, entre

reflexão filosófica e formação dos cidadãos – ao menos tal

como a educação e a formação ou, em uma palavra, a paidéia

foi praticada no contexto democrático. Se o conceito de

areté deve à tradição arcaica sua origem e boa parte de seu

significado, em Platão ele é, de certa forma, inteiramente

redefinido  a  partir  de  uma  concepção  da  interioridade

humana, e tendo em vista a crítica do projeto político de

seu tempo. Apesar de situar-se no contexto da pólis grega,

marcada pela valorização da vida pública e dos sentidos por

ela instituídos, o pensamento platônico sobre o homem e a

sociedade  servirá,  posteriormente,  como  base  para  o

desenvolvimento de outro ideal de formação ética – em que

não  somente  ganha  espaço,  mas  é  inclusive  acentuada  a

dimensão  da  vida  privada.  É  esse  ideal  que,  inspirando

principalmente  os  chamados  “neoplatônicos”,  influenciará

fortemente o pensamento medieval.
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Como um legítimo grego de sua época, Platão dedicou

seu  interesse  às  questões  políticas,  relacionando-as  ao

exame da essência da areté e da paidéia. Dentre suas várias

obras, destacaremos uma que deve ser ressaltada por abordar

de  forma  especialmente  expressiva  as  temáticas  que  nos

propomos analisar: A República. Nela, Platão trabalha com a

questão  da  aquisição  do  verdadeiro  conhecimento,

formalizando um projeto político no qual se delineia seu

ideal de homem virtuoso. Ele alça a filosofia ao topo do

processo formativo e educador do homem, fazendo do filósofo

também um modelo.

Na  República,  ficam  explícitas  as  intenções

pedagógicas  do  autor,  que  busca  demonstrar  que  o

conhecimento do Bem é a suprema virtude a que pode aspirar

o humano. Platão quer, assim, provar ser a filosofia a via

régia para se alcançar tal conhecimento, ao qual deve ser

dedicada toda a vida dos cidadãos. Os filósofos são aqueles

que,  nesse  caminho,  podem  ir  mais  longe,  logrando

aproximar-se  do  conhecimento  do  Bem:  eles  conheceriam,

portanto, melhor do que ninguém o que é necessário para a

sociedade humana, aquilo que deve ser a meta da vida de

cada homem. Sua preocupação frequentemente revelada é com a

“virtude cívica”, da qual depende o valor de toda a pólis.

Vivendo num período político conturbado, Platão criticava

os  aspectos  que  considerava  moralmente  negativos  na

sociedade de sua época e depositava todas as suas 
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esperanças no poder educativo de uma pólis ideal, na qual

os governantes seriam, evidentemente, filósofos.

A  doutrina  platônica  encerra  tanto  uma  dimensão

ético-política quanto metafísica. Sua problemática é a do

conhecimento  da  essência  da  virtude,  do  Bem,  para  a

construção de uma sociedade ideal. Platão se preocupa com a

natureza humana e aborda a questão do poder em relação ao

seu próprio ideal de paidéia e de areté. Sobre a concepção

platônica dos conceitos de poder e paidéia, Jaeger (1994,

p.660) diz:

Embora  estes  conceitos  não  tenham,
aparentemente,  quaisquer  relações  um  com  o
outro, eles representam para Platão, (…), duas
concepções  antagônicas  da  felicidade  humana,
que é o mesmo que dizer da natureza humana.
Temos de optar entre a filosofia do poder e a
filosofia da educação. (…) Não se trata de uma
simples  estação  de  trânsito  na  evolução  do
Homem e em que desabrocham determinados dotes
de  seu  espírito,  mas  tem  importância  muito
maior, pois exprime o aperfeiçoamento geral do
Homem,  conforme  o  destino  da  sua  própria
natureza. A filosofia do poder é uma doutrina
baseada  na  violência.  Em  toda  parte,  na
natureza  e  na  vida  do  Homem,  vê  luta  e
opressão,  e  por  isso  considera  sancionada  a
violência. O seu sentido e razão de ser só se
pode estribar na obtenção do máximo poder que
seja alcançável. A filosofia da educação, ao
contrário, aponta ao Homem outro objetivo, o da
kalokagathia.  Platão  define  a  essência  desta
filosofia por oposição à injustiça e à maldade;
concebe-a, portanto, em sentido essencialmente
ético. Todavia, a formação humana com base na
kalokagathia não é de modo nenhum para ele algo
que se oponha à natureza; corresponde, sim, a 
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uma concepção diferente da natureza humana, que
Sócrates desenvolve minuciosamente. É aqui que
se  revela  o  fundamento  da  sua  crítica  da
retórica.  Segundo  esta  concepção,  não  é  a
violência, mas sim a cultura, a  paidéia, que
constitui  o  verdadeiro  sentido  da  natureza
humana.

A metafísica platônica compreende uma definição de

natureza  perfeita,  na  qual  a  areté se  realiza  em  sua

essência.  Dessa  forma,  Platão  entende  que  o  poder  deve

também encarnar o Bem para que mereça ser aspirado. Isso

significa uma crítica a algumas concepções de poder de sua

época e também a algumas formas de exercê-lo. O verdadeiro

governante deve, primeiramente, governar a si próprio. Essa

crítica platônica consiste em basear o poder no uso da

razão – que somente ela conduzirá ao conhecimento do Bem

supremo  e  verdadeiro.  Por  isso,  Platão  entende  que  se

alguém aspira ou pratica algo mal ou nocivo, assim o faz

por completa ignorância, já que segundo o filósofo deve ser

impossível conhecer o Bem e não o desejar, praticando o seu

oposto. Da mesma forma, ele trata a questão dos meios e dos

fins: o importante é a finalidade dos atos, o porquê de uma

ação, que deve sempre encerrar a busca pelo que é bom e

salutar. 

Para Platão, a paidéia se dá durante toda a vida do

homem, num esforço constante de libertação da ignorância e

busca  do  conhecimento.  Por  isso,  ele  irá  propor  que  o

governante  seja  um  filósofo,  capaz  de  educar

verdadeiramente os homens, já que a virtude é uma espécie 

206

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2016 – Ano II – Volume II – Número IX                                                    ISSN – 2358-7482

de Saber. Essa sua proposta se constrói também através de

um modelo de homem-filósofo que ele carrega consigo como

sendo a encarnação de um ideal: Sócrates, sua grande figura

de mestre. Mas, não podemos esquecer que o interesse de

Platão  está  voltado  para  a  questão  da  pólis,  para  a

política. Por isso, na República, o autor expõe com clareza

o seu ideal de sociedade e sua relação com a problemática

ética. 

Trata-se da criação de um tipo elevado de Homem, de

uma preocupação com a constituição da alma humana e com a

criação de um modelo perfeito de comunidade. Platão vai

buscar as origens da justiça, da virtude, da areté dentro

da alma humana. Novamente aqui o autor trata da questão do

poder e da educação. O comportamento justo é problematizado

em relação ao seu aspecto essencial, natural e verdadeiro

em  contraposição  ao  seu  aspecto  artificial,  fabricado,

forjado,  obediente  às  normas  e  ao  controle  apenas  por

submissão ou medo de punições. A justiça é problematizada

em  seu  aspecto  essencial  e  em  seu  aspecto  utilitário,

contraposta à questão da alma humana e da educação. Platão

eleva esta questão ao mais alto patamar, situando-a ao lado

da interrogação sobre o verdadeiro sentido da vida, sobre o

sentido da felicidade. 

Nessa  obra,  Platão  expõe  claramente  sua  teoria

metafísica sobre a essência da  areté e a constituição da

alma humana, fazendo dela um modelo para a inspiração de 
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uma  sociedade  ideal.  Nesta  sociedade,  cada  qual  tem  um

papel a desempenhar, uma função a cumprir, para manter a

harmonia do conjunto e os cidadãos precisam cooperar entre

si.  Desta  forma,  tanto  os  artesões  como  os  guardiões

precisam exercer com excelência suas funções, estes últimos

merecendo destaque por encarnarem em si próprios o modelo

grego já há muito valorado de areté. Sendo assim, a seleção

e  a  educação  dos  guardiões  merecerão  todo  o  cuidado  e

rigor: eles devem constituir-se por suas aptidões físicas,

a agudeza de suas percepções sensoriais, a valentia e a

bravura e ao mesmo tempo a cordialidade e a cortesia. Sua

educação  deve  abranger  toda  a  formação  de  sua  alma,

começando pelo estudo da música, que trata de harmonia e do

logos. Dessa forma, Platão reafirma o valor educativo da

palavra, bem como a problemática da verdade/falsidade dos

discursos. 

O autor também ressalta a importância da educação

desde a infância, por considerar que é a época em que se

molda o caráter do homem. Ele ressalta também a importância

dos mitos e o perigo de se contar determinadas histórias às

crianças,  propondo  que  tal  atitude  seja  severamente

vigiada, por deixar profundas impressões em suas almas,

capazes de influenciar toda as suas formações. Desta forma,

ele situa em dois campos opostos a poesia e a filosofia,

reservando para esta última um lugar de destaque em sua

paidéia, identificando-a com o conhecimento da verdade.
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Apesar de ser considerado como aquele que introduz a

questão  da  interioridade  da  vida  humana  na  cultura

ocidental, como atesta Panaccio (1998, p. 30), Platão, como

bom grego antigo, considera sempre o homem voltado para a

comunidade política. O autor vê o homem ideal não como um

ser que se isola em sua essência interior, mas como alguém

capaz de adequar essa essência ao convívio político, sendo

responsável pela construção do mundo ideal no qual deve

habitar,  de  acordo  com  o  desempenho  de  sua  função

específica na sociedade e sendo também educado por este

mundo ideal, desde sua mais tenra infância. 

Para  que  este  mundo  ideal  possa  educar  bem  os  seus

cidadãos,  ele  precisa  ser  governado  por  verdadeiros

“educadores”.  Esses  governantes  deverão  ser  escolhidos

mediante rígidos critérios. Submeter-se-ão à observação e

exame incessantes, desde a infância, para que se verifiquem

quais são os guardiões que mais se destacam em relação às

qualidades de sabedoria necessárias para um bom governante,

que deve sempre ter como maior preocupação o bem comum,

além de possuir caráter incorruptível e autodomínio, que

serão sempre postos à prova. Nesse processo de escolha,

fica claro que Platão investe e acredita na educação, mas

que também valoriza a natureza essencial de cada homem, bem

como será com base nessa diferenciação que ele construirá o

sistema hierárquico de sua sociedade ideal e seu modelo de

homem virtuoso.

209

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2016 – Ano II – Volume II – Número IX                                                    ISSN – 2358-7482

A fé que Platão deposita na educação, na paidéia, é

tamanha, a ponto de elaborar todo um sistema social baseado

nela. Para ele, o seu ideal de paidéia é a solução para os

problemas que vislumbra na sociedade de seu tempo. O seu

modelo de homem perfeito é o governante que é produto dessa

educação e, ao mesmo tempo, o grande educador de toda a

pólis.  Sua  vida  deve  caracterizar-se  pela  sobriedade,

severidade  e  pobreza.  Ele  deve  abster-se  de  qualquer

dimensão  privada,  levando  uma  existência  essencialmente

pública. Seu sustento provém da própria pólis e não lhe é

permitido o direito à aquisição de propriedades. Sua função

é zelar pela felicidade de todos. Para atingir tal ideal de

homem e também de sociedade, Platão aposta todas as suas

fichas  na  educação.  Para  ele,  uma  boa  educação  tornará

possível uma comunidade de homens excelentes, comprometidos

com esse ideal e capazes de superarem seus antecessores,

num  processo  de  depuração  crescente.  Desta  forma,  a

educação  se  sobrepõe  às  leis,  que  deixarão  até  de  se

fazerem  sentir  necessárias,  pois  o  homem  não  estaria

fazendo nada mais do que obedecer a sua inclinação natural,

como ser social e moral.

Unindo seu ideal de essência da natureza humana, de

areté e  o  significado  da  vida  política  no  contexto  da

Grécia  antiga,  através  da  educação,  a  República traz  a

ideia de que apenas no contexto de 
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uma comunidade ideal pode se formar o cidadão ideal e, em

contrapartida, de que a formação da comunidade ideal está

relacionada à formação de cidadãos ideais. Inspirado na

figura  de  seu  mestre  e  tendo  sempre  a  paidéia como

sustentação  desse  ideal,  Platão  ergue  a  filosofia  ao

patamar de redentora da humanidade e escolhe o modelo do

filósofo  para  compor  as  características  fundamentais  do

governante ideal: o kaloskagathos. O conhecimento do que é

bom em si é uma característica essencial do filósofo, que

deve receber uma educação especial para poder desenvolver

as características que lhe serão necessárias.

O  “filósofo-governante”  deve  possuir  um  caráter

inabalável e firme, deve desenvolver os mais altos dons

espirituais  e  possuir  o  conhecimento  do  Bem,  que,  na

concepção  platônica,  é  algo  que  surge  como  uma  norma

universal, relacionada à filosofia, ao exame e ao controle

de si. O Bem é o Belo, o Belo em si, a Felicidade, a

identidade da  areté platônica, que deve ser a finalidade

divina de todo Ser. Nesse sentido, é metafísico o conceito

de  areté em Platão. Porém, ao relacioná-lo à  paidéia e a

função educativa do governante, o sentido torna-se também

político. A meta a ser atingida pelo Homem na busca desse

conhecimento supremo do Bem está vinculada às suas ações na

comunidade em que vive, às atitudes adequadas que ele deve

ter. 

Esse grande educador que será o filósofo-governante 
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deve desenvolver a argúcia, a facilidade de compreensão, a

memória  e  a  tenacidade.  Não  pode  sucumbir  facilmente  à

fadiga física, nem se acostumar a meias-verdades. Precisa

possuir uma alma tão sã quanto seu corpo e estar apto para

a  prática  da  dialética,  que  orienta  a  busca  pelo

Conhecimento, e está na base da filosofia platônica. Sua

formação deve começar na infância, respeitando os limites

de  cada  fase  de  seu  desenvolvimento  e  jamais  usando  o

método da coação. Sua duração é muito longa, reservando o

desenvolvimento  da  alma  e  da  dialética  para  as  etapas

posteriores.  O  conhecimento  do  Bem  depende  do

desenvolvimento  da  dialética,  da  observação,  da

investigação e do exame constantes, que consistirão numa

transformação,  num  aperfeiçoamento  do  Homem.  A  paidéia

platônica tem como meta formar esse governante, esse ideal

de Homem, de  areté, que implicará na formação ética de

todos  os  cidadãos,  através  da  própria  paidéia.  Platão

elabora um projeto bastante ambicioso, que no fundo ele

sabe ser utópico: a transformação da  pólis, a criação de

uma pólis ideal.

Para Platão, a vida filosófica é a forma suprema da

eudaimonia. Como diz Jaeger (1994, p. 968),  a verdadeira

felicidade é só aquilo que o filósofo louva. Sendo assim, o

ideal filosófico de vida, torna-se o modelo humano de viver

e isso o levará, ainda na  República, a contrapor o valor

educativo da filosofia à poesia, fazendo uma crítica à 
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segunda, na contramão dos valores culturais de sua época.

Uma  das  objeções  que  Platão  fará  à  poesia  será  por

considerar  que  ela  não  se  dirige  à  razão,  mas  sim  às

paixões humanas, sendo, portanto, contrária ao ideal de

educação platônico. Este concebe o desenvolvimento pleno da

alma humana no tocante à razão, ao conhecimento do Bem

supremo,  ao  domínio  das  paixões,  à  obediência  às  leis.

Sendo assim, a poesia que lida e estimula a parte emotiva,

dos afetos, distanciaria o Homem de sua verdadeira areté.

Platão dirá ainda, sobre a poesia, que ela corrompe o Homem

e seus juízos de valor, por enredar o ouvinte em sua trama

e fazer com que este se deixe levar mais pelos sentimentos

do que pela razão e negará a Homero a função normalmente a

ele atribuída: a de educador, reconhecendo seu valor de

grande poeta, mas dentro dos limites que concede à poesia.

A  figura  do  educador  passará  a  ser  a  do  filósofo,

governante  e  mestre,  encarnação  viva  da  areté,  do

conhecimento.  E,  também  por  isso,  no  futuro,  alguns

intérpretes  de  Platão  o  considerarão  como  o  primeiro  a

dividir o homem em alma e corpo, cognição e sensação. 

Apesar das diferenças vistas entre os autores aqui

abordados  –  Homero,  Hesíodo  e  Platão  –  em  contextos

históricos distintos – Grécia arcaica e antiga – e entre a

poesia e a filosofia, identificamos um elo possível a eles

– e a elas – sua função educativa e a busca por um ideal de

homem virtuoso. 
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No período arcaico, o modelo de virtude do herói -

Aquiles, apresentado por Homero - centrada na figura de um

indivíduo guerreiro capaz de se sacrificar pela sua pátria,

não se presta a qualquer tipo de contestação. Apesar de

caracterizar  uma  educação  ética  voltada  para  uma

idealidade,  o  modelo  elaborado  vai  ao  encontro  das

necessidades  estabelecidas  por  aquela  sociedade,

enaltecendo  como  valores  aqueles  que  representam  as

qualidades do guerreiro. No modelo do herói, esses valores

estão estampados de forma mais nítida, mais ampliada, mais

forte, por isso o homem virtuoso se destaca, se diferencia

dos demais. O modelo de virtude é “personalizado”, porém

direcionado  para  os  interesses  da  coletividade,  pois  o

herói  é  alguém  que  serve  ao  seu  povo  e  que  inspira,

justifica e enobrece as ações guerreiras. 

Com  Hesíodo,  existe  uma  tentativa  de  aproximar  o

ideal  de  virtude  do  homem  real,  do  trabalhador,  do

camponês, pois se valorizam as qualidades relacionadas à

honestidade,  à  integridade  e  aos  esforços  de  uma  vida

dedicada  ao  trabalho,  à  disciplina,  à  persistência.

Características que ainda dependem do aperfeiçoamento de

cada  indivíduo,  apesar  de  também  dizerem  respeito  às

relações que ele estabelece com seus semelhantes e com a

sociedade. Hesíodo, mais do que uma alternativa ao modelo

do guerreiro nobre, é o contraponto necessário, que permite

que a idealidade do aner grego se mantenha. 
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Sob a influência platônica, instaura-se um modelo de

virtude que relaciona o exame de si à idealidade de um Bem

supremo, uma espécie de sabedoria a ser encontrada, mas que

é um tipo de instância metafísica, ao alcance de poucos. O

modelo do filósofo como cidadão mais virtuoso e governante

dos outros limita o alcance pleno do ideal de virtude para

todos, instaurando uma desigualdade que também reforça a

questão da individualidade na formação ética. A virtude

volta  a  ser  idealidade (o  bem  supremo),  desencarnada,

tornando-se  distante  dos  fatos  da  vida  real,  da  vida

concreta dos seres humanos, e por isso também difícil de

ser alcançada. Existe a idealização de um modelo de homem

virtuoso  que  se  oferece  como  figura  de

comparação/inspiração (o filósofo).

Ainda que esses modelos de virtude enaltecidos pela

poesia e pela filosofia sirvam para o coletivo, eles se

prestam  à  composição  de  um  tipo  humano  que  irá  se

relacionar com seus semelhantes nos diferentes contextos

sociais  nos  quais  se  inserem,  portanto,  encarnando

diferentes  características.  Na  democracia,  com  a  vida

cívica como atividade política (da pólis), a diferença se

estabelece  pelo  questionamento  sobre  as  certezas

instituídas e a deliberação coletiva, que se realiza na

paidéia como  meio  e  fim  da  formação  ética.  É  essa

interrogação a respeito dos valores instituídos, o exame

das causas e consequências, dos meios e dos 
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fins, a chamada “deliberação coletiva e pública” sobre a

vida  cívica  no  contexto  democrático,  que  assegura  uma

dimensão  aberta  e  plural  da  formação  ética  e  marca  a

distinção das propostas educativas da poesia e da filosofia

gregas.
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Filosofia do senso comum de Thomas Reid
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RESUMO
No quinto capítulo do seu  Kant and the Historical Turn,
Karl Ameriks pretende investigar se há alguma ligação entre
o sistema crítico kantiano e o senso comum, bem como se há
também alguma relação entre o sistema crítico kantiano e a
filosofia de Thomas Reid conhecido pela sua defesa de nosso
conhecimento  de  senso  comum.  Este  texto  pretende
apresentar, de uma maneira sucinta e bem geral, a relação
entre  Kant  e  o  senso  comum,  bem  como  a  lista  de  dez
similaridades entre as filosofias de Kant e Reid oferecida
por Ameriks.
Palavras-chave:  Sistema  Kantiano;  Thomas  Reid;
Conhecimento; Senso Comum.

Resumo
En la kvina ĉapitro de lia Kant kaj la Historia Reveno,
Karl Ameriks intencas enketi ĉu estas ia rilato inter la
kritika sistemo Kantiana kaj komuna senso, kaj se ekzistas
ankaŭ  rilato  inter  la  kritika  sistemo  Kant  kaj  la
filozofio de Thomas Reid konata pro ĝia defendo de nia
komuna senso scio. Tiu teksto celas prezenti mallongan kaj
tre  ĝenerala  maniero,  la  rilatointer  Kant  kaj  komuna
senso, kaj la listo de dek similecojn inter la filozofioj
de Kant kaj Reid proponita de Ameriks.
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Ŝlosilvortoj: Kantiana sistemo; Thomas Reid; Scio; Komuna
Senso. 

Abstract
In his fifth chapter of Kant and the Historical Turn, Karl
Americs  intends  to  investigate  if  there  is  some  link
between the Kant's Critical System and Common Sense, and
if  there  is  some  relation  between  the  Kant's  Critical
System and Thomas Reid's philosophy, who is known by his
defense  of  our  common  sense  knowledge.  This  article
intends to present, in a general and succinct way, the
relation between Kant and the Common Sense, as well as the
list oh ten similarities between the philosophies of Kant
and Reid offered by Americs.
Key words: Kant's System; Thomas Reid; Knowledge; Common
Sense.

1 Introdução

A herança cartesiana fornece, sem dúvida, um grande

arsenal para o armamento cético em um coeso conjunto de

argumentos  destinados  necessariamente  a  nos  levar  à

suspensão do juízo diante do mundo exterior. Apenas o ‘Eu’

pode ser afirmado. Entretanto, suspender o juízo sobre essa

classe de conhecimento fere nossas crenças intuitivas mais

básicas, e recorrer ao senso comum pareceu ser uma boa

saída para filósofos como Moore, Reid e Austin.

A pretensão destes filósofos foi salvaguardar nossas

crenças de senso comum da ameaça cética instaurada pelo

método cartesiano. 
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Para eles os juízos que formulamos a partir da experiência

devem ser o objeto da investigação epistemológica, bem como

alvo dos ataques céticos. O senso comum é por assim dizer

um conjunto de formulações, juízos ou sentenças ordinárias

que  tem  sua  fundamentação  ultima  na  percepção  do  mundo

extramental. É dele que retiramos os conceitos básicos que

funcionam como pensamento geral ou sentimento comum nas

nossas reflexões intelectuais mais exigentes.

A visão de Kant como um inimigo do senso comum é

bastante difundida. Em passagem dos Prolegômenos a Toda

Metafísica  Futura,  Kant  tece  uma  crítica  àqueles  que

recorrem ao senso comum para tratar questões filosóficas.

Esta passagem é tomada sempre que se quer fazer a oposição

“Kant/Senso Comum”. Em textos de Filosofia Analítica, por

exemplo,  sobretudo  os  que  pretendem  apresentar  uma

discussão  envolvida  por  alguns  problemas  epistemológicos

modernos,  como  o  problema  do  conhecimento  e  do  mundo

exterior; é comum ver o sistema kantiano apresentado como

oponente do senso comum.

Com  o  objetivo  de  apresentar  uma  lista  de

similaridades entre as filosofias de Thomas Reid e Immanuel

Kant,  Karl  Ameriks  elenca  algumas  semelhanças  entre  os

sistemas  básicos  de  cada  um  deles.  Até  agora  estas

semelhanças  teriam  sido  negligenciadas  porque  os

intérpretes  falharam  em  ver  que  o  sistema  de  Kant  é

satisfeito em diferentes níveis e que o senso comum 
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desempenha  papel  importante  na  configuração  do  sistema

crítico kantiano.

As similaridades entre as filosofias de Kant e Reid

estão nos fundamentos dos sistemas de ambos. No sistema de

Reid enquanto defesa do senso comum e no de Kant enquanto

utilização dos postulados do senso comum como base para o

pensamento transcendental. A pretensão de Ameriks é mostrar

que a filosofia de Kant estava tão comprometida com nossas

crenças  de  senso  comum  que  não  lhe  era  possível  ser

completamente  contrária  ao  conhecimento  fundado  na

experiência.

2 Relação entre dimensão metafísica do sistema kantiano e o

senso comum

De acordo com Karl Ameriks (2006), o sistema kantiano

tem sua dimensão metafísica estruturada em quatro níveis. O

ponto de partida do primeiro nível é a experiência. Esse

nível  é  definido  em  termos  de  afirmações  ordinárias  de

conhecimento cotidiano, ou seja, o senso comum. O segundo

nível é um desenvolvimento de argumentos transcendentais

que  pretendem  estabelecer  conceitos  puros  e  princípios

necessários  para  o  conhecimento  suposto  a  partir  das

experiências do primeiro nível23. 

23. Primeiro o sujeito tem a percepção do fogo, depois o conceito de
‘quente’ é formulado. A consequência é uma ideia genérica incorporada
ao conjunto de nossas crenças de senso comum que nos faz associar
sempre fogo e calor. Hume sempre questionou o que nos permitia fazer
inferências  deste  tipo,  e  sustentava  que  apenas  o  costume  pode
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O  terceiro  nível  compreende  a  interpretação  dos

conteúdos  de  nosso  conhecimento.  Nesse  estágio  são

desenvolvidas as ideias. O quarto e ultimo nível consiste

numa  defesa  racional  e  prática  dos  postulados  de

‘Liberdade’, ‘Deus’ e ‘Imortalidade’. Segundo Ameriks, Kant

argumenta que o terceiro nível é fundamental para afastar

dificuldades do quarto nível: 

Kant’s main motive for the third level of his
system,  his  theoretical  arguments  for
transcendental  idealism,  is  surely  to  defend
what he takes to be the only reasonable way to
exclude, as not possible, the main obstacle to
his  fourth-level  beliefs  and  their  key
libertarian doctrine. This obstacle is any form
of  transcendental  realism  that  takes  the
thoroughly  determined  spatiotemporal  features
described at the second level to be ultimate,
to exhaust the realm of all that concretely
exists. (AMERIKS, 2006, p. 110).24

O primeiro nível por si só já é uma marca distintiva

para descaracterização de Kant como opositor do senso 

legitimá-las. É a frequência das vezes que temos a sensação de calor
quando  percebemos  o  objeto  ‘fogo’  que  nos  permite  inferir
legitimamente que quanto mais eu me aproxime do fogo, mais terei a
sensação  de  calor.  Toda  formulação  de  conceitos  puros  começa  na
experiência,  com  um  conjunto  intrínseco  de  crenças,  as  crenças  de
senso  comum.  Construímos  as  ideias  a  partir  de  conceitos  que  nós
mesmos geramos.

24. O principal motivo de Kant para o terceiro nível do seu sistema,
seus argumentos teóricos para o idealismo transcendental, é certamente
defender  o  que  ele  considera  ser  o  único  caminho  razoável  para
excluir, como não possível, o principal obstáculo para suas crenças de
quarto nível e a chave da doutrina libertaria dele. O obstáculo é
qualquer forma de realismo transcendental que Eva as características
espaço-temporais completamente determinadas no segundo nível a serem
definitivas, para esgotar a esfera de tudo que existe concretamente.
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comum. Esse estágio configura os pressupostos originados no

senso comum como resultado necessário de nossas afecções,

em  princípio.  É  a  partir  daí  que  o  complexo  sistema

kantiano  se  desenvolve  até  os  postulados  de  ‘Deus’,

‘Liberdade’  e  ‘Imortalidade’.  Mas,  para  que  o  terceiro

nível faça sentido sozinho é preciso que o conteúdo do

idealismo transcendental seja interpretado metafisicamente.

Nos  Prolegômenos a Toda Metafísica Futura estão as

afirmações de Kant (1988) que são usadas para opô-lo ao

senso comum: 

Inventaram,  pois,  um  meio  mais  cômodo  para
ostentar  arrogância  sem  nada  saber,  isto  é,
apelaram para o senso comum. É, de facto, um
grande dom do céu possuir um senso recto (ou,
como  se  chamou  recentemente,  um  simples  bom
senso).  Mas  deve  manifestar-se  pelos  actos,
pelo que se pensa e se diz de reflectido e de
racional,  não  recorrendo  a  ele  como  a  um
oráculo,  quando  nada  de  inteligente  se  sabe
aduzir  para  sua  justificação.  Quando  o
discernimento  e  a  ciência  declinam,  apelar
então, e não antes, para o senso comum, eis uma
das subtis invenções dos tempos novos; o mais
insípido  tagarela  pode  assim  arrostar
confiadamente o cérebro mais sólido e resistir-
lhe.  Mas,  enquanto  houver  ainda  um  pequeno
resto de discernimento, tomar-se- á o cuidado
de não recorrer a este expediente. E, visto de
mais perto, este apelo não é mais do que uma
referência ao juízo da multidão; aprovação de
que corar ao filósofo, mas o engenho popular
triunfa e é arrogante. (KANT, 1988, p. 17).

Nesta passagem, Kant não pretendia depor a filosofia

do senso comum de Thomas Reid, mas analisar a filosofia 
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popular de seu tempo na intenção de afastar-se do apelo

bruto da opinião da multidão, dado que o vulgo emprega o

senso  comum  para  rejeitar  completamente  a  filosofia

sistemática. Além disto, Kant não está se opondo ao senso

comum,  mas  àqueles  que  apelam  ao  senso  comum  quando  a

ciência e o discernimento falham.

Os defensores do senso comum que Kant estava atacando

estavam, segundo Ameriks, associados a tendências fanáticas

que  preocupavam  a  Alemanha.  Os  objetivos  da  filosofia

crítica estariam ligados ao objetivo de fazer uma filosofia

popular que ofereça uma correta determinação de conceitos

para a compreensão do senso comum. É sábio dar atenção aos

limites salutares do senso comum, principalmente quando é

tratado como um ponto de partida para a determinação do

conhecimento.

Entretanto, é um erro supor que a experiência comum

pode substituir o “passo transcendental”, que é explorar

conceitos  puros  e  examinar  se  eles  fornecem  princípios

gerais  demonstráveis  para  a  experiência;  e  se,  quando

tentamos aplicá-los além de nossas experiências (terceiro

nível),  produzem  provas  a  favor  de  sua  aplicação  ou

objeções  a  favor  de  sua  rejeição.  Nenhum  estágio  desta

estrutura pode substituir outro. Com exceção do primeiro,

cada estágio antecedente é uma condição necessária. 

Recorrer à opinião da multidão é um erro, pois nosso

senso comum presume objetos que exigem uma configuração 
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mais sistemática que aquela que o próprio senso comum pode

fornecer. Analisar as condições de possibilidade para um

senso  comum  saudável  configura  prontamente  uma  questão

metafísica que o senso comum não é capaz de dar conta. Para

Ameriks,  o  que  se  vislumbra  além  desta  passagem  dos

Prolegômenos é um sistema filosófico empenhado em construir

um  modelo  para  o  conhecimento  que  está  preso  a  uma

estrutura básica configurada a partir de nosso aparato de

convicções intrínsecas, nossas crenças de senso comum.

3 Similaridades entre as filosofias de Kant e Reid

Uma série de similaridades entre as filosofias de

Kant e Reid é elencada por Ameriks. Segundo ele, a oposição

destas  duas  filosofias  deve  ser  atribuída  à  má

interpretação que se faz da posição de Kant acerca do senso

comum.  Essas  semelhanças  incluem  ferramentas  que  são

próprias  do  realismo  epistemológico  anticartesiano,  ou

seja, tanto Kant quanto Reid parecem compartilhar a visão

de que os objetos percebidos por nós têm status ontológicos

independentes, sua percepção depende dos sentidos, mas para

o conhecimento dos objetos é necessária uma estrutura mais

complexa. 

As  semelhanças  básicas  entre  Kant  e  Reid  dizem

respeito à metodologia filosófica e a noção de senso comum

em geral. Além disso, se relacionam com a filosofia da

percepção nos aspectos mais gerais sobre as condições para 
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o  conhecimento.  A  vinculação  destas  similaridades  com

questões  metafísicas  remetem  a  questões  da  doutrina  da

idealidade e do autoconhecimento.

Os paralelos começam com a orientação racionalista de

ambos que é distintiva na caracterização de senso comum

deles.  Ambos  compreendem  o  senso  comum  como  um  nível

fundamental  de  manifestação  das  capacidades  humanas

ordinárias  de  julgamento  e  razão  em  particular.  Essas

capacidades nos permitem verdades substanciais que vão além

da sensação. Para reid estas capacidades intelectuais são

básicas e não derivadas de outras substâncias. 

Tanto  Reid  quanto  Kant  atacam  informações

especulativas  e  esotéricas  da  filosofia  tradicional,

especialmente a escolástica. Ambos defendem a razão, mas

não  admitem  que  qualquer  sistema  passe  por  cima  das

afirmações  do  senso  comum  “especialmente  através  de

argumentos  abstratos  baseados  na  razão  reflexiva  de  um

ponto  de  vista  filosófico  supostamente  privilegiado  e

completamente puro.” (AMERIKS, 2006). Seguidores imediatos

de Kant como Reinhold, Niethammer e Erhard, sustentavam que

qualquer  reivindicação  filosófica  deve  respeitar  a

coerência com compromissos do senso comum e concordam com

Reid que o compromisso de fornecer provas é de quem rejeita

o senso comum.

Apesar  dos  dois  filósofos  pensarem  ser  necessário

suplementar o senso comum com investigações filosóficas de 
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ordem superior, eles entendem que estas investigações não

devem  ser  compreendidas  como  uma  pretensa  justificação

direta do senso comum como tal. Para Kant e Reid os pontos

de  partida  que  a  filosofia  sempre  requer  são  juízos

centrais e compromissos do senso comum.

Reid  propõe  uma  lista  concisa  de  princípios  que

refletem  outra  semelhança  que  diz  respeito  à  rejeição

revolucionária de toda abordagem a forma moderna da ideia

do problema do mundo externo. Nosso conhecimento perceptual

comum do mundo externo não precisa ser justificado com uma

inferência a partir de dados. Reid nega que tal inferência

seja  legítima  ou  explicativa  e  que  haja  algum  tipo  de

conhecimento  interior  imediato;  sabemos  imediatamente

apenas  os  objetos  exteriores  comuns  apreendidos  pela

percepção cotidiana e isso é o bastante assim como supõe o

senso  comum.  Para  Kant  o  conhecimento  do  exterior  é

necessário  não  para  a  consciência  de  sua  própria

existência, mas para a determinação de nós mesmos.

Assim como Reid, Kant também insiste que a percepção,

sensação e imaginação não são elementos que normalmente

observamos. Observamos itens exteriores que nós objetivamos

assumindo o que Reid chama de “sugestões do sensorial”.

Um objeto percebido ou mesmo a impressão física
consequente  jamais  age  –  a  título  de  causa
eficiente – sobre a mente no sentido de mudá-
la: “ser percebido”, para um objeto que efetua
uma  impressão  sensória  dada  a  constituição
cognitiva humana – é uma “denominação externa”.
(PICH, 2010, p. 270).
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Outra semelhança diz respeito à natureza pluralista

da epistemologia de Reid. Essa abordagem pluralista permite

uma  variedade  de  fontes  de  conhecimento  sem  manifestar

qualquer posição radical acerca de origens ou dos processos

absolutos que levem ao conhecimento. De acordo com Ameriks,

Kant  concorda  com  este  ponto  apesar  de  seus  críticos

defenderem o contrário. Reid e Kant contestam o ‘princípio

da consciência’. Para eles estados de julgamento lidam com

objetos que requerem uma referência espacial e, portanto,

externa.

O caráter de nossas crenças perceptivas originais é

outra similaridade entre as filosofias de Reid e Kant. Para

eles a percepção é uma questão de exercício adequado de

“forças  intelectuais”,  não  é  um  processo  exclusivamente

receptivo como se fossemos apenas entradas. Não percebemos

o mundo através de informações acabadas que nos afetam e

sobre  as  quais  não  temos  capacidade  crítica.  Nosso

conhecimento começa com recepções involuntárias de dados

disponíveis no mundo externo.

A percepção indica um processo cognitivo objetivante,

que culmina numa crença adequada, mas que nem sempre é

verdade. Assim, podemos ter percepção mesmo quando passamos

por uma alucinação. A palavra que Kant usa para sensação é

Wahrnehmung, essa palavra tem um complemento que significa

‘verdade’, mas é usada em contextos de uma percepção não

verídica. A palavra usada por Kant para ‘experiência 
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sensorial’  é  Erfahrung.  Que  não  significa  sensação  ou

representação, mas uma reivindicação estruturada para ser

verdade até que o invalidar surge e normalmente as objeções

tem cunho metodológico cético. Tanto Kant quanto Reid estão

lidando  com  pretensões  de  verdade,  e  não  com  alguma

‘verdade’ para a realidade em si.

O  realista  transcendental  (ou  simplesmente
realista)  afirma  que  a  investigação  procura
obter conhecimento das coisas como elas são,
independentemente  de  nosso  aparato  sensorial
(sensibilidade)  e  de  nossas  formas  de
pensamento (categorias de entendimento). Se no
curso  do  processamento  das  informações
sensoriais, a mente acrescentar características
as  aparências  que  não  sejam  exemplificadas
pelas  coisas  em  si,  uma  das  tarefas  da
investigação será determinar precisamente esse
fato  a  respeito  do  processamento  mental  e
subtrair as adições psíquicas para obter uma
representação adequada e verdadeira do objeto.
Kant, porém, acha que o realismo é uma forma de
dogmatismo  e  leva  ao  ceticismo.  (LANDESMAN,
2002, p. 29).

As  visões  de  Hume  sobre  noções  como  ‘Eu’,

‘causalidade’ e ‘moralidade’ são outro ponto em comum entre

Kant  e  Reid.  Ambos  concordam  que  estas  noções  não  são

baseadas  na  sensação.  Os  dois,  entretanto  compartilham

também uma objeção a Hume. Segundo Ameriks as teorias dos

dois filósofos estão comprometidas com a afirmação de que

estas  noções  não  podem  ser  usadas  de  forma  pura  sem

endossar  inferências  transcendentais  que  são  típicas  da

metafísica tradicional. 

228

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2016 – Ano II – Volume II – Número IX                                                    ISSN – 2358-7482

A  metafísica  básica  de  Reid  se  relaciona  com  as

visões de Kant sobre o autoconhecimento e a refutação do

idealismo. Reid defende claramente certo conhecimento de si

mesmo através do senso comum, apesar de criticar vários

aspectos do cartesianismo. Kant nega todo autoconhecimento

puro  porque  ele  transforma  todo  nosso  conhecimento,  e

inclusive a si mesmo, em uma mera construção de modo que o

seu ‘ser’, ou status ontológico não passam de uma ficção.

Quando a metafísica ultrapassa os limites do conhecimento

possível, suas construções não passam de ficções.

4 Conclusão

Parece estar muito claro para Ameriks que negar a

influencia  da  filosofia  do  senso  comum  sobre  o  sistema

kantiano é tentar remover a peça mais fundamental desse

sistema. Kant não teria então se oposto ao senso comum como

tal, mas sua oposição se pretendia direcionar a uma maneira

vil  de  tratar  assuntos  filosoficamente  instaurados  com

posições levianamente defendidas.

Com sua base estrutural calcada sobre nossas crenças

mais básicas de senso comum, Kant não negou, mas ajudou a

afirmar  a  necessidade  da  refutação  do  realismo

transcendental  tão  nocivo  tanto  às  pretensões  mais

rasteiras do conhecimento humano quanto às abstrações mais

elevadas a quais pode conduzir o entendimento. Negar o 
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realismo é oferecer uma saída para o ceticismo cartesiano

que por ser tão metodologicamente rígido mina não só nosso

conhecimento  de  senso  comum,  mas  principalmente  nossas

pretensões  de  conhecimento  filosófico  e  a  afirmação  de

qualquer metafísica.

Apesar da tradicional oposição entre as filosofias de

Kant e Reid, a lista de similaridades fornecida por Ameriks

mostrou-nos  que  os  sistemas  de  ambos  os  filósofos

compartilham a mesma base, e a visão de que negar nosso

conhecimento de senso comum é contra intuitivo e promove o

desmoronamento daquilo que Descartes já havia chamado de

‘edifício  do  conhecimento’.  Podemos  então  concluir

juntamente com Ameriks que: a) A filosofia de Kant não está

oposta ao senso comum como tal; b) O conhecimento de senso

comum é fundamental para o sistema multinivelado de Kant;

c) O sistema crítico kantiano não se opõe a filosofia de

Thomas Reid, a despeito disso, ambos compartilham a mesma

base sistemática.
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Esse artigo tem o objetivo de apresentar e analisar as
ideias  míticas  sobre  a  mulher,  através  da  poesia  de
Hesíodo. Para isto, questionamos a forma que a mulher era
vista naquela sociedade, e como o aedo expressou tal visão
em sua obra.
Palavras-chave: Hesíodo; Mulher; Mito; Poesia; Grécia.

Resumo:
Tiu artikolo celas prezenti kaj analizi la mitaj ideoj pri
virinoj, tra Hesíodo poeziaĵojn. Por tiu, ni pridubas la
vojo la virino estis viditaj en tiu socio, kaj kiel la
bardo esprimis tiun vidon en sia laboro.
Ŝlosilvortoj: Hesíodo; virinoj; mito; poezio; Grekio. 

Abstract:
This  article  aims  to  present  and  analyze  the  mythical
ideas about women, through the poetry of Hesiod. For this,
We question the way the woman was seen in that society,
and as the poet expressed this view in his work.
Keywords: Hesiod; Woman; Myth; Poetry; Greece.

O objetivo deste texto é apresentar a forma que a

mulher  é  retratada  nos  poemas  Teogonia  (2003)  e  Os

trabalhos e os dias  (2006), de autoria do aedo (poeta e

cantor) Hesíodo, nascido na Beócia, no século VIII a.C., e,

assim, estabelecer um debate acerca da opressão feminina na

história, materializada nas produções humanas. Desta forma,

este texto tem por questão a forma que Hesíodo deu à mulher

em seus poemas, que são a versão escrita das narrativas

míticas, que eram também a religião e a visão de mundo de

seu tempo. Mas nosso problema se estende à visão de mulher

que foi configurada daquela época e passou a ecoar, como um
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espectro, a formação da civilização ocidental, não somente

em  relação  em  suas  narrativas  religiosas,  mas  em  sua

prática social cotidiana e política: a ideia que a mulher

possui  uma  humanidade  à  parte,  perigosa,  e  que  deve,

portanto, ser especialmente controlada pelo poder. A mulher

seria,  assim,  uma  tribo  perigosa,  mas  de  necessária

convivência, no mundo dos homens.

Este  poeta,  juntamente  com  Homero,  é  a  nossa

principal fonte de conhecimentos dos mitos, as narrações

divinas  que  desembocaram  na  filosofia  e  no  pensamento

racional  que  marcam  a  modernidade,  considerando  ainda

nossas instituições políticas, que orgulhosamente ostentam

suas  origens  clássicas  (especialmente  gregas).  Podemos

notar  que  nossas  pesquisas  científicas  em  relação  aos

gregos  visam  esclarecer  seu  modo  de  conhecimento,  sua

filosofia, sua arte e política. Muitas vezes os aspectos

sociais acabam relegados a um plano secundário, como se o

gênio grego existisse como uma espécie de espiritualidade

que paira no ar, talvez concentrado como uma névoa naquela

época,  mas  dissipado  nos  dias  de  hoje.  Nossa  visão

considera  que  a  sociedade  e  história  deva  ser  tão

questionada quanto o seu produto. 

Assim  sendo,  concordamos  com  Nagel  (2006),  que

considera que a obra de Hesíodo deve ser considerada pelos

historiadores da educação, uma vez que há em seus poemas

uma visão de homem que deve ser compreendida, 
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principalmente no aspecto do trabalho, tão ressaltado em

seu poema Os trabalhos e os Dias (2006). Consideramos que

há uma multiplicidade de aspectos que a raiz mitológica

possa  ser  explorada,  uma  vez  que  é  a  chave  para  a

interpretação do homem grego – e que pode ser a chave para

a compreensão do homem ocidental, portanto – e assim sendo,

múltiplos aspectos históricos podem ser investigados nestas

obras. Nossa proposta é questionar o que a cultura grega

tem a nos dizer sobre as mulheres.

Hesíodo, assim como Homero, é considerado o educador

do homem grego. Mas quem é ele? Sabe-se que provavelmente

viveu em fins do século VIII e início do século VII a.C. na

Beócia. O que se sabe de sua vida é narrado por ele mesmo

em seus poemas: 

Seu pai habitava Cumes, na Eólia, onde possuía
uma  pequena  empresa  de  navegação.  Arruinado,
atravessou  o  mar  Egeu  e  retornou  à  Beócia,
berço de sua raça. Aí, em Ascra, dedicou-se às
atividades  campesinas  e  aí  nasceu,  viveu  e
morreu Hesíodo (meados do séc. VIII a.C.) . Ao
morrer,  o  pai  deixou  a  Hesíodo  e  seu  irmão
Perses as terras que, devido ao clima rude da
região, continuaram com esforço a cultivar. Na
partilha dos bens, Hesíodo considerou-se lesado
pelo  irmão,  que  teria  comprado  os  juízes
venais. (PESSANHA, 1996, p. 11).

A leitura de Hesíodo é um mergulho na formação do

homem grego, que hoje nos fundamenta. Seu período é o dito

Arcaico, onde a filosofia não se faz presente, e a  arkhé

ainda se pré-configura. Sem a filosofia e o logos, em sua 
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época a sociedade ainda se movimenta para revolucionar o

mundo e estabelecer os “fundamentos e pontos de referência

da  existência  humana:  a  pólis,  o  alfabeto  e  a  moeda”

(TORRANO, 2003, p. 15). Escrita antes do nascimento destas

três condições (a política, a cultural e a econômica), seus

poemas reúnem as condições sociais anteriores e contém o

gérmen da sociedade que se estabeleceria a partir do século

V a.C. 

Importante salientar que Hesíodo não faz parte de

nenhuma escola e nem inaugura uma escola de pensamento ou

tradição  literária.  E  isto  por  que  está  inserto  nas

narrativas do mito, ou, como Reale (1993) aponta, o homem

homérico, onde para este, “tudo é divino, no sentido de que

tudo o que acontece é obra dos deuses” (p. 21). Não apenas

os fenômenos naturais, mas inclusive as relações sociais:

“Mas também os fenômenos da vida interior do homem grego

individual assim como sua vida social, os destinos da sua

cidade  e  das  suas  guerras  são  concebidos  como

essencialmente  ligados  aos  deuses  e  condicionados  por

eles.” (REALE, 1993, p. 21). E quem seriam tais deuses? “Em

suma:  os  deuses  da  religião  natural  grega  são  homens

amplificados  e  idealizados;  são,  portanto,

quantitativamente  superiores  a  nós,  mas  não

qualitativamente diferentes”  (idem,  p.  21).  A  religião

grega, de 
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origem doméstica, implicava em que a figurava divina era o

patriarca que, ao morrer, continuava a habitar a casa e a

vida  dos  parentes  com  o  mesmo  corpo  e  mesmos  hábitos,

devendo  sua  memória  e  feitos  sendo  rememorados  e

relembrados, a fim de que seus filhos e netos inspirassem

por seu exemplo (COULANGES, [s.d.]). Embora a religião do

lar  fosse  a  religião  do  homem,  a  mulher  tinha  parte

essencial, por ser ela a responsável pelos ritos, cantos e

a memória dos divinos antepassados: “Como filha, a mulher

assistia aos atos religiosos de seu pai; depois de casada,

aos de seu marido” (COULANGES, [s.d.], p. 31). Um grande

guerreiro inspiraria uma descendência de homens bravos e

corajosos nas artes bélicas: os aristoi, os guerreiros que

tornaram-se a classe dirigente da pólis na aristocracia, a

que trataremos adiante.

A  religião  da  antiguidade  não  tinha  escrituras

sagradas, pois cada família estabelecia sua ritualística e

memória dos mortos que se tornavam seus deuses. A cidade,

que amplificava tais relações, tinha nos poemas homéricos,

e,  posteriormente,  na  Teogonia (2003)  de  Hesíodo  suas

principais fontes. O aedo da Beócia, no entanto, conferiu

aos mitos a narração em primeira pessoa, e, no caso de Os

trabalhos e os dias (2006) a narrativa com a interferência

de  sua  individualidade,  uma  vez  que  este  poema  é  uma

admoestação  ao  seu  irmão  Perses  que,  segundo  o  autor,

subtraíra-lhe parte de sua herança. 
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Se os deuses são a forma idealizada do homem, de que homem

tratamos aqui? Ou melhor, que homens e mulheres idealizaram

e  se  amplificaram  nas  figuras  divinas?  Se  fizermos  uma

viagem  a  um  tempo  ainda  muito  anterior  ao  de  Hesíodo,

observaremos, a partir de Engels (1984), que na situação

primitiva,  a  divisão  social  do  trabalho  era  também  a

divisão  sexual  do  trabalho  e  da  sociedade,  em  forma

igualitária: “Cada um manda no seu setor: o homem, no mato;

a mulher, em casa. Cada um é proprietário dos instrumentos

que prepara e usa” (p. 320). No entanto, o desenvolvimento

humano se dava desigualmente entre as diversas regiões do

mundo. Nos locais onde as condições naturais permitiam o

pastoreio,  esta  se  torna  uma  evolução  que  se  destacou

frente  ao  mundo  primitivo:  “Esta  foi  a  primeira  grande

divisão social do trabalho. Estas tribos pastoris não só

produziam víveres em maior quantidade como também em maior

variedade que o resto dos bárbaros.” (idem, p. 320-21). Não

apenas gêneros alimentícios foram aumentados e melhorados

(que incrementaram a dieta do pastor, tornando-o mais forte

que extrativista nômade), mas também o vestuário (o tear),

e os instrumentos para o trabalho e armas, advindos do

desenvolvimento  da  fundição  de  minérios  e  metais.  O

desenvolvimento do trabalho implicou no desenvolvimento da

produção, e esta passou a se apoderar necessariamente da

força de trabalho para que pudesse produzir mais: “Passou a

ser conveniente conseguir mais força de trabalho, o que se 
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logrou  através  da  guerra;  os  prisioneiros  foram

transformados  em  escravos.”  (idem,  p.  322).  A  primeira

grande divisão social do trabalho trouxe em seu turbilhão a

primeira divisão social: senhores e escravos. 

No entanto, assevera Engels (1984), não foi apenas

socialmente que tal cisão ocorreu, mas no seio da família

também. Como o homem desenvolvera os meios de subsistência

e seus meios de obtenção, estes e seus resultados também

passaram  a  ser  de  sua  propriedade.  “A  ele  pertencia,

portanto, o gado; a ele, mercadoria e escravos trocados por

gado. Todo o excedente que a produção agora deixava recaía

para  o  homem;  a  mulher  usufruía  junto,  mas  não  tinha

participação na propriedade” (idem, p. 322). Com a divisão

da  sociedade  vem  a  divisão  de  gêneros.  Se  no  mundo

primitivo o homem “selvagem” aceitava sua posição inferior

dentro de casa, o “suave” pastor impôs a mulher o segundo

plano no lar. 

A mesma causa que havia assegurado à mulher a
sua antiga supremacia na casa: a sua limitação
ao  trabalho  caseiro,  a  mesma  causa  agora
assegurava agora a supremacia do homem na casa:
o  trabalho  doméstico  da  mulher  desaparecia
agora frente ao trabalho produtivo do homem.
Este  era  tudo;  aquela,  um  adendo  sem  maior
significação.  Aqui  já  se  mostra  que  a
libertação da mulher, a sua equiparação com o
homem,  é  e  permanece  uma  impossibilidade
enquanto a mulher ficar excluída do trabalho
social produtivo e restrita ao trabalho caseiro
privado. (idem, p. 322)
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Desta forma, é preciso que se considere que o sucesso

do homem grego tem o seu suporte em ter sido uma sociedade

que desde muito cedo na civilização ocidental estabeleceu-

se  como  uma  comunidade  pastora  e  também  escravocrata.

Muitas vezes o “gênio grego” é exaltado em virtude de seus

êxitos culturais, como a filosofia, a arte e a política,

deixando-se de lado as considerações sobre esta ser também

uma sociedade belicosa e escravocrata. E, por consequência,

a situação  da mulher  no lar  era a  mesma retratada  por

Engels: um adendo com pouca significação, tanto no lar,

quanto na economia e na política. Não é à toa que a palavra

grega oikos que gerou a economia, e a palavra éthos  que

gerou ética possuem ambas a mesma significação originária:

casa, moradia,  ou seja,  a visão  que a  casa não  apenas

simboliza a situação social, mas a origina e a expande. E

tal situação pode ser facilmente identificada nos mitos e

em sua narração.

Em Os trabalhos e os Dias (2006) Hesíodo inicia seu

canto tratando das duas Lutas e anunciando que seu irmão

fique atento aos valores do trabalho:

o outro rico apressado em plantar, semear e a 
casa beneficiar; o vizinho inveja ao vizinho
apressado
atrás de riqueza; boa Luta para os homens esta
é;
o oleiro ao oleiro cobiça, o carpinteiro ao
carpinteiro, 
o mendigo ao mendigo inveja e o aedo ao aedo.
Ó Perses! Mete isto em teu ânimo:
a Luta malevolente teu peito não afaste 
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para  ouvir  querelas  na  ágora  e  a  elas  dar
ouvidos. (HESÍODO, 2006, v. 22-29).

Percebemos que o trabalho é uma luta que gera boas

relações: a inveja que é produtiva, que melhora a situação

geral  dos  homens  é  por  ele  considerada  uma  boa  luta.

Diferente é a luta malévola a que seu irmão realiza: a

destrutiva  dos  homens:  Já  dividimos  a  herança  e  tu  de

muito  mais  te  apoderando  Levaste  roubando  e  o  fizeste

também para seduzir reis (HESÍODO, 2006, v. 37-38).

“Trabalho e  justiça  são  os  dois  pólos  nos  quais

Hesíodo  instaura  o  homem  concreto.  Há,  no  eleito  pelas

Musas, um interesse em reformar a prática social” (NAGEL,

2006, p. 53). Mas qual a origem destas relações? Se tudo é

divino, é então nos deuses que o aedo deve buscar o motivo

para tal ignomínia. É assim que ele nos apresenta o mito de

Prometeu e Pandora, tanto em Os trabalhos e os dias (2006)

e na  Teogonia  (2003). Interessante notarmos que Zeus é o

pai  dos  homens  que,  antes  da  primeira  mulher  Pandora,

brotavam  da  terra  para  nascer  e  adormeciam  nela  para

morrer, além de: “Antes vivia sobre a terra a grei dos

humanos a recato dos males, dos difíceis trabalhos, das

terríveis doenças que ao homem põem fim (HESÍODO, 2006, v.

91-93).”

Ou  seja,  em  um  estado  paradisíaco,  onde  “senão

comodamente em um só dia trabalharias para teres por um

ano, podendo em ócio ficar (HESÍODO, 2006, v. 43-44).”
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Tal situação muda por conta da ira de Zeus, causada

por  Prometeu.  “O  titã  surge  com  sua  característica

fundamental presente em seu nome – o de métis (inteligência

astuciosa)” (LAFER, 2006, p. 62). Zeus, pai dos homens e

dos deuses, foi logrado pela astúcia de Prometeu, que lhe

furtou o fogo divino e entregou aos homens. 

Mas  Zeus  encolerizado  em  suas  entranhas
ocultou,
Pois foi logrado por Prometeu de curvo-tramar
por isso para os homens tramou tristes pesares
(HESÍODO, 2006, v. 49).

O castigo de Prometeu é conhecido, e Hesíodo o relata

na Teogonia:

E  prendeu  com  infrágeis  peias  Prometeu
astuciador,
cadeias dolorosas passadas ao meio duma coluna,
e sobre ele incitou uma águia de longas asas,
ela comia o fígado imortal, ele crescia à noite
todo igual o comera de dia a ave de longas asas
(HESÍODO, 2003, v. 521-25).

No  entanto,  a  herança  de  Prometeu  ao  homem  foi

fundamental  para  sua  situação  na  terra.  Primeiro,  a

necessidade  do  aprendizado  e  da  inteligência  para  que

pudesse sobreviver. Em segundo lugar, adveio da vingança do

Pai  dos  homens,  que,  diferente  do  aprisionamento  de

Prometeu, foi muito mais ardilosa. Se depois de Prometeu o

homem  desenvolveu  sua  cognição  e  sua  habilidade

instrumental, Zeus fez um ardil com estas características:

“(...)Para esses em lugar do fogo eu darei um male todos 
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se alegrarão no ânimo, mimando muito este mal”  (HESÍODO,

2006, v. 57-58).”

Este “mal” não poderia, assim, ser igual ao mal infligido

ao titã. Há a necessidade que o homem sofresse uma cilada, muito

bem planejada e executada pelo Pai:

ordenou  então  ao  ínclito  Hefesto  muito
velozmente
terra à agua misturar e aí pôr humana voz e
força, e assemelhar de rosto às deusas imortais
esta bela e deleitável forma de virgem; e a
Atena
ensinar  os  trabalhos,  o  polidedáleo  tecido
tecer;
e à áurea Afrodite à volta da cabeça verter
graça,
terrível desejo e preocupações devoradoras de
membros.
Aí pôr espírito de cão e dissimulada conduta
determinou ele a Hermes Mensageiro Argifonte.
(HESÍODO, 2006, v. 60-68).

Podemos  perceber,  até  o  momento,  que  a  criatura

envolveu vários deuses e seres divinos em sua fabricação. O

que  é  interessante  é  que  há  um  processo  de  trabalho

complexo aqui, onde Zeus, como “bom” arquiteto-engenheiro

administra as pequenas contribuições dos envolvidos, a fim

de realizar seu macabro projeto. A esta criatura, belas

formas e graça lhe dão aparência, mas lhe contém também

“terrível desejo”, “preocupações devoradoras de membros”,

“espírito  de  cão”  e  “dissimulada  conduta”.  Mas  não  foi

apenas isto:

Rápido o ínclito Coxo da terra plasmou-a
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conforme  recatada  virgem,  por  desígnios  do
Cronida;
Atena,  deusa  de  glaucos  olhos,  cingiu-a  e
adornou-a;
deusas Graças e soberana Persuasão em volta
do pescoço puseram colares de ouro e a cabeça,
com  flores  vernais,  coroaram  as  bem  comadas
Horas
e Palas Atena ajustou-lhe ao corpo o adorno
todo.
Então em seu peito, Hermes Mensageiro Argifonte
mentiras,  sedutoras  palavras  e  dissimulada
conduta
forjou, por desígnios do baritonante Zeus. Fala
o arauto dos deuses aí pôs e a esta mulher
chamou
Pandora, porque todos os que têm olímpia morada
deram-lhe um dom, um mal aos homens que comem
pão. (HESÍODO, 2006, v. 70-82).

Pandora então é o nome da criatura, e é a primeira

mulher, enviada aos homens. Bela, recatada e adornada em

sua aparência, com forma de virgem, com voz e força humana,

é esta a armadilha do 

Pai aos homens. Dissimulada, mentirosa e sedutora são as

características  que  a  fazem  perigosa,  e  portadora  da

vendeta divina, dentro de um jarro (seria sua vagina?) que,

ao ser aberta, produziu grandes males:

mas a mulher, a grande tampa do jarro alçando,
dispersou-os e para os homens tramou tristes
pesares.
Sozinha,  ali,  a  Expectação  em  indestrutível
morada
abaixo das bordas restou e para fora não
voou, pois antes repôs ela a tampa no jarro
por desígnios de Zeus porta-égide, o agrega-
nuvens.
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Mas outros mil pesares erram entre os homens;
plena de males, a terra, pleno, o mar;
doenças aos homens, de dia e de noite,
vão  e  vêm,  espontâneas,  levando  males  aos
mortais,
em silêncio, pois o tramante Zeus a voz lhes
tirou. (HESÍODO, 2006, v. 94-104).

Com a abertura do jarro feminino, o homem realiza o

ardil de Zeus: espalham-se os males, por toda a terra e ao

mar; a Expectação (muitas vezes traduzida como Esperança)

fica encerrada dentro da mulher (em seu jarro) sem poder

ser jamais retirada, e junto com esta, a voz dos homens

também se esvai. O Pai não escuta mais a seus filhos, e

encerra-se a ligação com os deuses. 

A  beleza  das  formas  coaduna-se  com  a  mentira  e

dissimulação do espírito, de acordo com o projeto do deus-

pai, realizada pelas demais divindades. Quando a mulher,

sedutora, surge ao homem e lhe abre seu sexo, a humanidade

masculina se torna condenada a perder todas as facilidades

que tinha, a relativa opulência que vivia, com o pouco de

trabalho que realizava. Perdeu a relação com o deus-pai,

pois seduzido pela mulher “espírito de cão”, perdeu sua voz

e suas expectativas. O único ser a que poderia se comunicar

é com  seu algoz:  a própria  mulher. Agora  o homem  deve

experimentar e se comunicar com um ser que não existia: uma

nova “raça”, que o obriga a trabalhar muito mais do antes,

e a agir sem confiar neste novo ser. “A raça dos seres

viris teve de se haver, de uma só vez, com dádivas ambíguas
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e um dom-castigo inalienáveis” (GAZOLLA, 2011, p. 140). A

partir de Pandora, o homem deve conviver com a mulher, mas

em seu espírito deve correr a constante desconfiança. A

partir  dela,  uma  nova  relação  surge,  pois  Pandora  é  a

primeira de uma nova raça, conforme a Teogonia:

Dela descende a geração das femininas mulheres.
Dela é a funesta geração e grei das mulheres,
grande pena que habita entre homens mortais, 
parceiras não da penúria cruel, porém do luxo.
(HESÍODO, 2003, v. 590-93).

Assim,  a  raça  dos  homens  passa  a  conviver

obrigatoriamente  com  uma  nova  raça.  Não  bastasse  a

mortalidade dos homens, o homem prometeico, aquele que com

o conhecimento se aproxima dos deuses, agora deve debater-

se com a raça daninha, uma tribo diversa da sua, uma génos

gynaikôn (GAZOLLA, 2011). A mulher ao mesmo tempo em que

busca  a  riqueza  que  o  homem  produz,  se  encarrega  de

destruí-la. 

Se  Hesíodo  pode  ser  considerado  um  educador  da

necessidade  do  trabalho,  ele  é  também  um  educador  das

relações  de  gênero,  onde  o  homem  deve  sempre  ter  uma

relação de desconfiança, ou até mesmo de poder físico sobre

a mulher. Estabelecer qualquer tipo de comunicação com a

raça feminina é dar margem ao ardil, à sedução, ao fim da

expectativa. No poema  Os trabalhos e os dias (2006), ao

voltar-se  para  seu  irmão  Perses,  nos  últimos  versos,

Hesíodo, o educador, lhe dá um último conselho sobre as 
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mulheres:

Nem  mulher  de  insinuadas  ancas  te  engane  a
mente
Palreando provocante com o olho em teu celeiro;
Quem  em  mulher  confia  em  ladrões  está

confiando. (HESÍODO, 2006, v. 373-375).

Aí está a realidade da narração mítica: a mulher que

seduz o homem com o olhar, sendo que este está em suas

riquezas. Se o homem deve exercer a boa luta consigo mesmo,

com  a  mulher  deve  ele  estabelecer  a  distância  para  se

preservar. A mulher, parceira do luxo, é artefato divino

para destruição do homem. Sua origem é diversa da gênese

viril, e é isto que o homem deve aprender sobre este ser.

No entanto, a maldição dos deuses está em justamente

obrigar o homem a viver com a mulher. Se antes os homens

nasciam da terra e dormiam nela, a mulher surge quebrando

esta relação com a divina Mãe. Se antes de Pandora o homem

se relacionava através da philía e da andreia, a amizade e

a coragem viris, agora tais vínculos são quebrados. Há a

necessidade dos educadores, poetas e aedos, que devem estar

ao  lado  dos  homens  alertando-os  da  necessidade  da

restauração da amizade, da justiça, da coragem, apesar dele

ter nascido do mesmo ventre que impede que haja Expectação

no mundo. A mulher, assim,

Não é, portanto, a Grande-mãe da humanidade, ao
menos para Hesíodo, mas é autogeradora, é mãe
de si mesma, reproduz tanto sua própria tribo
quanto a outra, por isso ela é uma terrível
ameaça a quem dela depende. Sendo fabricação 
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dos  deuses,  tem  algo  deles:  fabrica  seres
dentro de si mesma. Estranha arte essa que pode
criar sem o conhecimento do processo técnico
exteriorizado,  exigido  dos  homens!  (GAZOLLA,
2011, p. 143).

Eis  a  revanche  de  Zeus  a  Prometeu  e  suas
promessas aos homens. Se estes, a partir do
fogo  dos  deuses  acreditam  que  podem  a  tudo
conhecer e a tudo dominar, a mulher é a parcela
indomável,  tanto  do  conhecimento,  quanto  do
trabalho e das riquezas. O homem, nesta nova
relação,  não  tem  escapatória.Quem  fugindo  a
núpcias e a obrigações com mulheres 
não quer casar-se, atinge a velhice funesta
sem quem o segure: não de víveres carente
vive, mas ao morrer dividem-lhe as posses
parentes  longes.  A  quem  vem  o  destino  de
núpcias 
e cabe cuidosa esposa concorde consigo,
para este desde cedo ao bem contrapesa ao mal
constante. E quem acolhe uma de raça perversa
vive com uma aflição sem fim nas entranhas, 
no  ânimo,  no  coração,  e  incurável  é  o  mal.
(HESÍODO, 2003, v. 603-12).

Se  a  existência  do  cosmos  mítico  implica  em  uma

separação do homem e seus deuses, cujo erro de Prometeu foi

a tentativa de reaproximação destas esferas, a consequência

para o humano é uma nova separação: o sexo. Não (con)viver

com uma mulher tem suas graves consequências: não serão

gerados filhos, e suas posses serão dissipadas por parentes

(e suas mulheres), além do que, a pobre alma irá vagar pela

eternidade sem os rituais e orações da religião doméstica.

Aqui, no entanto, Hesíodo sutilmente insere uma 

247

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2016 – Ano II – Volume II – Número IX                                                    ISSN – 2358-7482

possibilidade de boa convivência com a mulher, já que dos

males necessários, é possível minimizá-los: fazer com que a

esposa concorde consigo, e assim ela se torne cuidadosa. Se

o homem deve ser educado, é este homem o responsável por

educar a mulher dentro do lar, primeiro a filha, e depois,

a esposa (se tiver a sorte de possuir – literalmente – uma

esposa já previamente educada pelo seu pai). A mulher deve

ser educada para a concordância, ou, assim como Aristóteles

expõe em sua A política (2002), a “um modesto silêncio é a

honra da mulher, ao passo que não fica bem no homem” (p.

36). Se a existência da mulher gerou o silêncio dos homens

em relação aos deuses, a fórmula lógica grega resolve tal

problema: impondo agora o silêncio honroso e cuidadoso, à

perigosa portadora do mal.

Claro que tais ideias míticas, estruturais para uma

sociedade, que se tornou estrutural para tantas outras,

contém  uma  visão  opressora  que  acabou  por  se  tornar

pacífica. Oprimir, objetificar, educar para o silêncio se

tornou a tônica não apenas para as mulheres, mas para todos

aqueles  que  fossem  considerados  “perigosos”  para  a

sociedade.  Se  alguns  séculos  depois  de  Hesíodo,  com  o

estabelecimento  da  filosofia,  da  moeda,  e  o  sistema

político grego culminou com a polis e, principalmente com a

democracia ateniense, este sistema tinha por objetivo a

integração do povo de Atenas:

Tinham orgulho da sua constituição. Dos três
regimes que os gregos conheciam, apenas um 
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parecia convir à dignidade humana: era o que
opunha o princípio de igualdade ao princípio
oligárquico  e  mantinha,  contra  a  tirania,  o
direito à liberdade. Liberdade, igualdade, tal
era  propriamente  a  divisa  dos  atenienses;  a
essa divisa, acrescentaram a fraternidade, sob
o nome de filantropia. (GLOTZ, 1980, p. 118).

Parece,  enfim,  que  o  projeto  hesiodiano  foi  bem

sucedido. O homem grego foi educado para o trabalho e para

a política, firmando um regime que congregou o trabalho e a

justiça, e que espelha povos até nossos dias. Não podemos,

no entanto, esquecer que a democracia ateniense era uma

democracia de exclusão dos estrangeiros, e das mulheres,

ainda que pátrias, além dos escravos, que forneciam a mão-

de-obra  para  o  sustento  do  homem  democrático  grego.  A

liberdade e a igualdade foram, assim, erigidas a partir do

silêncio da base social, que produzia bens e homens. Até

quando tal silêncio irá se manter?
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Resumo
Levando  em  consideração  a  importância  do  conceito  de
liberdade nas obras de Kant, em especial na moral e no
direito, visto que ela é inserida na base da fundamentação
dessas duas doutrinas. O objetivo do presente trabalho é
analisar como o conceito de liberdade aparece na moral e no
direito, e apontar uma possível solução para dois problemas
que surgem da variação do modo como o conceito de liberdade
aparece nas duas doutrinas e da relação entre elas. As
quais  são,  primeiramente,  a  necessidade  de  supor  uma
comunidade  moral  para  Kant  desenvolver  a  doutrina  do
direito, e a segunda consequência, é explicar por que Kant
deixa  de  tomar  a  liberdade  em  um  sentido  interno  na
doutrina do direito, parecendo afastar o direito da moral.
Dado  que  o  direito  em  Kant  tem  uma  importância  muito
grande, a pesquisa é interessante, pois, permite esclarecer
um pouco a fundamentação do direito em Kant. Deste modo, o
artigo  segue  a  seguinte  metodologia:  (1)  analisar  o
conceito  de  liberdade  no  âmbito  moral  através  das  duas
críticas, A Crítica da Razão Prática e a Crítica da Razão
pura e  da  Fundamentação  da  metafísica  dos  costumes  (2)
depois,  analisar  o  conceito  de  liberdade  no  âmbito  do
direito através da obra Metafísica dos Costumes e outras,
e,  (3)  apontar  como  surgem  as  duas  consequências  e  as
possíveis soluções para elas. 
Palavras-chaves: Direito; Autonomia; Liberdade interna.
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Resumo
Prenante  en  konsidero  la  graveco  de  la  koncepto  de
libereco  en  la  verkoj  de  Kant,  speciale  en  morala  kaj
justa, kiel ĝi estas enigita en la bazo de la fondo de ĉi
tiuj  du  doktrinoj.  La  objektivo  de  ĉi  tiu  studo  estas
analizi kiel la koncepto de libereco aperas en la morala
kaj dekstra, kaj atentigas eblan  solvon al du problemojn
kiuj  ŝprucas  de  ŝanĝoj  en  la  maniero  la  koncepto  de
libereco aperas en la du doktrinoj kaj la rilato inter ili.
Kiuj estas, unue, la bezono supozi moralan komunumon Kant
disvolvi la doktrino de leĝo, kaj la dua estas do klarigu
kial Kant malsukcesas preni la liberon en internan sencon
en la doktrino de la dekstra, rigardante sin de la rajto de
morala. Donita ke la bone Kant havas tre granda graveco, la
esploro  estas  interesa  ĉar  ĝi  permesas  klarigi  iom  la
rezonado de leĝo en Kant. Tiel, la papero sekvas la sekvajn
metodiko: (1) analizi la koncepto de libereco en la morala
kadro tra du kritikaj, A Kritiko de Practical Reason, kaj
la Kritiko de Pura Kialo kaj moralo metafiziko de Grounds
(2) tiam revizios la koncepto de libereco sub la legxo per
la Metafiziko de Moralaj kaj aliaj verkoj, kaj (3) atentigi
kial  ambaŭ  konsekvencoj  kaj  la  eblaj  solvoj  por  ili.
Ŝlosilovortoj: Dekstra; aŭtonomeco; interna libereco. 

Abstract
Considering the importance of the concept of freedom in
the works of Kant, especially in moral and right, as it is
inserted  into  the  base  of  the  foundation  of  these  two
doctrines. The objective of this study is to analyze how
the concept of freedom appears in the moral and right, and
point out a possible solution to two problems that arise
from changes in the way the concept of freedom appears in
the two doctrines and the relationship between them. Which
are, first, the need to assume a moral community to Kant
develop the doctrine of law, and the second result is to
explain why Kant fails to take the liberty in an inner
sense in the doctrine of the right, looking away from the
right of moral. Given that the right in Kant has a very 
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great importance, the research is interesting because it
allows to clarify a little the reasoning of law in Kant.
Thus, the article follows the following methodology: (1)
analyze  the  concept  of  freedom  in  the  moral  framework
through two critical, The Critique of Practical Reason and
the  Critique  of  Pure  Reason  and  morals  metaphysics  of
Grounds (2) then review the concept of freedom under the
law through the Metaphysics of Morals and other work, and
(3)  point  out  how  come  both  consequences  and  possible
solutions to them.
Key-words: Right; Autonomy; inner freedom.

Introdução

No sistema filosófico de Kant a liberdade assume um

papel muito importante nos diversos temas trabalhados pelo

autor. Muitas vezes, ela se caracteriza como o centro da

sua filosofia, assumindo em cada tema uma importância muito

grande e sendo trabalhada em cada área com características

peculiares e fins diferenciados. Sendo assim, o modo como o

conceito  de  liberdade  aparece  nas  diversas  obras  da

filosofia  kantiana  é  bastante  instigante,  tornando-se

necessário compreender o seu aspecto essencial, bem como, a

importância que recebe em cada tema.

Na  doutrina  moral,  por  exemplo,  a  liberdade  é  um

aspecto de extrema importância para que o agente conheça a

lei moral, como também, ela é condição de possibilidade

para que a ação do agente tenha valor moral. Em outros

temas, como no direito, por exemplo, novamente a liberdade 
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aparece como fundamental, pois, é através dela que

surge o princípio de direito.

No  entanto,  na  doutrina  moral  e  na  doutrina  do

direito existem certas diferenças de como a liberdade é

apresentada.  Na  moral,  por  exemplo,  a  liberdade  é

trabalhada, principalmente, no âmbito interno do indivíduo,

e ainda, o conceito é considerado principalmente no sentido

negativo, pois, embora o conceito de liberdade positiva

apareça nas obras morais, na  Fundamentação da Metafísica

dos Costumes  e na  Crítica da Razão Prática, ele não é o

foco de Kant.

Em  contraste  com  as  leis  da  natureza,  essas
leis da liberdade são denominadas leis morais.
Enquanto dirigidas meramente a ações externas e
à  sua  conformidade  à  lei,  são  chamadas  lei
jurídicas; porém, se adicionalmente requererem
que  elas  próprias  (as  leis)  sejam  os
fundamentos determinantes das ações, são  leis
éticas, e então, diz-se que a conformidade com
as leis jurídicas é a legalidade de uma ação, e
a  conformidade  com  as  leis  éticas  a  sua
moralidade.  A  liberdade  à  qual  as  primeiras
leis se referem só pode ser liberdade no uso
externo da escolha, mas a liberdade à qual as
últimas  se  referem  é  liberdade  tanto  no  uso
externo como interno da escolha, porquanto é
determinada por leis da razão. (KANT, 2003, p.
64)

Em  contraste,  na  doutrina  do  direito  a  liberdade

aparece tanto como um direito inato, que é base para criar

o conceito racional de direito, o qual é fundamental para

desenvolver o estado civil, e, também, o conceito de 
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liberdade  passa  a  ser  considerado  não  mais  no  âmbito

interno do indivíduo, mas, apenas no âmbito externo. 

Uma constituição, que tenha por finalidade a
máxima  liberdade  humana,  segundo  leis  que
permitam  que  a  liberdade  de  cada  um  possa
coexistir com a de todos os outros (não uma
constituição da maior felicidade possível, pois
esta será a natural conseqüência), é pelo menos
uma  idéia  necessária,  que  deverá  servir  de
fundamento não só a todo o primeiro projeto de
constituição política, mas também a todas as
leis,  e  na  qual,  inicialmente,  se  deverá
abstrair dos obstáculos presentes, que talvez
provenham menos da inelutável natureza humana
do  que  de  terem  sido  descuradas  as  idéias
autênticas  em  matéria  de  legislação.  (KANT,
B373)

Dentro deste contexto, visto que ambas são doutrinas

que tratam das relações das pessoas umas com as outras e

das relações delas consigo mesmo, a proposta é averiguar as

características,  e  as  diferenças  de  como  o  conceito  de

liberdade  aparece  em  ambos  os  temas  e  apontar  duas

consequências que isso gera no pensamento kantiano. Além

disso, também se apresenta uma proposta de solução destes

problemas.

Assim, o artigo é desenvolvido segundo a seguinte

metodologia: (1) primeiro um esclarecimento do conceito de

liberdade  no  âmbito  da  moral;  (2)  posteriormente,  uma

análise de como o conceito de liberdade aparece na doutrina

do direito; (3) por terceiro, algumas considerações sobre

as relações dos conceitos de liberdade e os dois problemas 
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que  emergem  para  a  filosofia  kantiana  e  as  possíveis

soluções.

Liberdade na moral kantiana 

Como descrito na introdução, o objetivo da pesquisa é

compreender a relação da liberdade na moral e da liberdade

no  direito  em  Kant.  Inicia-se,  portanto,  com  o

esclarecimento da liberdade no âmbito moral, pois, parece

que aqui a liberdade assume um papel primordial, visto que

a liberdade e a ação moralmente correta dependem uma da

outra. 

Desta  forma,  é  necessário  compreender  que  a

preocupação com o conceito de liberdade já surge na obra

Crítica  da  Razão  Pura (1781),  em  que  Kant  precisa

demonstrar como a razão chega a ideia de liberdade sem as

condições  empíricas.  Neste  contexto,  Kant  também  é

desafiado  a  explicar  a  liberdade  enquanto  causalidade,

pois, entendida enquanto aquilo que é indeterminado pelos

impulsos sensíveis, é necessário esclarecer qual a causa da

liberdade.

A  liberdade  (a  independência)  em  relação  às
leis da natureza é, sem dúvida, uma libertação
da  coação  mas é também uma libertação  do fio
condutor  de todas as regras. Com efeito, não
pode  dizer-se  que  as  leis  da  liberdade,  na
causalidade do curso do mundo, tomem o lugar
das leis da natureza, pois se a liberdade fosse
determinada  por  leis,  não  seria  liberdade,
seria  tão-só  natureza.  (KANT,  CRPu,  A  448  B
476)
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Assim sendo, já na Critica da razão Pura, a liberdade

é  compreendida  como  ter  uma  vontade  que  é  livre  da

determinação  de  causas  sensíveis  e,  neste  contexto,  a

liberdade é considerada em seu sentido transcendental na

medida em que, sua causalidade difere-se da causalidade da

natureza, é uma causalidade de um tipo particular que surge

de modo espontâneo.

In dispute is whether it is also necessary, or
even  permissible,  to  appeal  to  another
conception  of  causality,  transcendental
freedom, defined as “the power {Vermögen] of
beginning a state spontaneously [von selbst]”
(A533/B561), in order to account adequately for
any given appearance. In other words, the issue
is the justifiability of positing a cause or
ground of appearance, the causal activity of
which  is  exempt  from  the  conditions  of  the
causal activity of appearances. (ALLISON, 1990,
p.14)

Assim sendo, embora o conceito de liberdade não tenha

origem na natureza e esteja para além da mesma, ele é um

conceito pensável segundo Kant. Além disso, nesta obra Kant

já  evidencia  a  ligação  da  liberdade  e  da  moralidade,

tratando a moral como um pressuposto para a liberdade, mas,

também,  ao  mesmo  tempo,  não  deixando  de  considerar  a

liberdade como um pressuposto para a moral.

Assim,  na  primeira  crítica  três  básicas

características  da  liberdade  são  evidenciadas:  liberdade

como algo que surge de modo espontâneo e não tem a mesma

causalidade das leis da natureza, ela também é algo que 
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pode ser pensado, mas, não conhecido, e, por último, uma

ligação forte entre a moral e a liberdade.

Admitamos  agora  que  a  moral  pressupõe
necessariamente  a  liberdade  (no  sentido  mais
estrito)  como  propriedade  da  nossa  vontade,
porque  põe  a  priori,  como  dados  da  razão,
princípios práticos que têm a sua origem nesta
mesma  razão  e  que  sem  o  pressuposto  da
liberdade seriam absolutamente impossíveis; se,
porém, a razão especulativa tivesse demonstrado
que  esta  liberdade  era  impensável,  esse
pressuposto (referimo-nos ao pressuposto moral)
teria necessariamente que dar lugar a outro,
cujo contrário envolve manifesta contradição.
(KANT, CRPu, B XXVIII)

Além  da  primeira  crítica,  na  Fundamentação  da

Metafísica dos Costumes, obra datada de 1785, Kant expressa

novamente  a  importância  da  liberdade  na  moral.  E,  traz

novamente, a liberdade inserida na questão da causalidade:

“A vontade é uma espécie de causalidade dos seres vivos

enquanto racionais, e a liberdade seria a propriedade desta

causalidade, pela qual ela pode ser eficiente, independente

de causas estranhas que a determinem;” (KANT, 2011, p.99).

Porém, a explicação da causalidade é proposta aqui em

um sentido bem mais forte, pois, aparece como propriedade,

ou seja, algo que pertence a todo ser racional: “A todo o

ser racional que tem uma vontade temos que atribuir-lhe

necessariamente também a ideia da liberdade, sob a qual ele

unicamente pode agir” (KANT, 2011, p.99)

Deste modo, na Fundamentação Kant retrata novamente a

causalidade da liberdade e a atribui de modo inevitável a 
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todo ser racional, cujo conceito não pode ser conhecido

como  uma  realidade  objetiva  e  não  podendo  ser  algo

explicável.

Com ligação a estas idéias, na segunda crítica (1788)

Kant parece ter a pretensão de esclarecer este conceito de

liberdade, e um dos aspectos relevantes que aparece nesta

obra,  é  uma  explicação  mais  detalhada  do  conceito  de

liberdade enquanto vinculado a moral. 

Nesta obra, primeiro Kant menciona que a liberdade se

manifesta através da lei moral (KANT, 2002, p.4), pois, é a

partir  dela  que  o  ser  racional  torna-se  consciente  de

liberdade. E, posteriormente, coloca a liberdade enquanto

condição da lei moral. Porém, isso é explicado na nota de

roda pé de Rohden, onde é esclarecido que a liberdade é a

razão de ser da lei moral, mas a lei moral é o modo de

conhecer a liberdade.  “A liberdade é sem dúvida a  ratio

essendida  lei  moral,  mas  que  a  lei  moral  é  a  ratio

cognoscendi da liberdade” (ROHDEN, 2002, p. 6)

Diante  disso,  é  possível  notar  que  é  na  segunda

Crítica  que  Kant  esclarece,  mediante  todo  esse  debate

referente  a  causalidade  da  liberdade,  como  é  possível

conhecer a liberdade, e a resposta se relaciona, portanto,

com a lei moral. Segundo ele, é somente através da lei

moral,  ou  seja,  quando  existe  a  consciência  de  um

determinado dever é que se reconhece a liberdade.
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No entanto, como a resposta ainda não é clara, Kant

precisa explicar como existe a consciência da lei moral

para  não  cair  em  um  ceticismo,  e  para  isso  utiliza  o

factum  da razão, em que admite que a consciência da lei

moral é sempre fornecida como um fato. “O factum da razão

não significa nenhum fato empírico mas a auto-experiência

moral do ente racional prático; enquanto experiência moral

ela não se documenta em ações empiricamente observáveis mas

em juízos morais sobre ações.” (HÖFFE, 2005, p. 228)

Notando o caminho que percorre Kant para explicar a

liberdade enquanto algo incondicionado, se evidencia alguns

aspectos centrais no conceito de liberdade.

Para começar, Kant admite a liberdade como algo que

tem uma causalidade excêntrica, e já que não é possível

conhecê-la  pelo  âmbito  sensível,  é  possível  conhecê-la

mediante a lei moral.

A lei moral, no entanto, é conhecida mediante a auto-

experiência  moral  do  sujeito.  Dados  estes  aspectos,  a

liberdade em Kant surge de modo espontâneo, mas, ele mesmo

afirma que se o ser racional não passar por uma situação

que  lhe  provoque  consciência  da  lei  moral  a  liberdade

permaneceria desconhecia.

Logo  existe  uma  subordinação  da  liberdade  á  lei

moral,  mediante  isso  é  possível  afirmar  que  se  não  há

consciência  da  lei  moral,  também  não  há  consciência  da

liberdade, possibilitando que causas sensíveis determinem a
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ação de um sujeito. Ou seja, não há liberdade no sentido

negativo.  “Libertad y ley moral no solo se coimplican,

sino que vienen a sustentarse recíprocamente. Sin darse uua

ley moral no accederíamos a desvelar el misterio de la

libertad, pero a su vez esta es condición sustantiva de

aquella.” (ARAMAYO, 2001, p.83)

Visto isso, nota-se que o conceito de liberdade, em

consonância com a lei moral, aparece em um sentido interno

de um sujeito, um sujeito que conhece seu livre arbítrio

mediante a consciência da lei moral.

Também é bem importante esclarecer que esse conceito

de  liberdade  acima  mencionado,  como  a  independência  de

causas sensíveis é uma liberdade no sentido negativo. Pois,

em Kant, liberdade é reconhecida tanto no sentido negativo

como no positivo.

O sentido positivo está relacionado com a capacidade

da razão prática de impor leis a si mesmo: 

Esta, por conseguinte, age livremente, sem que
seja dinamicamente determinada, na cadeia das
causas  naturais,  por  princípios,  externos  ou
internos, mas precedentes no tempo; e esta sua
liberdade  não  se  pode  considerar  apenas
negativamente,  como  independência  perante  as
condições empíricas (de outro modo a faculdade
da  razão  deixaria  de  ser  uma  causa  dos
fenômenos),  mas  também,  positivamente,  como
faculdade de iniciar, por si própria, uma série
de  acontecimentos,  de  tal  sorte  que  nela
própria  nada  começa,  mas,  enquanto  condição
incondicionada de toda a ação voluntária, não
permite  quaisquer  condições  antecedentes  no
tempo, muito embora o seu efeito comece na 
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série  dos  fenômenos,  mas  sem  poder  aí
constituir  um  início  absolutamente  primeiro.
(KANT, CRPu, A 554 B 582)

Assim, visto que na introdução foi abordado que a

liberdade tem importância também no direito, é necessário

compreender  se  ela  é  a  mesma  liberdade  que  aparece  na

doutrina moral e explicar como ocorre então essa vinculação

entre  a  liberdade  no  direito  e  sua  subordinação  a  lei

moral.

Liberdade no direito 

Como mencionado acima, a liberdade é um tema central

também na doutrina do direito, assim quando Kant exibe a

fundamentação do conceito racional do direito, coloca em

sua base um direito inato, o qual chama de liberdade.

Diante disso, é importante primeiramente compreender

que  toda  a  doutrina  do  direito  é  desenvolvida  em  Kant

através de um princípio universal e  a priori que tem por

base a liberdade. Assim, uma das primeiras características

que merecem destaque é que o conceito de direito, assim

como toda a filosofia moral precisa ser fundamentado não no

âmbito empírico, mas, a priori: 

Tal como a citada indagação “o que é verdade?”
formulada  ao  lógico,  a  questão  “o  que  é
direito?”  poderia  certamente  embaraçar  o
jurista,  se  este  não  quiser  cair  numa
tautologia  ou,  ao  invés  de  apresentar  uma
solução  universal,  aludir  ao  que  as  leis  em
algum país em alguma época prescrevem. Ele pode
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realmente enunciar o que é estabelecido como
direito (quid sit iuris),  ou seja, aquilo que
as leis num certo lugar e num certo tempo dizem
ou  disseram.  Mas  se  os  que  essas  leis
prescreviam é também direito e qual o critério
universal  pelo  qual  se  pudesse  reconhecer  o
certo  e  o  errado  (iustum  et  iniustum),  isto
permaneceria oculto a ele, a menos que abandone
esses  princípios  empíricos  por  enquanto  e
busque  estabelecer  fontes  desses  juízos
exclusivamente na razão. (KANT, 2003, p. 76)

Mediante isso, existe outro aspecto que é importante

compreender. É que o direito é uma doutrina que trata das

relações externas de uma pessoa com a outra. Sendo assim, o

seu fundamento baseia-se em uma regra geral que institui

leis para coordenar as relações externas entre as pessoas.

Deste modo, na doutrina do direito se exerce, através

do  conjunto  de  leis,  uma  coerção  que  vem  de  fora  do

indivíduo e, portanto, um dever de obrigação que é externo

a ele. Enquanto na moral, o dever é algo interno, pois, há

na ética um auto- constrangimento a agir por obrigação ao

dever, na medida em que, a própria pessoa se submete a um

dever, já no direito a coerção é externa.

A  legislação  ética  (mesmo  que  os  deveres
pudessem ser externos) é aquela que não pode
ser externa; a legislação jurídica é aquela que
pode ser também externa. Assim, constitui um
dever  externo  manter  um  compromisso  assumido
num contrato; o comando, contudo, de fazê-lo
meramente por que se trata de um dever, sem
consideração  por  qualquer  outro  motivo,
pertence somente à legislação interna. (KANT,
2003, p. 73)
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No entanto, é importante mencionar que a legislação

da ética não pode ser externa, ela pode apenas ser base

para  um  conjunto  de  leis  externas,  mas  ela  própria  é

interna, pois, é o indivíduo por si que se submete a ela. A

legislação jurídica, diferentemente, é externa. 

Essa questão se explica melhor da seguinte forma: a

legislação jurídica é dirigida às ações propriamente ditas,

enquanto  a  legislação  ética  é  dirigida  ao  fundamento

determinante  das  ações.  Como  o  próprio  Kant  procura

explicar na introdução do seu livro: “Enquanto dirigidas

meramente às ações externas e a sua conformidade com a lei,

são chamadas de leis jurídicas; porém, se adicionalmente

requerem que elas próprias (as leis) sejam os fundamentos

determinantes das ações, são leis éticas...” (2003, p.63).

Deste  modo,  o  direito  exerce  um  tipo  de  coerção

externa e a ética interna. Assim, na moral a liberdade

assume um papel importante porque se passa a considerar que

somente uma pessoa autônoma e livre possa agir moralmente.

No direito, a liberdade também aparece, mas ela assume um

papel mais amplo.

Para  melhor  entender  essa  questão,  é  preciso

demonstrar que no fundamento do direito em Kant, mesmo que

ele trate de um conjunto de leis externas, a base é um

direito inato: a liberdade.

Um direito é inato quanto se trata de um direito

natural que todos têm, e difere-se de um direito adquirido,
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que é algo externo, um direito que é adquirido conforme um

acordo entre pessoas. “O que é inatamente meu ou teu também

pode ser qualificado como o que é internamente meu ou teu,

pois  o  que  é  externamente  meu  ou  tem  sempre  que  ser

adquirido.” (KANT, 2003, p.83).

Portanto, mesmo que estejamos tratando aqui de um

direito externo, adquirido, o fundamento desse direito é

baseado em um direito inato, que é único, para Kant, o

direito de liberdade.

A  liberdade  (a  independência  de  ser
constrangido pela escolha alheia), na medida em
que pode coexistir com a liberdade de todos os
outros de acordo com uma lei universal, é o
único direito original pertencente a todos os
homens em virtude da humanidade destes. (KANT,
2003, p. 83)

Assim  sendo,  a  liberdade,  segundo  Kant,  é

naturalmente  um  direito  do  ser  humano.  E  se  trata,

portanto, da liberdade de cada um de poder escolher, desde

que essa escolha nunca interfira na liberdade dos outros.

Ou  seja,  se  a  liberdade  é  um  direito  inato,  o  que

fundamenta o direito é que a ação de uma pessoa não pode

privar a liberdade do outro, e nem vice-versa. 

Com  isso,  é  possível  perceber  que  a  noção  de

liberdade do direito aparenta ser mais ampla, no sentido de

que  a  liberdade  não  é  vista  no  indivíduo  para  consigo

somente, mas há um cuidado com a liberdade do outro. Na

ética, diferentemente, a importância da liberdade é 
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interna, porque importa na ética que o indivíduo seja livre

na medida em que ele não esteja submetido a inclinações,

apetites.

Segundo Bobbio, essa questão da liberdade enquanto

liberdade  externa  e  interna  refere-se  a  uma  questão  de

responsabilidade. Na moral, existe uma liberdade interna,

na  medida  em  que  a  responsabilidade  da  ação  é  somente

diante de mim mesmo. E no direito, existe uma liberdade

exteriorizada, visto que sou responsável pela ação também

frente aos outros.

Assim, o interesse na liberdade no direito, é que

esse livre arbítrio do indivíduo não interfira no livre

arbítrio do outro, por isso há a idéia de liberdade externa

nas leis jurídicas. Como o próprio Kant bem explica: 

A liberdade à qual as primeiras leis se referem
só  pode  ser  liberdade  no  uso  externo  da
escolha, mas a liberdade à qual as últimas se
referem é liberdade tanto no uso externo como
no  uso  interno  da  escolha,  porquanto  é
determinada por leis da razão. (KANT, 2003, p.
63)

Deste  modo,  a  doutrina  do  direito  é  uma  doutrina

fundada na intenção de limitar a liberdade dos indivíduos

em relação aos outros, em outros termos, ela trata de um

conjunto de leis externas ao indivíduo que norteariam as

suas escolhas quando elas relacionam-se com os outros.

A  partir  disso,  pode-se  dizer  que  a  doutrina  do

direito tem o objetivo de salvaguardar a liberdade das 
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pessoas em detrimento da escolha de outras e, que também,

este direito é constituído através de uma lei universal que

manteria esse objetivo, como o próprio Kant descreve: “a

lei universal do direito, qual seja, age externamente de

modo que o livre uso de teu arbítrio possa coexistir com a

liberdade de todos de acordo com uma lei universal” (2003,

p.77).

Assim, de modo diferente do que foi apresentado no

âmbito moral, a liberdade recebe três características na

doutrina do direito: primeiro ela é entendida enquanto um

direito inato, segundo, ela é considerada também no âmbito

externo, e terceiro é que ela não se relaciona apenas como

a indeterminação das causas sensíveis, como também, com a

escolha de outrem.

Essa  diferença  dos  modos  de  como  o  conceito  de

liberdade aparece nas duas doutrinas filosóficas precisa

ser esclarecida, pois, elas colocam alguns problemas para o

pensamento  de  Kant.  Porém  só  serão  analisados  aqui  os

problemas relacionados a liberdade.

O primeiro problema é que Kant precisa explicar o

papel  da  liberdade  enquanto  fundamentação  do  conceito

racional de direito, pois, isso implica na questão: se para

existir um estado de direito todos os seres participantes

deste  precisariam  ser  seres  morais.  Visto  que,  somente

através da lei moral adquirem consciência da liberdade.
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Segundo, é necessário explicar porque Kant deixa de

se importar com a liberdade interna no direito. Visto que,

na doutrina  do direito  a obediência  a lei  não leva  em

consideração o que motivou a ação, somente a conformidade

da ação com a lei, ou seja, sua legalidade.

Possíveis soluções para os problemas propostos

Na  moral,  a  liberdade  está  numa  condição  de

subordinação à lei moral, devido ao que foi mencionado no

primeiro tópico, é preciso pressupor a liberdade para a lei

moral, mas,  é somente  através da  lei moral  que se  tem

consciência da liberdade.

Além  disso,  o  surgimento  da  liberdade  está

relacionado com uma causalidade diferente da natural, um

tipo de causalidade incondicionada que só é possível no ser

racional, na medida em que sua razão é capaz de impor leis

a si mesmo.

No  direito,  o  percurso  é  semelhante,  pois,  a

liberdade  é  pressuposta  para  desenvolver  o  conceito  de

direito, do qual derivam as leis. Porém, a diferença é que

essas leis, ou então, o próprio conceito de direito, não

são fundamentais para ter consciência da liberdade como

acontece na moral, por exemplo, na medida em que, tais leis

são  condicionadas  pelo  âmbito  externo,  e  elas,  não

propiciam  conhecimento  da  liberdade  interna  do  sujeito,

mas, da liberdade externa, ou então da liberdade do outro 
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como igual a minha, colocando o indivíduo numa situação de

liberdade frente aos outros.

A pressuposição de uma liberdade enquanto um direito

inato  em  Kant  possivelmente  está  relacionado  com  o

reconhecimento de que todo o ser humano racional tem em si

a possibilidade da liberdade, ou seja, a possibilidade de

ser moral.

Pois, como foi esclarecido no primeiro tópico, e como

alguns comentadores demonstram, na filosofia kantiana faz

parte da essência de ser racional ter uma inclinação à

liberdade.

Assim, respondendo o primeiro problema, é necessário

mostrar que disso não se segue que para participar de um

estado de direito todos os indivíduos precisam ser livres

ou ser sujeitos morais, na medida em que, o direito não

está interessado na motivação da escolha, ou seja, não está

interessado naquilo que determina a vontade, mas, apenas na

ação em si, não exigindo, portanto, sujeitos morais.

Desta forma, o estado de direito precisa considerar a

possibilidade de todos os seres de serem livres, utilizando

aquela noção de liberdade proposta na ética. Assim, não é

necessária uma sociedade de sujeitos morais livres para

criação  de  um  conceito  de  direito,  mas,  apenas,  da

consideração da possibilidade dos seres racionais de serem

seres livres.
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Assim, dentro do sistema kantiano, o estado não surge

a partir de uma comunidade moral, porém, o estado passa a

considerar seres racionais em possibilidade de liberdade,

seres que podem estar sob a condição de heteronímia e seres

autônomos e morais, pois, isso é uma forma de Kant manter

seu sistema articulado, não deixando a moral de lado.

Deste  modo,  para  agrupar  em  um  estado  de  direito

essas possibilidades, Kant precisa relacionar o direito à

moral  enquanto  a  sua  fundamentação,  na  medida  em  que

precisa considerar que a obediência da lei pelo sujeito,

pode estar vinculada a um compromisso moral, ou seja, o

indivíduo  pode  obedecer  à  lei  jurídica  através  de  uma

coerção interna, que ele impõe a si mesmo.

Mas, o indivíduo também pode obedecer à lei jurídica

simplesmente por que é lei estatal, por que tem penalidade

e entre outras motivações condicionadas pelos interesses e

outras causas.

Assim, respondendo o segundo problema proposto, que

é: por que o direito deixa de se importar com a liberdade

interna. Uma sugestão para explicar isso é observar que o

estado em Kant, o qual é fundamentado pelo direito, jamais

pode intrometer-se na consciência individual das pessoas,

pois, precisa reconhecer a possibilidade do ser racional de

ser livre.

Assim, a lei universal do direito, qual seja,
age externamente de modo que o livre uso de teu
arbítrio possa coexistir com a liberdade de 
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todos  de  acordo  com  uma  lei  universal,  é
verdadeiramente  uma  lei  que  me  impõe  uma
obrigação,  mas  não  guarda  de  modo  algum  a
expectativa - e muito menos impõe a exigência -
de  que  eu  próprio  devesse  restringir  minha
liberdade  a  essas  condições  simplesmente  em
função dessa obrigação; em lugar disso, a razão
diz  apenas  que  a  liberdade  está  limitada
àquelas condições em conformidade com sua idéia
e que ela pode também ser ativamente limitada
por outros; e ela o diz como um postulado não
suscetível  de  prova  adicional.  Quando  o
objetivo de alguém não é ensinar virtude, mas
somente  expor  o  que  é  o  direito,  não  é
permissível e nem deveriamos representar aquela
lei do direito como ela mesma sendo o motivo da
ação. (KANT, 2003, p.77)

Da mesma forma, visto que ser livre é impor leis a si

mesmo independente de causas estranhas. O direito nunca

poderá impor algo, e nem o estado pode exigir isto, se não

o próprio sujeito. E por esses aspectos que em diversas

partes da  Metafísica dos Costumes  Kant precisa explicar,

por exemplo, como é possível que o direito exerça coerção,

qual seria a prioridade em um conflito de deveres, o moral

e o jurídico, e entre outras coisas.

Considerações Finais

Embora  Kant  use  o  conceito  de  liberdade  de  modo

diferente  em  ambas  as  doutrinas  e  então,  surgem  muitos

problemas,  dos  quais  foram  trabalhados  apenas  dois,  é

possível dizer que Kant não pretende aproximar de forma 

271

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2016 – Ano II – Volume II – Número IX                                                    ISSN – 2358-7482

rígida ou separar o direito e a moral em relação ao que

entende por liberdade.

Portanto,  não  precisa  depender  de  uma  comunidade

moral para desenvolver o estado de direito, e também, não

precisa  aceitar  que  todos  os  indivíduos  sejam  livres

naquele sentido negativo apresentado na moral.

No  entanto,  ele  precisa  apresentar  ambas  as

doutrinas,  mesmo  usando  o  conceito  de  liberdade  sob

perspectivas diferentes, sem que elas se excluam. Isto é,

Kant apresenta o direito não como algo que possa substituir

a moral ou mostrar a moral como algo fracassado, e nem

vice-versa.

Kant apresenta o direito com uma perspectiva também

política, onde se envolvem diversas questões que não apenas

o  livre  arbítrio,  por  exemplo,  envolve  a  questão  da

propriedade,  do  direito  público  e  entre  outras  coisas.

Desta  forma,  ele  precisa  tornar  direito  e  moral

coexistentes dentro do seu sistema.

Assim  sendo,  Kant  parece  trabalhar  com

possibilidades, ou seja, criar um estado de direito que não

iniba a moral, e que não venha para substituir-lhe, e isso

demanda  que  a  lei  jurídica  sirva  para  o  individuo  sob

condição de heteronomia, sob condição de autonomia, e entre

outras coisas.

Isso explica por que o conceito de liberdade aparece

sob perspectivas diferentes na moral e no direito sem que 
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sejam excludentes um ao outro. E sem que a liberdade na

moral seja uma condição para surgir o estado de direito

mesmo que este seja baseado na liberdade.

Visto que, Kant insere o direito não como um suporte

para a moral, e também, não como algo que surge a partir de

uma  comunidade  moral,  mas,  a  partir  da  ideia  de  uma

comunidade que possa ter seres humanos morais e amorais,

sob  condição  de  heteronomia  e  autonomia,  livres

internamente ou não. Mas, garantindo, ao mesmo tempo, que a

liberdade de cada um seja limitada pela do outro, ou seja,

que independente da condição moral que eles estejam, possam

fazer uso da liberdade e respeitar a liberdade de outrem.
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.DOIS MUNDOS EM LITÍGIO? POESIA E RAZÃO NA GRÉCIA ARCAICA

Por: José Provetti Junior28

jose.provetti@ifpr.edu.br

Resumo
Nesse artigo se tem a pretensão de ressaltar a questão e
procedimentos que foram inerentes ao surgimento do modo
discursivo racional, na Hélade Arcaica, entre os séculos
VII-VI a. C. e buscar compreender, em que medida há ou não 

28.  É Mestre em Filosofia Moderna e Contemporânea pela Universidade
Estadual  do  Oeste  do  Paraná  –  UNIOESTE,  é  Mestre  em  Cognição  e
Linguagem  pela  Universidade  Estadual  do  Norte-Fluminense  professor
Darcy Ribeiro – UENF, é Especialista em História, Arte e Cultura pela
Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, é Especialista em Saúde
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Universidade Federal do Paraná - UFPR, é Graduado e Licenciado em
Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. É
servidor público federal, docente EBTT de Filosofia, lotado no campus
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná –
IFPR, na cidade de Assis Chateaubriand/ PR, em que é Diretor Geral.
Atua  como  docente  de  Filosofia  nos  cursos  Técnicos  Integrados  de
Informática e Eletromecânica. Atua como docente das disciplinas de
Educação  Especial  e  Didática  Geral  no  curso  de  Licenciatura  em
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Filosofia  –  ANPOF,  é  membro  da  Sociedade  Brasileira  de  Estudos
Clássicos – SBEC, é autor do livro "A alma na Hélade: a origem da
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uma verdadeira ruptura entre os modos discursivos mito-
poético e racional. Tal abordagem se mostra necessária para
se tematizar e tentar compreender o processo de surgimento
da Filosofia e o que estava em jogo quanto a sua paulatina
adoção na cultura grega Arcaica, em especial se processará
os  argumentos  aqui  aventados,  sob  a  ótica  da  História
Psicológica,  das  Ideias  e  das  Mentalidades,  tentando
resgatar o problema ao qual se dirigia Hesíodo de Ascra,
poeta,  em  sua  obra  “A  teogonia”  (1995)  e  dois
representantes  da  Escola  de  Mileto,  a  saber:  Tales  e
Anaximandro.  Com  isso  se  pretende  que  mais  do  que  uma
ruptura, o que se dá é uma continuidade nas tratativas dos
problemas  que  estavam  em  foco  na  aurora  do  pensamento
racional, como a outra face do pensamento mítico. Ou seria
o contrário?
Plalavras-chave:  Filosofia;  Filosofia  Antiga;  Poesia
Arcaica; Hesíodo de Ascra; Tales e Anaximandro de Mileto.

Resumo
En ĉi tiu artikolo mi pretendas reliefigi la temon kaj
proceduroj  kiuj  estis  propraj  al  la  apero  de  racia
parolada  reĝimo  en  Grecio  Arkaika  inter  la  VII-VI
jarcentoj A. C. kaj serĉas kompreni ĝis kio punkto aŭ ne
ekzistas  reala  paŭzo  inter  la  mita-poezio  kaj  racia
parolada modaloj. Tia aliro aperas necesaj alparolante kaj
klopodante kompreni la apero de procezo filozofia kaj kio
estis en ludo kiel ilia laŭpaŝa adopto en greka Arkaika
kulturo, speciale se vi procesi la argumentoj tie sugestis
pri, de la perspektivo de Psikologia Historio de Ideoj kaj
Pensmanieroj, klopodante savi la problemo kiu tuj Hesíodo
la Ascra, poeto, en lia libro "la Teogonia" (1995) kaj du
reprezentantoj  de  Mileto  Lernejo,  nomitaj:  Tales  kaj
Anaksimandro.  Tiel  ni  deziras  pli  ol  rompiĝanta,  kio
okazas  estas  kontinueco  en  la  intertraktadoj  de  la
problemoj estis en fokuso ĉe la tagiĝo de racia penso,
kiel  la  alia  multekosta  de  mita  pensado.  Aŭ  ĉu  estas
kontraŭe?
Ŝlosilvortoj  :  Filozofio;  Antikva  Filozofio;  Arkaika
poezio; Hesíodo la Ascra; Rakontoj kaj Anaksimandro el 
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Mileto.

Abstract
In this article we intend to emphasize the question and
procedures  that  were  inherent  to  the  emergence  of  the
rational discursive mode, in the Archaic Hellas, between
the VII-VI b. C. and seek to understand, to what extent
there is a true rupture between the discursive modes myth-
poetic  and  rational.  Such  an  approach  is  necessary  to
thematize  and  try  to  understand  the  process  of  the
emergence  of  Philosophy  and  what  was  at  stake  in  its
gradual adoption in the Archaic Greek culture, especially
the arguments presented here, from the point of view of
the Psychological History, of the Ideas and Mentalities,
trying to rescue the problem addressed by Hesiod of Ascra,
poet,  in  his  work  "The  Theogony"  (1995)  and  two
representatives of the School of Miletus, namely: Tales
and Anaximander. It is intended that more than a rupture,
it is a continuation in the negotiations of the problems
that were in focus at the dawn of rational thought, like
the other face of the mythical thought. Or was it the
other way around?
Keywords: Philosophy; Ancient Philosophy; Archaic Poetry;
Hesiod of Ascra; Tales and Anaximander of Miletus.

Do tema:

“Dois  mundos  em  litígio?  Poesia  e  razão  na  Grécia

Arcaica” é a temática desse artigo, escolhida propositalmente

para  vir  a  se  discutir  a  questão  da  origem  do  pensamento

filosófico, suas bases, direcionamentos e enfoque.

Se pretende, nessa medida, tentar se evitar, no máximo

possível, qualquer anacronia que desfigure o tema tanto quanto o

problema  e  será  nessa  medida,  em  que  se  apresentará,

metodologicamente falando, passo a passo cada ponto desse texto-
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argumento,  tentando,  por  assim  dizer,  iniciá-lo

preconceituosamente.

Nesse  sentido,  se  utilizou  aqui,  o  decurso  de

aproximadamente vinte e hum anos de estudos sobre sociedade,

cultura,  religião,  política  e  economia  da  Hélade,  desde  o

período Minóico até o Clássico, buscando compreender como um

homem grego Arcaico poderia vivenciar suas questões e problemas,

se  inserindo,  na  medida  do  possível,  em  seu  foco  de  visada

cultural para tentar resgatar o núcleo da transição ou ruptura

entre  o  pensamento  mitopoético  e  o  raciona,  criador,  a

posteriori,  da  Ciência  e  da  Tecnologia  que  caracterizam  o

Ocidente.

Do problema:

Quando nos remetemos às origens do pensamento racional,

normalmente  nos  deparamos  com  três  formas  possíveis  de

abordagem, a saber:

a) Aquela que o ignora como sendo não importante para se

compreender a razão, a Ciência e a Tecnologia, mas que a encara

como um fato histórico dado e inquestionável intrinsecamente e,

portanto, algo que deve ser objeto de investigação a posteriori

dos autores denominados como “clássico”, principalmente a partir

de Platão de Atenas, mesmo se remetendo a Sócrates;

b) Aquela em que se reconhece certa relevância quanto à

questão da origem da razão, mas que redunda em insignificante

sua investigação, na medida em que não faz menção a uma vivência

histórica do Brasil, enquanto país que remonta a sua história ao

período Moderno. Portanto, embora significativo, a racionalidade

Antiga e Medieval nada tem a contribuir para os estudos de 
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Filosofia,  embora  não  possam  desprezar  ícones  como  Sócrates,

Platão, Aristóteles, Agostinho e Tomás de Aquino;

c) Outros há, contudo, que de maneira contrária às duas

posições anteriores, passam o centro de gravidade das discussões

Moderna e Contemporânea para a Antiguidade e o Medievo, partindo

da premissa de que nos pensadores dessas épocas, se encontram o

núcleo duro das principais questões contemporâneas de Filosofia,

Ciência e Tecnologia. É nessa perspectiva, que compreender as

origens da razão Ocidental se mostra como um estudo estratégico

para desenvolvimentos posteriores, em todos os campos do saber

humano.

Em  relação  ao  comportamento  dos  grupos  “a”  e  “b”,  se

verifica, no Brasil contemporâneo a grande tendência da maioria

das  Instituições  de  Ensino  Superior,  públicas  e  privadas,  a

desprestigiarem  os  estudos  relativos  a  sociedade,  cultura  e

economia  helênicas,  e,  sobretudo,  pré-helênicas  (Minóica,

Micênica  e  da  Idade  das  Trevas  grega),  como  sendo

insignificantes para a compreensão da Filosofia.

Exceção  feita  a  algumas  instituições  superiores,  que

total ou parcialmente dão ênfase e nos últimos quinze anos se

esmeram  na  formação  de  pesquisadores  e  docentes  direcionados

para  a  Antiguidade,  em  especial,  tais  como  a  Universidade

Estadual do Rio de Janeiro – UERJ, a Universidade Federal do Rio

de Janeiro – UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro –

UNIRIO, a Universidade Federal Fluminense – UFF, a Pontifícia

Universidade Católica do Rio de Janeiro e de São Paulo – PUC- RJ

e  SP,  o  Instituto  Federal  Fluminense  –  IFF  –  Campos  dos

Goytacazes,  a  Universidade  Estadual  de  São  Paulo  –  USP,  a

Universidade Estadual de 
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Campinas – UNICAMP, a Universidade Federal de Minas Gerais –

UFMG, a  Universidade Federal  do Ceará  – UFC,  a Universidade

Federal do Pará – UFP, o Instituto Federal do Paraná – IFPR –

Assis Chateaubriand e pontualmente a Universidade Estadual de

Maringá – UEM, a Universidade Federal de Santa Catariana – UFSC,

a  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  só  Sul  –  UFRGS  e  a

Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ.

Nas demais instituições, o que se observa é a oferta de

disciplinas obrigatórias de História da Filosofia Antiga I e II

e quando muito, opcionais de III e IV, embora na maioria das

instituições,  quando  muito,  se  dá  um  semestre  a  um  ano  de

estudos  sobre  os  chamados  “pré-socráticos”,  normalmente  se

apelando  rarissimamente  para  os  textos  e/  ou  fragmentos

subsistentes  dos  ditos  pré-socráticos,  e  mais  raro  ainda,

ministradas  essas  disciplinas  por  docentes  especializados  ou

dedicados aos estudos sobre a Grécia Antiga.

O que mais se enfoca, com base na crença de que o Brasil

é  um  país  moderno  e,  portanto,  não  necessita  remontar  a

Antiguidade  ou  Medievo,  se  detém  nas  Filosofias  Moderna  e

Contemporânea.

Portanto,  não  é  de  se  assustar  que  a  maioria  dos

concursos para docentes universitários e da Rede Federal tenham

suas temáticas majoritariamente direcionadas a Modernidade e a

Contemporaneidade.

Que os livros didáticos utilizados para o Ensino Médio e

para a  Educação Básica  sejam pouco  profundos nos  estudos do

pensamento  Antigo  e  Medieval,  exceção  feita  a  Platão  e

Aristóteles de maneira notória.
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E,  por  conseguinte,  os  docentes  formados  por  essas

instituições pouco se atenham às discussões relativas a períodos

que não sejam o Moderno e o Contemporâneo, repassando isso a

seus estudantes, em todos os níveis e modalidades de ensino em

que a Filosofia direta ou indiretamente se faça presente.

Deixarei a apresentação do comportamento do denominado grupo “c”

para posterior análise, me detendo, especificamente, no agir dos

grupos  “a”  e  “b”  e  nos  efeitos  de  sua  abordagem  junto  ao

problema que nos propomos trabalhar nesse artigo, isto é, “Dois

mundos em litígio? Poesia e razão na Grécia Arcaica”.

O  Grupo  “a”  se  trata  dos(as)  professores(as)  e

instituições em que atual, que de maneira geral se abstém

de  adentrar  qualquer  abordagem  que  remeta  ao  Período

Arcaico  helênico,  o  supondo  desnecessário  de  maneira

absoluta à aprendizagem da Filosofia e que apostam numa

abordagem relativamente literária do texto filosófico.

Nesse medida, os docentes/ instituições que adotam

essa  postura  mencionam  a  existência  de  um  pensamento

filosófico ou racionalista anterior a Sócrates de Atenas,

mas não se aventuram, de maneira alguma, a apresentá-lo,

contextualizá-lo, abordá-lo ou discuti-lo, se alegando que:

1.  O  Brasil  é  um  país  da  Idade  Moderna  e  não  travou

conhecimento  com  a  Antiguidade  e,  quando  muito,  com  a

chamada  “baixa  Idade  Média”.  Portanto,  as  questões

relativas a períodos históricos anteriores ao Moderno não

seriam próprios às questões brasileiras; 2. Além disso, em

sua abordagem literária, não se pode dizer que os textos 
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pré-socráticos são literalmente “textos”, mas fragmentos.

Nesse  particular,  toda  a  questão  da  autoria  desses

fragmentos e de sua versão ao Português trataria entraves

teóricos e metodológicos de tal monta que se tornaria não

palatável o ensino da Filosofia do período Arcaico.

Ora, uma vez que tratam o texto filosófico como texto

literário, naturalmente sobre um amontoado de fragmentos

textuais sem conexão direta com a nossa época e cultura de

forte  presença  greco-romana,  porém  eivada  de  padrões

culturais  judaico-cristã-muçulmana  se  torna  extremamente

penoso o trabalho do investigador.

Se  faz  necessário  todo  um  levantamento

historiográfico,  antropológico,  religioso  que  não  é

simples. Por outro lado, contudo, a partir do pensamento

socrático platonizado e cristianizado, se pode facilmente,

sem grandes ônus ao professor, se saltar das expressões

atenienses de Sócrates e Platão para problemas de nossa

época,  sobretudo,  envolvendo  ética,  moral,  ontologia.  A

física e sobretudo a metafísica, se pode passar por cima

sem grandes perturbações, tendo em vista “a atualidade de

Platão”, afirmam.

Daqui em diante, se adentra a interpretações modernas

e contemporâneas e se introduzem os problemas filosóficos

próprios daquelas épocas e quando se percebe, pouco se nota

a respeito de Sócrates, de Platão e qualquer outro filósofo

antigo.
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Se observe, também, que os que adotam tal abordagem

sobre Filosofia Antiga ou Medieval, normalmente tiveram uma

péssima  formação  nessas  áreas,  se  tiveram  alguma  e,

normalmente, reproduzem automaticamente as máximas de seus

mestres/ instituições de formação.

Normalmente  os  livros  didáticos  escritos  por

pensadores desse grupo se detém em apresentar os pensadores

antigos e medievais como uma espécie de ícones do campo,

falando seus nomes, épocas em que viveram e em seguida

apresentando a síntese de suas realizações para o campo. No

entanto, nada mais fazem além disso, passando, tão logo, a

filósofos modernos e contemporâneos e nada mais mencionando

sobre os antigos e medievais.

Os representantes do grupo “b” certamente reconhecem

o valor do pensamento Arcaico para a Filosofia, sobretudo

no que se refere à razão enquanto linguagem da Ciência e da

Tecnologia, embora alguns tenham embarcado no Positivismo

Lógico,  que  pretende  depurar  a  linguagem  científica  da

linguagem racional de cunho não matemático e segundo eles,

metafísico.

No  entanto,  indo  pelo  mesmo  direcionamento  dos

partícipes do grupo “a” quanto ao Brasil ser um país da

Idade Moderna, em certa medida, avançam mais do que os

representantes do primeiro grupo, pois além de referenciar

os  pensadores  originais,  os  leem  numa  perspectiva

normalmente anacrônica, mas não literária, isto é, 
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realmente  acessam  os  textos  arcaicos  enquanto  textos

filosóficos, mas sempre sob a égide de um pensador de outra

época, enquanto comentador.

Normalmente,  esses  autores  são  do  período

Contemporâneos,  como  por  exempli  Hegel,  Nietzsche  ou

Heidegger, que de certa forma gozam nos meios filosóficos

nacionais,  de  certo  prestígio  e  autoridade  enquanto

intérpretes do pensamento filosófico Arcaico. No entanto, a

despeito  da  sistematicidade  hegeliana,  da  sensibilidade

nietzschiana ou da acuidade conceitual interpretativa de

Heidegger, o que se observa nos textos dessas pensadores é

uma  certa  apropriação  anacrônica  do  pensamento  pré-

socrático, como se estes fossem homens contemporâneos aos

três filósofos indicados e que curiosamente trouxessem nos

raríssimos fragmentos sobreviventes ao tempo as matrizes

das teses filosóficas de Hegel, Nietzsche ou Heidegger!

Dessa  maneira,  esse  é  o  traço  de  união  entre  os

participantes  dos  dois  primeiros  grupos,  isto  é,  em

síntese,  pouco  ou  nada  falam  sobre  o  pensamento

racionalista  revisionista  crítico  dos  pré-socráticos  ou

quando muito, os mencionam através dos olhos de segundos ou

terceiros, Modernos ou Contemporâneos filósofos.

Quanto  ao  grupo  “c”,  se  caracteriza,  em  linhas

gerais, de maneira oposta aos dois primeiros grupos, isto

é, reconhecem nas filosofias Arcaica, Antiga e Medieval, um
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repositório  essencial  à  compreensão  e  estudos  sobre  a

Modernidade  e  a  Contemporaneidade  em  nosso  país,  e

desenvolvem pesquisas, extensões, projetos de intervenção,

inovação e refletem seu tempo a luz dos pensadores daquelas

épocas.

De maneira geral, são quase solitários, na medida em

que  rareiam  no  processo  de  formação  de  docentes/

pesquisadores,  tanto  nas  graduações  como  nas

especializações, lato e stricto senso.

No entanto, na medida em que tem coragem para se

proceder ao enfrentamento político nos departamentos em que

estão inseridos, nos colegiados de cursos muitas vezes em

nada afeitos às suas áreas de formação e se por milagre,

vem a encontrar docentes e/ ou discentes tão interessados

em Antiguidade e Medievo quanto ele, então, normalmente, se

propõem  grupos  de  estudos,  grupos  de  pesquisa  e  nas

melhores  hipóteses,  Linhas  de  Pesquisa  e  Programas  de

Especializações,  se  conquistando,  assim,  um  espaço

acadêmico mais ou menos significativo e incentivando as

Filosofias Antiga e Medieval em solo brasileiro em alguma

medida.

Esse grupo, todavia, não é homogêneo. Se apresenta,

normalmente,  em  duas  ramificações,  podendo,  ainda,  se

subdividir em três, em ordem decrescente de representantes

no país, a saber: a) Tradicionalistas schleiemarchianos; b)
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Tradicionalistas  historiografistas  e  c)  Inovadores

Tubingen-milaneses.

Os  tradicionalistas  schleiemarchianos  são  os

filósofos que acessam o repertório de filósofos Antigos e

Arcaicos na perspectiva interpretativa de Platão realizada

pelo Teólogo e Filósofo alemão Friedrich Schleiemacher, um

importante tradutor das obras de Platão no século XIX d. C.

que estabelece a leitura do filósofo ateniense a partir da

organicidade  dos  diálogos  platônicos  estruturados  em

tetralogias temáticas, nos moldes atenienses clássicos de

composição de tragédias.

Nessa perspectiva, Platão se torna a referência de

acesso entre o nosso atual mundo judaico-cristão-mulçumano

e a Antiguidade Clássica, nos remetendo, portanto, a uma

perspectiva de acessibilidade em que Platão se mostra como

que  o  criador  da  Metafísica  e  dos  principais  problemas

filosóficos posteriores, na medida em que se apresenta como

um sintetizador de todo o pensamento pré-socrático, tanto

quanto um dos repositórios mais fieis e bem preservados da

vivência filosófica de Sócrates de Atenas.

Sendo assim, é sobre o olhar de Platão, para frente

e/  ou  para  trás  de  si  que  os  tradicionalistas

schleiemarchianos  estabelecem  sua  observação  e  régua  de

medida sobre as teses Antigas, sejam Arcaicas ou Clássicas.

É  importante  ressaltar  aqui  que  não  se  pretende

acusar os seguidores de tal abordagem de ignorantes, 
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insensíveis a outras versões do mesmo objeto de estudo ou

de  iludidos  em  qualquer  medida.  Apenas  se  assinala  a

característica da abordagem que fazem das teses filosóficas

Arcaicas e Clássicas.

O  que  se  deseja  ressaltar  é  que  na  perspectiva

schleiermachiana,  os  pesquisadores/  docentes  são

instintivamente  levados  a  compreender  os  pensadores  dos

períodos  Arcaico  e  Clássico,  mesmo  com  ressalvas  às

influências  judaico-cristã-muçulmana,  como  homens  dos

períodos Moderno e Contemporâneo, dado a interface que a

abordagem  de  Schleielacher  possibilita  dos  diálogos

platônicos, a partir de uma perspectiva orgânica e única do

que o filósofo ateniense pretendia dizer, isto é, sua teses

filosóficas enquanto tratando o mundo humano sob a ótica do

socratismo e, por conseguinte, adentrando um mundo então

desconhecido no período pré-socrático.

Normalmente, afeitos às metodologias investigativas

exclusivas do campo da Filosofia, que sói se estabelecer na

análise do texto filosófico, apresentam a tendência de ver

o passado sob a ótica do presente recentíssimo ou recente,

isto é, de hoje a até, na melhor das hipóteses, o século

XVIII d. C.

Quanto ao subgrupo que denomino de “tradicionalistas

historiografistas”, são aqueles pensadores contemporâneos

que mais ou menos afeitos à formação histórica, se atém às 
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escolas historiográficas para se tentar abordar os textos

Arcaicos e Clássicos da Filosofia.

O  problema  dos  representantes  desse  grupo  é  a

diversidade  historiográfica  de  métodos  e  focos  de

interesse,  decorrentes  da  Ciência  Historiográfica  que

raríssimas vezes suas escolas dialogam entre si e tomados

normalmente  de  um  espírito  de  pureza  escolar,  perdem  a

oportunidade de cruzarem as informações que os diversos

métodos historiográficos possibilitam e, dessa maneira, se

encastelam  em  perspectivas  por  vezes  carentes  de

fundamentação sociológica, antropológica e filosófica para

possibilitar ao estudioso uma observação mais próxima de

uma contextualização vivenciada pelos autores da época.

Portanto, embora seja um grupo mais interessante do

que os anteriormente descritos, se observam lacunas em suas

tentativas de explicação e o pano de fundo, por vezes, não

se encaixa com o texto, causando lacunas de pano de fundo

que podem comprometer o entendimento das questões de base

implícitas à época.

Já  o  grupo  que  denomino  de  “Inovadores  tubingen-

milaneses”, em certa medida, se mostram o oposto de tudo o

que se refletiu até agora.

Obviamente  sem  desprezar  os  estudos  de  todas  as

tendências,  se  observou  no  ano  de  2004,  durante  a

realização  de  meu  primeiro  Mestrado  em  Cognição  e

Linguagem, na UENF, por meio da obra de Giovane Reale 
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(2002),  “Para  uma  nova  interpretação  de  Platão”,  que  a

denominada Escola de Tubingen-Milão, partindo da crença na

discussão  sobre  a  existência  ou  não  de  doutrinas  não

escritas de Platão, que complementariam e subverteriam toda

a historiografia da Filosofia, por estabelecer o pensamento

de Platão como de caráter sinótico entre os denominados

“mundo das Ideias” e o “mundo sensorial”, objeto de crítica

aristotélica a seu mestre e que teria provocado a criação

das duas principais correntes filosóficas do campo a saber:

a idealista/ espiritualista/ deducionista e a empirista/

materialista/ inducionista.

Para proceder à reconstituição dessas possíveis teses

de Platão, registradas na tradição oral, Kramer e Slazak

tiveram  que  implementar  metodologias  investigativas

relacionadas  à  historiografia  contemporânea  a  que  eu

próprio também venho estudando e desenvolvendo desde 1995,

na  UERJ  e  nela  venho  experimentando  a  interpretação  de

textos  antigos  até  o  presente,  com  minhas  monografias,

dissertações,  livros  e  aulas  regulares  e  de  extensão,

atualmente apenas no IFPR da cidade de Assis Chateaubriand.

Tal metodologia parte da ideia de que os homens são

frutos de sua época e cultura e do princípio sociológico

weberiano de que cabe ao investigador tentar se aproximar

de seu objeto de estudo com o menor grau de anacronismo

possível, lhe estudante a história, cultura, língua, 
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economia, sociedade, religião(ões) e demais manifestações

linguísticas  para  lhe  atingir  a  compreensão  de  seu

zeitgeist, que em Psicologia faz menção ao “espírito de uma

época”.

Para  atingir  tal  instrumento  de  investigação  e  a

perícia  necessária  a  tal  fim,  apenas  a  História  das

Mentalidades,  das  Ideias  ou  ainda,  História  Psicológica

torna visível e detectável as distinções de uma época de um

povo de determinada cultura, na medida em que se estabelece

a sequência de continuidades e rupturas deles em relação à

atualidade.

Isso  só  se  torna  possível  na  medida  em  que  se

pratica,  em  adição  a  todo  o  exposto,  a  denominada

“comparatividade”  apregoada  pela  metodologia

historiográfica da História Comparada.

É nessa perspectiva que os denominados “Inovadores

tubingen-milaneses”  lançam  e  internacionalizam

historiograficamente  o  regate  de  uma  interpretação  de

Platão que subverte todas as perspectivas interpretativas

levadas a efeito nos últimos 2.384 anos! Indicando que ao

invés de Platão ter fissurado o mundo com a sua denominada

“Teoria  das  Ideias”,  ele  o  estruturou  metafisicamente,

abeirando-se dos limiares da consciência de que no homem

haveria uma subjetividade que teria um papel fundamental na

ordem  kósmica, enquanto ordenadora linguística da Verdade

sobre a realidade e que esta, em última análise não seria 
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apenas um jogo linguístico maquinado pelo veio parmenídeo-

heraclitiano de Platão numa “ontologia”, mas se trataria de

lances interpretativos do filósofo sobre a sua phýsis, na

construção de uma teoria explicativa do kósmos.

Em outras palavras, tanto as teses da Escola de Tubingen-

Milão, quanto as nossas, demonstram que a contextualização

historiográfica do pensamento Arcaico une-o ao pensamento

Clássico organicamente e estabelece um fio condutor que dá

um  sentido  de  continuidade  indelével  ao  pensamento

filosófico contemporâneo, unindo-o radicalmente não apenas

como  uma  “metafísica”,  mas  como  a  matriz  racionalista

revisionista  crítica,  em  especial,  quanto  aos  atuais

problemas epistemológicos em Física, Química e Cosmologia.

É nessa perspectiva, portanto, que esse artigo será

composto e apresentado ao leitor amigo, problematizando o

suposto litígio entre poesia e física Arcaica, no processo

de emergência do modo discursivo racional, em meados dos

séculos VII-VI a. C., na Hélade Arcaica.

A questão da origem da Filosofia

Diante de todo o exposto, é tradicional se verificar

em livros didáticos para Ensino Médio, no Brasil, e nos

cursos superiores de formação do baixareis ou licenciados

em Filosofia normalmente se adota uma das duas seguintes

possibilidades de origem do pensamento racional, a saber:

a) a origem Oriental; b) o denominado “milagre grego”.
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Na  primeira  opção,  hoje  minoritária,  o  modo

discursivo racional seria influência direta do pensamento

médio-oriental, proveniente do Crescente Fértil e/ ou da

África, por meio do pensamento Egípcio.

Nessa abordagem, a razão helênica foi uma resultante

das sabedorias mais ou menos combinadas dos diversos povos

que circulavam pelo Oriente Próximo, ao longo do século

VII-VI a. C., na Jônia e que teria influenciado o espírito

de Tales e de seus discípulos, na polis de Mileto, a ponto

de criarem a razão.

De acordo com a segunda opção, isto é, a do “milagre

grego”, Tales e sua Escola teriam sido tomados de uma subta

e  abrupta  vontade  de  recusarem  o  modo  discursivo  mito-

poético, em verso cantado e dançado tradicionalmente pelos

rapsodos  e  abandonaram  completamente  a  religião  e

religiosidades  helênicas  típicas  de  sua  época,  se

utilizando, de hora em diante, da razão, em prosa e por

escrito e devido a isso, eles romperam com o mito e criaram

a Ciência Ocidental.

Francamente, com todo o respeito a todos os que creem

em  qualquer  uma  das  opções  anteriormente  descritas,

sobretudo aos doutos colegas autores de livros didáticos e

introdutórios a Filosofia, em qualquer das vertentes “a” e/

ou “b” e suas variantes apresentadas no início desse texto.

Ambas as teorias explicativas são frágeis, insuficientes,

inorgânicas e incapazes de se aproximarem de qualquer 
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instância  de  fidelidade  historiográfica  possível  àquela

época!

Perceba o leitor que qualquer das duas posições se

excluem mutuamente e tem implicações diversas.

A primeira exclui o gênio criativo e inventivo de

Tales, considerado um dos Sete Sábios da Grécia, de maneira

que o pensamento racional se trataria de uma mera adaptação

da sabedoria Oriental, de qualquer origem, que circulasse

no  Oriente  Próximo  no  século  VII  a.  C.,  limitando  os

trabalhos  dos  primeiros  pensadores  racionalistas  a  uma

espécie de “aperfeiçoamento tecnológico” do que já havia

anteriormente, e por conseguinte, vinculando a Filosofia, a

Ciência  e  a  Tecnologia  a  uma  filiação  que  não  se  deu

enquanto desdobramento senão apenas na Hélade, seja em que

ponto  for  em  que  a  cultura  grega  se  instalou  no

Mediterrâneo,  mas  que  não  avançou  nos  demais  povos  do

planeta.

O  que  leva  e  reforça  à  crítica  acadêmica

contemporânea de que inexiste “Filosofia Oriental”, o quê

particularmente também critica a posição extrema.

Na segunda opção, isto é, a do “milagre grego”, o que

se observa é que a partir dos séculos VII-VI a. C. um trio

de milésios liderados por Tales, em sua residência privada

rompe com o modo discursivo mítico e de um repente começa a

usar e escrever em modo discursivo racional, rompe com a

visão religiosa de mundo dos gregos e desenvolve uma série 
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de teorias explicativas sobre o kósmos e a phýsis que serão

os inícios do pensamento científico que gerará no futuro a

tecnologia e nosso mundo atual.

Ora,  na  medida  em  que  é  uma  criação  tipicamente

helênica e que não se tem registro de qualquer outro povo

realizá-la antes dos gregos, a tese do “milagre grego” se

reforça, na medida em que de fato, tal qual os Hebreus em

relação  à  crença  de  Jeová  enquanto  Deus  único  num  mar

politeísta, os helênicos seriam o equivalente aos Hebreus

quanto à razão.

No entanto, a questão que não quer calar quando se

defende  a  tese  do  “,milagre”  é:  1.  De  onde  surge  a

motivação  para  que  Tales  se  inicie  no  modo  discursivo

racional?  2.  Como  consegue  motivar  a  Anaximandro  e  a

Anaxímenes de Mileto? 3. Sobre que bases culturais a razão

se erige enquanto modo discursivo? 4. A razão é autóctone

ou é  derivada de  outro modo  discursivo? 5.  Se era  uma

atividade privada do genos de Tales, o que justificaria a

adesão de Anaximandro, seu genro, o que fez Anaxímenes,

concidadão dos dois anteriores, a se juntar ao grupo? 6. Se

a  escrita  estava  em  pleno  processo  de  reintrodução  na

Hélade, por que motivos o trio milésio teria a adotado como

mídia de registro e porque em prosa e não em verso, como

era  habitual  na  época?  7.  Se  eram  apenas  os  três

pensadores,  os  iniciadores  da  razão,  se  esta  era  uma

atividade privada, registrada por escrito, que não era uma 
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habilidade habitual nessa época, e se Mileto, pouco tempo

após  a  morte  de  Tales  é  escravizada  e,  posteriormente

destruída  pelos  Persas;  como  foi  possível  a  razão  se

espalhar pela Hélade em menos de cem anos?  8. O pensamento

racionalista  se  manifestou  apenas  no  modo  conhecido

posteriormente como “Filosofia”, criação de Pitágoras de

Samos no século VI a. C., ou se dera de maneira simultânea

em  outros  modos  de  manifestação?  9.  Como  seria  a  vida

cotidiana de Tales, Anaximandro e Anaxímenes, na polis de

Mileto, enquanto cidadãos que eram, sendo tão radicalmente

opostos às tradições cultuais e míticas sem as quais um

grego não poderia se identificar como helênico, uma vez que

Homero  e  Hesíodo,  além  de  muitos  outros  poetas  eram  a

maneira  normal  de  se  tornar  um  polités,  isto  é,  um

“cidadão”, por meio da paidéia grega?

Se o leitor considerar calma e seriamente cada uma

das questões acima elencadas, verificará que fazem menção a

problemas  práticos  sobre  a  origem  e  desenvolvimento  da

Filosofia e que implicam, necessariamente, uma abordagem

historiográfica  como  a  que  adotamos  e  se  justifica,  os

motivos pelos quais as demais maneiras de se abordar o

pensamento  Arcaico,  Clássico  e  Medieval  são  feitas  da

maneira que são realizadas; isto é, de modo superficial e

de relance.

Primeiro, porque exigiria um mínimo de conhecimento

substancial sobre História, Economia, Sociedade e Política 
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das épocas e povos em questão. Segundo, porque implicaria a

habilidade de se trabalhar com os caracteres linguísticos e

culturais, religiosos e antropológicos, senão etnográficos

para se atingir a compreensão necessária dos problemas e

questões inerentes às teorias daquelas épocas.

Dessa maneira, é muito mais fácil e pouco incômodo,

passar  por  cima,  passar  por  cima  fazendo  menção  ou

simplesmente desqualificar como “infantil” cientificamente

falando, em especial, o pensamento filosófico Arcaico, em

vez de se aproximar dele de maneira técnica e responsável e

lhe explorar as entranhas metodicamente falando.

É por essas motivações que a razão tem que ser algo

radical e distinto do mito e que os primeiros filósofos não

poderiam ser homens de seu tempo e viverem em conformidade

com seus povos e crenças tradicionais, sendo, portanto,

simplesmente alienígenas a seu tempo, sociedade, história e

cultura. O quê um mínimo de estudo sobre a biografia de

todos eles, com raríssimas exceções como a de Anaxímenes de

Mileto, cujas referências subsistentes são ínfimas, todos

estão imersos na totalidade de seu povo e cultura.

Perceba ainda o leitor, que senão nada, quase nada me

ative ao tradicional “argumento da autoridade”, isto é, às

citações de referências do campo, seja em defesa ou no

ataque às teses aqui expostas. Simplesmente me atenho a

mencioná-las e a discuti-las racionalmente falando.
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As questões acima levantadas, em número de nove, as

considero  como  uma  espécie  de  “mapa  do  tesouro”  para

aqueles  que  querem  realmente  compreender  as  origens  da

tecnologia, da Ciência e da Filosofia. Não me deterei em

respondê-las, pois creio que uma abordagem prática sob a

ótica da História das Mentalidades e Psicológica é mais

eficiente do que uma demonstração além do que já se dera.

Para instruir os inícios do término desse artigo,

enquanto demonstração mínima do exposto, tratarei apenas

refletir  sobre  uma  incômoda,  inoportuna  e  marginal

sinonímia  entre  as  palavras  gregas  mythos e  logos,

retomando um estudo realizado por mim na obra “As origens

gregas  do  pensamento  popperiano:  visão  cosmológica  da

conexão entre Metafísica e Ciência da Antiguidade para a

prática epistemológica contemporânea” (2016, p. 66-69 e 75-

76):

Vale lembrar que oriundos de uma cultura oral,
recém  reinserida  nas  práticas  e  questões
inerentes à escrita, conforme se vê em Havelock
(1996, p. 187-219 e 233-327), os gregos tinham
na  palavra-eficiente  cantada  e  dançada,  na
memória sacralizada (culto de  Mnemosýne e das
Musas) e nos efeitos visuais projetados pela
audição  no  intelecto  sua  base  e  critério  de
verdade  possíveis  aos  humanos,  isto  é,  um
conhecimento  que  era  encarado  como
verossimilhante e não uma Verdade em si.

Nessa  citação,  se  verifica,  perfeitamente,  a

distinção  entre  uma  interpretação  que  passa

superficialmente ou não sobre a questão relativa à cultura 
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e sociedade helênica Arcaica e Clássica em relação a um

estudo  de  contextualização  mais  próprio,  direcionado

claramente  a  uma  tentativa  de  compreensão  dos  valores

implícitos no seu objeto de investigação.

Ora, para muitos filósofos e estudantes do campo, a

estrutura cognitiva e cultural contemporânea é a mesma do

que  a  da  Antiguidade  grega.  De  onde  ser  perfeitamente

possível se ler um texto da época, mesmo que eivado de

conceitos e seus usos diferenciados dos atuais, como um

texto literário informativo! É o cúmulo, tal abordagem!

É um verdadeiro acinte à historiografia e, sobretudo,

ao processo formativo de estudantes e docentes, que são

impedidos de se apropriarem, de maneira adequada, de que os

homens do passado, mesmo sendo as matrizes de nossa cultura

e compreensão atuais, são significativamente distintos de

nós quanto à sua estrutura cognitiva quanto ao critério do

que era dado como veraz ou falso.

Continuando  na  mesma  citação  enquanto  exemplo,

conforme Provetti Jr. (2016, p. 66-69 e 75-76):

Além disso, visto enquanto Eu aberto na e pela
phýsis, a visão cosmológica do mundo, de sua
participação  enquanto  sujeito  que  vem  a
conhecer-se somente através do olho do outro e
do que este diz sobre ele, como se vê em Segal
(1995, p. 211-246), gerava a firme convicção de
que sobre tudo isso nada se sabe com certeza, a
não ser que se conjectura sobre a verdade, pois
Alétheia (a  Verdade)  é  apenas  acessível  aos
deuses e as  Mousai (Musas), as divindades que
podem ou não falar a verdade a respeito de 
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todas as coisas, como se vê em Detienne (1998,
p. 48-84 e 1988, p. 13-14; 15-23; 33-138) e em
Provetti Jr. (2011, p. 12; 21; 24; 25; 28 e
29).
Logo, o pôr questões como as que Popper (2002a,
p. 7-33) indicou na citação acima, sobre “como
sei” eram inimagináveis à época e, portanto,
não  cabíveis  a  uma  filosofia  e  ciência  que
pretendam  se  aproximar  da  verdade  sobre  o
mundo,  sobre  a  humanidade  e  sobre  a
possibilidade de como se sabe algo sobre essas
coisas, de maneira ampla e irrestrita.
Isso se justifica devido a ser impossível aos
helênicos daquela época se observarem enquanto
“sujeito do conhecimento” totalmente cônscios
da  atuação  de  leitura  linguística  que  sua
subjetividade  faria  diante  de  um  “objeto  de
conhecimento”.
Tal comportamento só pode ser viável, na medida
em  que  além  de  ter  consciência  da  ação
decodificadora  e  linguística  de  sua
subjetividade, da interioridade ou do Eu, este
percebe-se enquanto distinto da natureza e, em
tal  condição,  capaz  de  vê-la  enquanto  “um
outro” diferente de si.
Por outro lado percebe-se que a instauração do
método  indutivo,  enquanto  procedimento
essencial  à  prática  científica  e  filosófica
contemporânea,  método  de  demonstração  da
episteme,  compreendida  como  “conhecimento
verdadeiro  e  demonstrável”  e,  portanto,
possibilitador  de  questões  semelhantes  às
assinaladas por Popper, infere a possibilidade
de “coisificação” da natureza e de si, enquanto
simultaneamente sujeito-objeto do conhecimento,
além de uma nova modalidade de compreensão da
razão.

Ora, como assim? Então, o Sr. afirma que o homem

grego Arcaico e Clássico se desconhecia enquanto “sujeito 
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do conhecimento”, embora, em especial no período Clássico,

já se observe, em certa medida, uma intuição da existência

de uma subjetividade ativa linguisticamente estruturante-

estruturada por meio das referências culturais próprias ao

idioma helênico?

É caro leitor! Sem essa informação, os texto antigos

se parecem relativamente “infantis”, em alguns aspectos.

Principalmente, no tocante ao mito, que se utiliza de uma

linguagem específica que se detém no fato epistemológico do

total  ou  quase  total  desconhecimento  de  que  o  autor

desconhece a si próprio enquanto Eu, em sua interioridade,

mas que ele possui o que os helenista denominam de “Eu

aberto”, ou seja, um Eu, uma interioridade que toma ciência

do que é somente enquanto é, isto é, enquanto seus atos,

palavras e pensamentos são reconhecidos e indicado como

relevantes pelos membros de sua sociedade, se aderindo mais

ou menos intensamente, na memória coletiva, preservada pelo

mito cantado e dançado pelo rapsodo.

Percebam  que  tal  ressalva  começa  a  proceder  a  um

recorte  dos  âmbitos  interpretativos  que  redimensiona  as

possibilidade  textuais  a  um  paradigma  interpretativo  da

realidade e de sua Verdade que são drasticamente distinto

do atual.

Como abordar e se apropriar de textos desse quilate,

sem a devida preparação durante o processo formativo do

futuro docente? Como lecionar adequadamente, transmitindo, 
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discutindo  e  dimensionando  os  problemas  e  questões

inerentes ao que se fala, sem saber sobre o que e em que

medida  se  fala?  É  por  essas  razões  que  a  História  da

Filosofia Antiga e Medieval, lamentavelmente é vítima de

descaso na maioria das Instituições de Ensino!

Dando  continuidade  à  análise  do  texto  de  referência

enquanto exemplo, se observa em Provetti Jr. (2016, p. 66-

69 e 75-76) sobre o que se entende especificamente no mundo

grego Arcaico e Clássico por razão grego já de passagem

para o mundo Romano:

Não  mais  no  sentido  crítico,  como  o  logos
helênico  (IZIDRO-PEREIRA,  1993,  p.  350),  mas
razão  no  sentido  calculador,  como  se  vê  no
conceito de razão utilizado hodiernamente, que
tem sua base etimológica no termo latino ratio
(FARIA, 1967, p. 843).
Em estudo a respeito do significado e usos dos
termos logos e ratio, detecta-se que o primeiro
se dá com os helênicos, criadores da razão, da
filosofia e outros modos de expressão racional,
no  sentido  acima  enunciado  quanto  à  maneira
específica  dos  gregos  se  verem  e  se
relacionarem com a phýsis e com o kosmos.
Por outro lado, o segundo sentido ocorre com os
romanos,  que  após  se  apropriarem  da  razão
helênica a seu modo, por meio de sua peculiar
maneira de existência e caprichos históricos,
por  meio  dos  quais  o  Ocidente  se  consolidou
como atualmente se percebe que a razão passou a
ser  uma  função  que  “coisifica”  o  homem  e  a
natureza.
Isso só se torna possível agora sob o viés de
elementos distintos às categorias iniciais da
criação  do  modo  discursivo  racional,  pelos
helênicos, com a proeminência e privilégio, por
dignidade do uso da razão ao homem, enquanto 
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instrumento,  atributo  ou  função  exclusiva
mediante a natureza, dado a incisiva influência
judaico-cristã-muçulmana  sobre  o  conceito  de
ratio.
Ora, para Popper (2002a, p. 7-33) a tradição
racional que decorreu da criação da indução,
enquanto  instrumento  lógico  e,  portanto,
linguístico do homem, como um atributo de sua
alma, de seu espírito, que o ajuda a ter bom
senso, a desenvolver a habilidade de julgar as
coisas e situações, segundo os princípios da
“luz natural” e que afiança a possibilidade do
homem, enquanto sujeito do conhecimento, gerar
conhecimento por uma espécie de “enciclopédia
conceitual”,  tem  como  objetivo  quantificar  e
descrever os elementos da natureza com base na
observação e na experiência.
Isso só é possível na medida em que a conexão
do sujeito do conhecimento, em sua dignidade, o
torna  diferente  e  superior  à  totalidade
natural, como ocorre na visão latina da razão
filosófica  mesclada  à  tradição  da  dignidade
humana  perante  seu  Criador  (Jeová,  Deus  ou
Halah),  nas  cosmologias  provenientes  das
cosmogonias do judaísmo, do cristianismo e do
islamismo.
Hoje,  tais  tradições,  estão  operantes  e
predominantes  nas  versões  cosmológicas
Ocidentais,  mesmo  as  mais  declaradamente
materialistas,  pois  partem  dos  paradigmas
temporais  elementares  às  referidas  tradições
filosófico-religiosas.
Assinalar essa distinção entre os usos da razão
helênica  e  romana-judaico-cristã-islamizado-
cientificizada  é  um  dos  objetivos  de  Popper
(2002a,  p.  8),  em  se  considerando  que  o
filósofo  afirma  que  a  crença  Ocidental  na
possibilidade  da  razão  proporcionar  um
conhecimento  sobre  o  mundo,  a  humanidade  e
sobre  o  próprio  conhecimento  não  emerge  de
observações  sobre  “como  sei  que  isto  é  uma
laranja” ou “Como sei que um objeto que agora
percebo é uma laranja?”
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Ela surge de questões propostas por homens que
se enxergavam na razão diretamente proporcional
do que seus feitos condizentes para com a arete
estimulavam os seus pares e rapsodos a cantarem
e  dançarem  o  que  fizeram,  preservando-os  de
serem engolidos pelo Tempo (Chronos) e que se
sentiam ligados intimamente a uma visão ampla e
irrestritamente  una,  interativa,  orgânica  e
indistinta com a  phýsis e o  kosmos; geradora
“(...)  de  teorias  audazes  a  cerca  do  mundo”
(POPPER, 2002a, p. 8).
Segundo  Popper,  a  ciência  está  profundamente
comprometida  nos  níveis  epistemológico  e
historiográfico  quanto  ao  que  denomina  “mito
baconiano”  que  atesta  que  a  ciência  é  feita
através  de  observações  para  que  destas,
lentamente se passe às teorias através do uso
exclusivo do método indutivo.
O  que  é  exatamente  ao  contrário,  como  se
observa em Cornford (1989, p. 3-70 e 173-254),
em  Hipócrates  de  Cós  apud Cairus  &  Ribeiro
(2005, p. 43) em seu “Da natureza do homem”, em
Provetti Jr., (2011, p. 33-34) e Koyré (1991,
p. 271-88), que afiançam que o homem antigo até
meados da introdução do relógio mecânico, nos
séculos  XVI-XVII  d.  C.  e  a  consequente
matematização  do  tempo  sugerida  por  Galileu,
quando  indica  a  matemática  como  a  linguagem
inerente à leitura do “livro da Natureza”. O
hábito do experimento controlado não se dava,
pois partia-se do princípio da conceptibilidade
apresentada à reflexão por Mondolfo (1970, p.
97-120),  para  a  construção  material  dos
projetos intentados, no que Koyré denomina “o
mundo do mais ou menos”.

No texto acima, se apresenta a discussão sobre os

efeitos filosóficos e epistemológicos que o logos (razão)

grega ao ser absorvida pela cultura Romana e, 
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posteriormente,  pelo  judaísmo,  o  cristianismo  e  o

islamismo.

Bem se observa que o modo discursivo racional, uma

linguagem por excelência, que emergiu do modo discursivo

mito-poético,  ao  ser  introduzido  em  outros  contextos

(paradigmas)  culturais,  sofreu  adequações,  embora  aos

poucos  fosse  ganhando  foro  de  cidadania,  com  aspectos

próprios que o levariam a conflituar com o discurso e a

lógica  religiosas  daquelas  três  grandes  tradições

religiosas.

O importante daquela citação, é assinalar que o logos

enquanto discurso emerge do  mythos grego é enquanto tal

passa  por  modificações  tempo-espaciais-culturais  que

constroem outras maneiras de se expressar e medir a verdade

sobre a realidade, instaurando o nosso mundo tal qual se dá

e,  que  este,  necessariamente,  é  distinto,

significativamente, diferente do mundo helênico Arcaico e

Clássico!

É nessa perspectiva que Provetti Jr. (2016, p. 66-69

e 75-76) ressalta que:

Portanto, não havia uma preocupação efetiva por
parte dos antigos e mesmo no período cristão
moderno pré-mecanicista, de levar-se a efeito
experimentações para se validarem teorias, como
atesta Popper, de maneira dedutiva, racional e
crítica,  em  nível  linguístico  e  lógico,  não
empírico experimental.
Por exemplo, se fosse necessário a montagem de
uma catapulta, concebia-se o projeto, mas não
havia preocupação rigorosa quanto à execução da
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obra, desde que funcionasse estava provada a
veracidade da teoria funcional da máquina que
fundamenta sua operação e finalidades.
Como alegado acima, Hipócrates de Cós, médico-
filósofo  foi  o  primeiro  a  criticar  esse
procedimento  epistemológico  que  emergiu  do
exercício racional (logos) dos helênicos, pois
a medicina antiga, profundamente influenciada
pela razão pré-socrática, teve que elaborar uma
nova epistemologia de base empírica para obter
a finalidade de seu ofício, a saber: a cura dos
doentes.
De  certa  maneira,  essa  nova  epistemologia
continuou  sendo  hipotético-indutiva,  embora
baseada na terapia aplicada aos enfermos, foi o
primeiro  campo  racional  helênico,  em  se
tratando  de  filiação  teórica,  que  propôs  a
indução  e  a  experimentação,  enquanto  método
para se consolidar um pensamento verdadeiro e
demonstrável,  anterior  à  tentativa  de
Aristóteles  de  elaborar  a  Lógica  para  se
atingir a episteme.
Portanto,  seguramente  isento  de  sofismas,  na
Medicina deu-se pela primeira vez a necessidade
da  confrontação  entre  teoria  e  fenômeno  no
mundo,  possibilitando  a  Aristóteles  de
Estagira,  que  era  de  família  de  médicos,
conforme se vê em Pessanha, em seu “Vida e obra
de Aristóteles” in (ARISTÓTELES, 1987, p. 10).
Logo,  a  construção  da  Lógica  e  do  método
indutivo para a estruturação de um conhecimento
descritivo,  com  pretensões  de  veracidade
demonstrável  teve  seu  nascedouro  na  tradição
médica,  que  possivelmente  Aristóteles  travou
conhecimento através de seu pai, Nicômaco.
Portanto,  para  Popper  (2002a,  p.  7-33),  nos
inícios  da  filosofia  e  da  ciência  grega,  a
dedução  era  o  procedimento  padrão  dos
pensadores  de  então  e,  em  alguns  casos,  as
teorias  provenientes  dessa  gnosiologia  se
caracterizam  como  admiráveis  antecipações  de
resultados modernos da ciência, nada tendo a
ver com a observação.
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O filósofo atesta não se esquecer que o mito
baconiano de explicar a razão dos enunciados
científicos serem verdadeiros se sustenta sob a
afirmação de que a observação é o verdadeiro
critério do conhecimento científico. 
Mas  tal  crença  só  é  possível  a  partir  do
momento  em  que  Aristóteles  fechou-se  à
compreensão tradicional helênica da verdade ser
apenas certa conjectura e que mesmo que essas
teorias  tenham  certo  embasamento  empírico  ou
observacional, não dão conta da totalidade de
teorias aceitas na ciência contemporânea, tidas
como de origem indutiva.
Diante  do  exposto,  põe-se  a  questão:  o  que
deseja Popper exatamente ao propor o retorno
aos helênicos, em sua maneira ousada e original
de  filosofar,  para  o  assumir  de  um  novo
proceder comportamental e metodológico, capaz
de inovar os campos da Filosofia e da Ciência,
abrindo novas possibilidades de realização no
que  se  refere  ao  conhecimento  que  se  possui
hoje sobre o mundo, a humanidade e o saber que
se tem sobre a capacidade de se conhecer algo
deste mundo?

Ora,  se  o  experimento  empírico  não  era  usual  nos

inícios da Filosofia, como afirmar que a Filosofia é a

Ciência, em se considerando que apenas a partir da Medicina

de Hipócrates de Cós é que inicia, por assim dizer, uma

certa preocupação com o experimento empírico, decorrente da

clínica médica?

Lembrando que a Lógica e a indução, sugeridos por

Aristóteles,  que  era  macedônio,  embora  houvesse  vivido

muitos  anos  em  Atenas  e  como  discípulo  de  Platão.  Sua

preocupação com o desenvolvimento de uma ferramenta que

auxiliasse a distinguir a Verdade do verossímil, pleiteado 
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pelo movimento sofístico já não trata mais, necessariamente

do logos enquanto “uma leitura” possível aos homens sobre a

realidade. Já tem o firme propósito de compreender o logos

linguisticamente como uma ferramente discernidora entre a

realidade e a aparência.

A  indução,  enquanto  método  é  a  empiria  enquanto

norteadora  do  procedimento  filosófico,  são  uma  intensa

mudança no eixo das discussões que a maioria das escolas

filosóficas do período Clássico tinham em mente.

Essa  maneira  com  a  qual  Aristóteles  interrompe  a

tradição  racionalista  crítica  e  revisionista  impondo  a

lógica enquanto ferramente necessária da razão, cingiu o

vínculo  existencial  e  frutuoso,  tão  bem  explorado  por

Platão em seus diálogos, entre os modos discursivo mítico e

racional.

É como se verifica em Provetti Jr. (2016, p. 66-69 e

75-76):

Como  afirma  Detienne  (1998,  p.  91-115),  as
palavras  mythos e  logos (mito  e  razão)  eram
sinônimas até meados do século V a. C., como
também se pode verificar em idioma Grego, em
Izidro-Pereira (1993, p. 380):
 s. ,. // palavra, discurso// ação de
recitar,  de  dizer  um  discurso//  rumor//
anúncio,  mensagem//  diálogo,  conversação//
conselho,  ordem,  prescrição//  resolução,
projeto// lenda, conto fabuloso, mito// fábula,
apólogo.

 s.  m.  ()  //  palavra//  dito//
revelação divina, resposta dum oráculo// 
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máxima,  sentença//  exemplo//  decisão,
resolução//  condição//  promessas//  pretexto//
argumento//  ordem//  menção//  notícia  que
corre//  conversação//  relato//  matéria  de
estudo  ou  de  conversação//  razão,
inteligência//  senso  comum//  a  razão  de  uma
coisa// motivo// juízo, opinião// estima, valor
que  se  dá  a  uma  coisa//  justificação//
explicação// a razão divina […] (1993, p. 350).

Ora,  perceba-se  que  a  ação  do  pensamento
racional pré-socrático em nada se aproxima com
a atual tentativa de distinguir-se o pensamento
religioso, fabuloso, do senso comum, metafísico
ou  científico,  mas  até  o  século  V  a.  C.
utilizavam-se os helênicos das duas palavras,
conforme  a  situação.  Sem  grandes  distinções
entre conhecimento verdadeiro e opinião.
Reforçando-se a tese de Popper que Tales e os
demais membros da Escola não tinham a intenção
de destruir os mitos explicativos cósmicos ou
quaisquer outros, mas sabendo-se incapazes de
atingir  o  conhecimento  verdadeiro  sobre  a
realidade do mundo, do kosmos, da phýsis, tecer
mythoi ou logoi29 era uma atividade indistinta,
vinculando  o  futuro  filósofo  à  tradição  dos
Mestres  da  Verdade  helênicos,  como  se  vê  em
Detienne (1998 e 1988) e em Cornford (1989, p.
99-206).

Por meio do estudo levado a efeito acima, se constata

a tese que venho defender por meio desse artigo, qual seja:

é  uma  tremenda,  absurda  e  irresponsável  decisão  de

instituições de ensino, sobretudo as de Ensino Superior no

Brasil não estimularem nos currículae de seus cursos de

graduação, na formação de professores de qualquer área, mas

mais especificamente na de 

29 “Mitos” e “razões”.
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Filosofia, ter tempo, método e especialistas em Antiga e

Medieval adequadamente treinados e ativos na pesquisa do

campo  para  melhor  munirem  os  novos  docentes  sobre  os

problemas e questões inerentes à História da Filosofia.

Fica aqui a minha crítica à questão!
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Filosofia política de Maquiavel: algumas considerações
sobre o realismo no pensamento político de Maquiavel

Por: Maicon Martta30

maicon.martta@ifms.edu.br

Resumo 
O  presente  artigo  busca  apresentar  as  principais
contribuições de Maquiavel no âmbito da Filosofia Política.
Com isso, objetiva-se fundamentar o Realismo Político tão
notório  e  tão  significativo  na  estrutura  do  pensamento
maquiavelano.  Nesta  perspectiva,  buscou-se  a  base  na
situação  política  da  Itália  renascentista  e  nos  ideais
patrióticos do pensador florentino. Como pai do pensamento
político  moderno,  Maquiavel  não  esboçou  nenhuma  teoria
política  inédita  ou  desconhecida  de  seu  tempo,  mas
inaugurou o que chamamos de Realismo Político, concepção
que  foi  fundamental  para  o  desenvolvimento  dos  Estados
Modernos. A política de Maquiavel, portanto, não se fixa em
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Estados  idealizados  e  utópicos,  como  acontece  com  as
contribuições  políticas  de  seus  antecessores  e
contemporâneos, mas se refere a ciência do real partindo de
observações práticas e empíricas próprias do espírito da
renascença. A partir de um método analítico descritivo,
baseando-se em texto de teóricos da filosofia política de
Maquiavel, conclui-se que há equívocos na leitura do autor,
em especial no que concerne o seu realismo político e sua
abordagem  histórica.  Equívocos  que  o  presente  trabalho
busca elucidar para tornar a leitura da obra de Maquiavel
mais acessível e compreensível.
Palavras-chave: Realismo Político; Estado Moderno;
Maquiavel; Pensamento Político.

Resumo
Tiu  artikolo  celas  prezenti  la  ĉefaj  kontribuoj  de
Maquiavel pri Politika Filozofio. Tiel, la objektivo estas
subteni la Politika realismo tiel konata kaj tiel signifa
en maquiavelano penso strukturo. En tiu perspektivo, ni
serĉis la bazo de la politika situacio en renesanca Italio
kaj la idealo patriotaj Florenca pensulo. Kiel patro de
moderna politika penso, Maquiavel ne profili ajna nova aŭ
nekonata politika teorio de sia tempo, sed malfermiĝis kio
nomiĝas Politika Realismo, koncepto kiu estis fundamenta
por la disvolviĝo de moderna Usono. Maquiavel politiko do
ne fiksita en idealigita kaj utopia ŝtatoj, kiel kun la
politikaj  kontribuoj  de  liaj  antaŭuloj  kaj  samtempuloj,
sed rilatas al reala scienco ekde proprajn praktikojn kaj
empiriaj  observaĵoj  de  la  spirito  de  la  Renesanco.  El
priskriba analiza metodo, bazita sur teksto teoriistoj de
politika  filozofio  de  Maquiavel,  ĝi  finis  ke  ekzistas
eraroj en la aŭtora legado, precipe kiel konsideroj lia
politika realismo kaj historia alproksimiĝo. Miskomprenoj
ke  tiu  papero  provas  klarigi  fari  legadon  de  Maquiavel
laboron pli alirebla kaj komprenebla.
Ŝlosilvortoj: Politika realismo; Moderna ŝtato; 
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Abstract:
This  article  aims  to  present  the  main  contributions  of
Machiavelli within the Political Philosophy area. Based on
that, it is purposed to sustain that the Political Realism
has  been  notorious  and  meaningful  in  the  Machiavelli’s
thought structure. From this perspective, it has striven
for the basis of Renaissance Italy aiming the political
situation  as  well  as  the  patriotic  perspectives  of  the
Florentine  thinker.  As  the  father  of  modern  political
thinking, Machiavelli has outlined neither new nor unknown
political  theory  from  his  period;  nonetheless  he  has
unveiled  what  has  been  named  Political  Realism  whose
conception had been the central issue for the development
of  Modern  States.  Machiavelli  political  guidelines,
therefore,  is  not  established  in  idealized  and  utopic
States,  as  it  has  happened  to  his  predecessors  and
contemporaries,  rather  it  refers  to  the  precise
application  from  practical  and  empirical  observations
belonging to the spirit of Renaissance. Developed from a
descriptive and analytical approach, based on theoretical
texts about the political philosophy of Machiavelli, it is
possible  to  draw  a  conclusion  on  the  existence  of
misconception in the author’s reading, in particular on
what  refers  to  its  political  realism  and  historical
perspective.  Those  misconceptions  are  expected  to  be
clarified  in  the  present  paper  to  make  the  reading  of
Machiavelli works more accessible and intelligible.
Keywords:  Political  Realism;  Modern  State;
Maquiavel; Political Thought.

INTRODUÇÃO
A  modernidade  trouxe  em  seu  bojo  mudanças

significativas em vários segmentos humano. No âmbito das

ciências passou a se distanciar dos conceitos teológicos

num processo de secularização que se estendeu também aos

âmbitos da moral, da ética e, como não poderia ser 
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diferente, da política. O reestudo do mundo antigo (greco-

romano), o surgimento e enriquecimento de uma nova classe –

a  burguesia  –  levaram  ao  fortalecimento  dos  Estados

Nacionais, assim como novos estudos sobre a sociedade, a

moral e a política. 

Nesse contexto de mudanças sociais e políticas, de

descobertas e redescobertas que Maquiavel surge como pai da

Política Moderna. Mas, o que fez de Maquiavel para receber

tão  honroso  título?  A  resposta  mais  direta  seria:  a

introdução do realismo político. Essa resposta sucinta nos

leva a outro questionamento: Em que consiste o realismo

político de Maquiavel?

Essas duas questões fundamentais é que norteiam o

presente trabalho na pretensão de esclarecer e analisar

esses termos como reais contribuições de Maquiavel para o

desenvolvimento político e dos Estados Modernos. 

Para compreensão de tal estudo o presente trabalho se

espelhará nas principais obras do pensador florentino, com

destaque  na  sua  obra  mais  emblemática  Il  Princípe,

perpassando  pelas  demais  obras  políticas.  Para  isso,  o

presente  artigo  será  dividido  em  três  partes  que  se

complementam  para  o  entendimento  do  pensamento  político

maquiavelano e o esclarecimento do realismo introduzido por

ele. A primeira parte se refere ao panorama histórico da

Itália do tempo em que Maquiavel viveu. Essa parte é de

suma importância para o entendimento da metodologia adotada
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pelo filósofo florentino e a construção do seu realismo

político. A segunda parte se dedicará a apresentação do

pensamento político de Maquiavel e a terceira à construção

do seu realismo político e sua contribuição para a Política

e para o desenvolvimento dos Estados Modernos. 

PANORAMA HISTÓRICO DA ITÁLIA DE MAQUIAVEL

Qualquer  análise  das  obras  de  Maquiavel  que  não

considere o panorama histórico se torna mera especulação. O

professor João Carlos Brum Torres (2008) escreve que

[...]  foi  o  espetáculo  recorrente  das
hegemonias  duramente  conquistadas   logo
perdidas,  das  disputas  curas  de  poder,  das
divisões  agudas  entre  os  compatriotas  e  da
insegurança  permanente,  peculiar  às
circunstâncias  italianas,  o  que  despertou  o
interesse de Maquiavel pela ação e pela intriga
política e que, assim, fez com que o foco de
sua  fina  inteligência  se  concentrasse,
imediatamente,  sobre  o  fenômeno  do  poder
político tomado em estado puro. (TORRES, 2008,
p. 09)

Se faz mister, portanto, compreender esses eventos

que chamaram a atenção do pensador florentino fazendo com

que esse debruçasse toda a sua inteligência e crítica aos

acontecimentos políticos do seu tempo.  O entendimento do

extremado realismo utilizado por Maquiavel é indissociável

de um entendimento histórico. Aliás, a comparação histórica

entre  líderes  antigos  e  modernos  parece  ser  o  método

preferido de Maquiavel para expor 
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seus  pensamentos.  Isso  pode  ser  comprovado  nas  obras

Discorsi supra la prima deca di Tito Lívio;  Il Princípe;

Della’arte della Guerra e também nos Escritos Políticos. A

não  compreensão  histórica  da  Itália  Renascentista  é  a

grande responsável pelas tão divergentes interpretações das

ideias de Maquiavel. 

Maquiavel  se  apresenta  como  um  típico  homem  do

renascimento e sua análise metodológica indutivo-empírico

foi o próprio espírito da renascença que lhe inspirou. Com

o fortalecimento do humanismo e o consequente secularismo

que se estendia por toda a Europa, o poder antes centrado

na figura do Papa, concentrava-se cada vez mais nas mãos

dos  reis.  O  fortalecimento  das  monarquias  nacionais

significava o enfraquecimento da igreja e da nobreza. Abrão

(2004)  salienta  que  esses  acontecimentos  “também

representava  a  ascensão  de  uma  nova  classe  social,  a

burguesia, dedicada às finanças, ao comércio e à manufatura

[...]” (2004, p. 129).  Essa ascensão teve um importante

papel no contexto político da renascença, uma vez que essa

classe apoiava política e economicamente a coroa em troca

de proteção aos seus prósperos negócios.

Nesse prisma, a Itália de Maquiavel, pela sua posição

geográfica privilegiada, surgiu como um dos países mais

ricos, uma vez que controlava o comércio no Mediterrâneo.

Posição  que  a  fez  chamar  a  atenção  dos  seus  vizinhos

europeus. É importante notar que foi “também nessa 
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península  que  as  comunas  desenvolveram-se  em  Cidades-

Estados, o que impediu por séculos, ao contrário do que

aconteceu em outros países, a unificação nacional italiana”

(ABRÃO, 2004, p.129). Este parece ser o tema central de uma

das  obras  mais  emblemáticas  da  história  do  pensamento

ocidental: Il Príncipe.

A  pretensão  de  Maquiavel  em  escrever  seu  pequeno

tratado  é  a  unificação  dos  Estados  italianos  que,  não

obstante  formamente  democráticos,  eram  controlados,  na

prática, por poderosas famílias burguesas. “OS Visconti e

depois os Sforza, em Milão, e os Médice, em Florença [...]”

(2004,  p.  130).  Para  que  isso  fosse  possível  seria

necessário, primeiramente, um exército nacional forte, e

aqui  se  encontra  outro  tema  recorrente  nas  obras  de

Maquiavel: a necessidade de uma milícia própria em que se

poderia confiar. 

Essa vontade expressa por Maquiavel de uma unificação

nacional italiana fica bastante evidente no último capítulo

de Il Príncipe em que há o apelo para que se livre a Itália

das mãos dos bárbaros e que se fortaleça internamente para

que situações semelhantes não mais ocorram. Neste capítulo

final de Il Príncipe, assim como em seu pequeno tratado de

estratégia militar  Della’arte della Guerra, evidencia-se,

acima de tudo, a obra de um patriota que, como escreve com

maestria Brum Torres

[...] é também a obra do cidadão de Florença
que não se conforma com a impotência e a 
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decadência  italiana,  com  a  ausência  de  um
Estado Nacional e com as humilhações que dela
decorrem: mas do que tudo, a submissão repetida
das questões italianas à influência e à vontade
das  grandes  potências,  notadamente  Espanha  e
França (2008, p.16).

Levando isso em consideração, deve-se ter em mente

que  a  Itália  de  Maquiavel  era  um  agregado  disforme  de

pequenas  unidades  extremamente  marcadas  por  conflitos

regionais. Neste contexto, a cena política europeia era

marcada por conflitos em que a ética e a moralidade eram

visivelmente inoperantes. 

No final do século XV, Carlos VIII, rei da França invade

Milão,  Parma,  Florença,  Roma  e  avança  para  Nápoles.  É

detido por tropas de uma coligação de cidades italianas.

Seu  sucessor,  Luís  XII,  segue-lhe  os  passos,  mas  perde

Nápoles para Fernando de Aragão, rei da Espanha. Em outras

regiões a situação não é diferente (MAQUIAVEL, 2004).

Maquiavel é um observador de todos esses eventos e

faz  disso  tema  de  suas  reflexões.  Sadek  (1993,  p.21)

salienta  que  “face  à  Itália  de  sua  época  –  dividida,

corrompida, sujeita as invasões externas – Maquiavel não

tinha  dúvidas:  era  necessária  sua  unificação  e

regeneração”.

Essa  regeneração  e  unificação  só  poderiam  ser

realizadas  com  um  governante  que  seguisse  os  preceitos

propostos pelo pensador florentino em seu famoso O 
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Príncipe (grifo nosso), como indica o último capítulo dessa

obra.

Não obstante, o conhecimento histórico dos conflitos

que  envolviam  a  Itália  renascentista  é  de  extrema

relevância para o entendimento do pensamento de Maquiavel e

da configuração das suas obras. Soma-se a isso o inegável e

perceptível patriotismo desse pensador, que torna a leitura

de seus textos mais claros para que se faça uma análise

fiel de sua obra. 

O PENSAMENTO POLÍTICO DE MAQUIAVEL

Os métodos favoritos de Maquiavel para apresentar seu

pensamento  já  foram  apresentados,  sendo  a  comparação

histórica  o  mais  eficaz  dos  seus  meios.   Observar  os

eventos políticos do seu tempo é observar também os erros

cometidos por seus governantes. Isso incomoda bastante o

pensador  florentino  que  não  entende  a  relutância  dos

governantes em seguir os mestres do passado, como se pode

comprovar  logo  no  primeiro  livro  do  Discursi  sopra  la

Prima Deca de Tito Lívio, onde se lê:

[...] Isso, porque as leis civis não são outra
coisa  senão  sentenças  dadas  por  antigos
jurisconsultos,  as  quais,  postas  em  ordem,
ensinam  os  nossos  presentes  jurisconsultos  a
julgar;  assim  também  a  medicina  não  é  outra
coisa senão a experiência feita pelos antigos
médicos  e  sobre  a  qual  os  médicos  de  hoje
formam  os  seus  juízos  presentes.  Entretanto,
quão se trata de organizar as repúblicas, de
manter os estados, de governar os reinos, de 
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regularizar o exército e administrar a guerra,
de julgar os súditos, no dilatar o império, não
se  encontra  num  príncipe,  nem  capitão,  nem
cidadão, que recorra aos exemplos dos antigos.
(MAQUIAVEL, s/d, p.76).
 

O mesmo apelo pode ser lido no Il Príncipe:

Agora,  no  que  diz  respeito  ao  exercício  do
pensamento, deve o príncipe ler histórias de
países e avaliar as ações dos grandes homens,
verificar  como  se  conduziram  nas  guerras,
analisar  os  porquês  de  suas  vitórias  e
derrotas, para ser capaz de escapar destas e
imitar aquelas; deve, principalmente, agir como
teriam agido em épocas remotas alguns grandes
homens, que imitavam os que antes deles tinham
sido glorificados por suas ações, como se diz
de Alexandre Magno que imitava a Aquiles, César
a Alexandre, Cipião a Ciro [...] (2004, p. 97).

Parece que Maquiavel tomou para si a responsabilidade

de mostrar as vantagens do  olhar histórico (grifo nosso)

sobre a política, tomando essa abordagem como parte de seu

método.  Essa  abordagem  peculiar  que  leva  Maquiavel  ao

realismo político. Sadek (1993, p.19) nos diz que Maquiavel

com seu “diálogo com os homens da antiguidade clássica e

sua prática levam-no a concluir que por toda parte e, em

todos os tempos se podem observar a presença de traços

humanos  imutáveis”.  Esses  traços  são  o  egoísmo,  a

velhacaria,  a  inveja,  a  ingratidão  e  todos  aqueles

pressupostos  que  nos  fazem  afirmar  que  a  política  é

conflito e conflito em torno de interesses. Daí a afirmação

de Maquiavel em Il Príncipe que

[...] Os homens costumam ser ingratos, 
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volúveis, dissimulados, covardes e ambiciosos
de dinheiro; enquanto proporcionar benefícios
todos estão contigo, oferecem-te sangue, bens,
vida, filhos, como se disse antes, desde que a
necessidade  dessas  coisas  estejam  bem
distantes. (2004, p. 106).

Por outro lado, o homem possui um lugar privilegiado

no Cosmos que faz através da sua relação com o meio uma

inesgotável fonte de conhecimentos. Por essa razão o estudo

da  história  não  representa  para  Maquiavel  uma  mera

erudição,  mas  “um  desfile  de  fatos  dos  quais  se  deve

extrair as causas e os meios utilizados para enfrentar o

caos resultante da expressão da natureza humana” (SADEK,

1993, p.19). Não é por menos que Strauss escreve que “Foi

Maquiavel maior do que Cristóvão Colombo, que descobriu o

continente sobre o qual Hobbes pôde edificar sua doutrina”

(STRAUSS apud TORRES, 2008, p.08). 

A  observação  do  passado  permite  que  Maquiavel  se

situe  de  maneira  estratégica  em  seus  escritos  podendo,

dessa forma, fazer suas críticas sem levantar suspeitas de

seus  opositores,  acentuando  suas  críticas,  apelos  e

sugestões. O próprio Maquiavel ilustra sua preferência ao

conhecimento dos antigos quando escreve a Francesco Vettori

contando  de  forma  poética  seus  dias  de  exílio  em  sua

propriedade de  Sant’Andrea in Percussina,  Comuna de San

Casciano, em  Val di Pesa, na Toscana. (grifos nosso). 

[...] Ao cair a noite, de volta a casa, entro
no meu escritório; na porta tiro minhas roupas
cotidianas, sujas de barro e de lama, e coloco 
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as de corte ou de cerimônia, e, trajado com
decência,  penetro  na  antiga  convivência  dos
grandes  homens  do  passado;  acolhido  pela
bondade  deles,  nutro-me  daquele  alimento,  o
único que me convém e para o qual vim ao mundo.
(2004, p.155-156).

Percebe-se  o  prazer  de  Maquiavel ao  vestir  suas

vestes de honras para dialogar com os mestres do passado.

Suas principais obras foram escritas durante esse retiro

forçado  em  que  o  diálogo  do  passado  lhe  proporcionou

elementos para refletir a política moderna e encaminhar as

diretrizes  para  uma  possível  unificação  italiana.  Desse

período datam as principais obras de natureza política de

Maquiavel  como  O  Príncipe  (1513),  o  Discurso  sobre  a

Primeira  Década  de  Tito  Lívio  (1513-1521)  e  a  Arte  da

Guerra (1519-1520). 

Maquiavel  enquanto  secretário  e  chanceler  da

República chefiou missões junto a outros Estados italianos

e também na França. Também realizou inovações em diversos

campos  da  administração,  em  especial  no  militar

preconizando a criação de um exército regular, denominada

Milícia  Nacional  (Cf.  MAQUIAVEL,  2004).  Ressalta-se  que

essa carreira se desenvolveu após a expulsão dos Médices de

Florença. Com o retorno da família dos Médices, Maquiavel

foi preso, torturado e afastado de toda a atividade pública

obrigando-se a se restringir à sua propriedade na Toscana. 

Il Príncipe, a obra mais famosa de Maquiavel, foi

publicada postumamente em 1532 e dedicada a Lourenço de 
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Médice.  Nela  o  autor  registra,  de  forma  única,  a  arte

política dos antigos e também dos estadistas do seu tempo.

Analisando esses registros o pensador florentino formula

uma série de conselhos ao Príncipe objetivando o bem do

Estado. 

Apesar dessa obra ser publicada postumamente o seu

manuscrito circulou por bastante tempo sendo bem aceito

neste período e depois de sua publicação. Só veio a ser

criticada de forma pejorativa depois da segunda metade do

século  quando  os  jesuítas  e  os  puritanos  ingleses

deformaram  a  concepção  política  do  autor,  passando  a

palavra maquiavelismo significar cinismo, maldade, falta de

caráter etc.

Em relação a demora da publicação especula-se que

Maquiavel  estaria  esperando  um  momento  específico  para

alcançar um caráter prático no curso da política italiana.

Mas, como salienta Burd (2006), o momento favorável estava

passando justamente quando Maquiavel estava escrevendo o

livro, não mais tendo voltado enquanto o autor viveu.

As ideias contidas em Il Príncipe, nesta perspectiva,

não suscitaram escândalos antes da crítica inglesa, o que

se compreende perfeitamente, levando-se em conta que elas

estavam em consonância com a prática política vigente da

época.
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O Professor Bombassaro (2006) ainda sobre a natureza

do livro apresenta outros argumentos em favor da aceitação

da obra. Escreve ele:

Outra prova de que Il Príncipe não chamou desde
logo  a  atenção  geral  como  tratado  político
revolucionário, está em que o Papa não hesitou
em  encomendar  a  Maquiavel,  depois  de  já  ter
sido  divulgado  o  livro  em  manuscrito,  a
História  de  Florença,  nem  recusou  o  seu
imprimatur para a publicação póstuma da obra.
(2006, p.02).

Esses  aspectos  sobre  o  livro  mais  polêmico  de

Maquiavel força uma releitura de sua obra com um olhar mais

atento  sobre  as  reais  intenções  do  autor  com  a  sua

filosofia política. 

A respeito disso, o pensador florentino, possui uma

ideia bastante sólida, que marca o Realismo Político que

instaurou.  Porque  para  Maquiavel,  não  importa  refletir

sobre governos ideais e utópicos que jamais se realizarão,

mas o real, aquele que acompanha a natureza humana e seu

desejo  de  poder.  Assim,  Maquiavel  destaca  em  sua  obra

política dois tipos de governo: Um próprio para o tempo de

paz, uma República; e um próprio para o tempo de guerra,

nesse caso um Principado. “No pensamento de Maquiavel, a

justificação  do  absolutismo  coexiste  com  um  manifesto

entusiasmo pela forma republicana de governo”. (BOMBASSARO,

2006, p.06).

Pela situação de instabilidade política da Itália de

Maquiavel e a necessidade de unificação dos seus Estados, 
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se qualifica a necessidade de um governo forte que consiga

cumprir tais objetivos. Por isso a exaltação da força na

obra O Príncipe. 

Sadek  (1993,  p.20)  pensa  nesse  sentido  quando

escrever que

Maquiavel  sugere  que  há  basicamente  duas
respostas  à  anarquia  decorrente  da  natureza
humana e do confronto entre os grupos sociais:
O Principado e a Republica. A escolha de uma ou
de outra forma institucional não depende de um
mero  ato  de  vontade  ou  de  considerações
abstratas e idealistas sobre o regime, mas da
situação  concreta.  Assim,  quando  a  nação
encontra-se ameaçada de deterioração, quando a
corrupção alastrou-se, é necessário um governo
forte, que crie e coloque seus instrumentos de
poder  para  inibir  a  vitalidade  das  forças
desagregadoras e centrífugas.

É sobre esse pano de fundo que Maquiavel inaugura o

Realismo  Político  e  concede  aos  líderes  dos  governos

modelos  de  situações  similares  em  que  governantes  do

passado triunfaram ou falharam. Aquele que governasse com

sabedoria e  virtù, sendo forte e astucioso, garantiria o

sucesso ao se manter no poder e nas grãs de seus súditos. 

O REALISMO POLÍTICO E AS CONTRIBUIÇÕES DE MAQUIAVEL PARA O

PENSAMENTO POLÍTICO

O  realismo  político  aparece  como  a  grande

contribuição de Maquiavel à Política de uma maneira geral.

O fato de partir de situações concretas e reais e não de 
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modelos idealizados e imaginados de uma sociedade perfeita

foi crucial para a formação e desenvolvimento dos Estados

Modernos. 

O maquiavelismo, de acordo com o Professor Bombassaro

(2006), não é nem uma doutrina nem uma teoria política

elaborada abstratamente, por cujas consequências se possa

com justiça responsabilizar pessoalmente a Maquiavel. É uma

narrativa do real, que exige do governante habilidades e

competências próprias da doutrina política. Nesse contexto,

Maquiavel invoca algumas expressões como Virtù e Fortuna e

a analogia do Leão e da Raposa. (Grifos nosso).

No Capítulo XV de Il Príncipe pode se ler:

Como [...], minha intenção não é escrever sobre
assuntos  de  que  todos  os  interessados  tirem
proveito, julguei adequado procurar a verdade
pelo  resultado  das  coisas,  mais  do  que  por
aquilo que delas se possa imaginar. E muitos
imaginaram  repúblicas  e  principados  nunca
vistos  ou  reconhecidos  como  reais.  Tamanha
diferença se encontra entre o modo como se vive
e o modo como se deveria viver que aqueles que
se ocuparem do que deveria ser feito, em vez do
que  na  realidade  se  faz,  aprendem  antes  a
própria derrota do que sua preservação; [...]
(2004, p.99)

A virtù surge como uma virtude tipicamente política,

oposta ao que se traduz das virtudes teológicas e morais.

[...]  e,  quando  o  homem  desejar  professar  a
bondade,  natural  é  que  vai  à  ruína,  entre
tantos  maus.  Assim,  é  preciso  que,  para  se
conservar, um príncipe aprenda a ser mau, e que
se  sirva  ou  não  disso  de  acordo  com  a
necessidade. (2004, p.99).
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Com isso Maquiavel, mostra que depende da habilidade

do  Príncipe  a  manutenção  do  poder.  Esta  habilidade  se

caracteriza pela  virtù. O príncipe de  virtù sabe usar a

fortuna (sorte)  a  seu  favor,  mesmo  quando  ela  não  se

apresenta favorável. É um tipo de ação que difere em muito

das virtudes morais, uma vez que para isso, o príncipe deve

fazer o que for preciso. 

Sadek (1993, p.23) escreve que

A força explica o fundamento do poder, porém é
a  posse  de  virtù a  chave  por  excelência  do
sucesso do Príncipe. [...] O governante tem que
se mostrar capaz de resistir aos inimigos e aos
golpes de Sorte. [...] O homem de  virtù deve
atrair os favores da cornucópia, conseguindo,
assim, a fama, a honra e a glória para si e a
segurança para seus governados.  

Nessa  habilidade  que  Maquiavel  ressalta  a  famosa

analogia do Leão e da Raposa. A habilidade do Príncipe

reside também em usar a virtù para escapar das armadilhas e

afugentar os inimigos, mas sem despertar o ódio do povo.

Nas palavras de Maquiavel:

Precisa, portanto ser raposa para conhecer as
armadilhas, e leão para atemorizar os lobos.
Os que se servirem exclusivamente dos leões
não serão bem-sucedidos. Por esse motivo, um
príncipe prudente não pode e nem deve manter a
palavra dada quando isso lhe é nocivo e quando
aquilo  que  a  determinou  não  mais  exista.
Fossem  os  homens  todos  bons,  esse  preceito
seria mau. (2004, p.110).
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Mas a se valer disso, o príncipe deve usar a  virtù

para não se tornar odiado. O príncipe pode ser amado e

temido, nos diz Maquiavel, mas não pode ser odiado.  

E dentre as coisas de que um príncipe se deve
poupar estão o tornar-se necessitado ou odioso.
E a liberalidade conduz a uma ou a outra coisa.
Dessa  maneira,  portanto,  o  mais  prudente  é
gozar  fama  de  miserável,  o  que  provoca  má
reputação sem ódio, do que, para conseguir fama
de liberal, ver-se forçado a ter também a de
rapace,  pois  tal  se  constitui  numa  infâmia
odiosa. (MAQUIAVEL, 2004, p.103).

O  ódio  dos  súditos  pode  derrubar  o  príncipe.

Maquiavel  é  categórico  em  afirmar  que  pouco  importa  ao

príncipe  as  tramas  e  armadilhas  do  inimigo  se  o  povo

estiver ao seu lado, mas se este é contra, deve temer tudo

e a todos (2004, p. 129). Percebe-se com isso, a relevância

dada  por  Maquiavel  à  participação  do  povo  na  política,

mesmo em tempos de guerra e instabilidade. Rousseau (2005)

percebe isso e entende bem o propósito de Maquiavel quando

escreve em seu Contrato Social que “fingindo dar lições aos

reis, deu-as, grandes, ao povo. O Príncipe de Maquiavel é o

livro dos republicanos” (ROUSSEAU, 2005, p.159).

Já se ressaltou que na justificação do absolutismo

coexiste um entusiasmo republicano de governo. De fato,

Maquiavel expressa a república como sendo a melhor forma de

constituição de governo, depois de conquistada a paz. (Cf.

MAQUIAVEL,S/d. Discursos sobre a Primeira Década de Tito

Lívio). 
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Partindo  da  situação  concreta  que  se  encontra  a

Itália de seu tempo, Maquiavel busca indicar as melhores

alternativas para que o Príncipe possa livrar o território

dos invasores bárbaros e unificar os Estados em uma Nação.

Charles Benoiste apud Bombassaro (2006) afirma que há

um Maquiavelismo anterior à Maquiavel, e isso se confirma

na medida em que se percebe que o autor de  Il Príncipe

alicerçou  as  suas  máximas  políticas  no  conhecimento  da

história clássica e na observação dos fatos e personalidade

de sua época. 

Rômulo, Licurgo, Fernando de Aragão, Francisco
Sforza, Cezar Bórgia, Alexandre VI, tais foram
alguns dos heróis da mitologia maquiavélica –
heróis que o precederam no tempo ou que foram
os  seus  contemporâneos,  de  cujas  ações  ele
extraiu os ditames de sua sabedoria política.
(BOMBASSARO, 2006, p.12).

Assim, a exaltação da força e da astúcia, a ideia de

que a justiça é o interesse do mais forte, o recurso a

meios  violentos  e  cruéis  não  foram  noções  ou  receias

inventadas  por  Maquiavel,  mas  remontam  à  antiguidade

clássica, às fábulas de Esopo e de Fedro ao pensamento dos

sofistas  gregos,  por  exemplo,  repetindo  as  constantes

malignidades  da  natureza  humana  que,  como  salienta

Bombassaro (2006, p.11) “nem mesmo a Idade Média Cristã

conseguiu eliminar de todo na prática política e que no

Renascimento ressurgiram violentamente reivindicando para 
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si mesmas uma primazia insólita na direção dos negócios

humanos” (2006, p.11). 

Portanto, Maquiavel não traçou regras políticas que

estivessem em contradição com o seu tempo e que passassem,

desde então, a serem germes de corrupção ou incentivos ao

absolutismo,  como  uma  leitura  descuidada  de  sua  obra

sugere. O que Maquiavel fez foi registrar dados de fato,

normas empíricas de conduta que explicavam no passado e no

presente os êxitos e fracassos políticos; ao mesmo tempo

interpretou as tendências políticas da época, que eram o

absolutismo  real  e  o  secularismo,  sob  cujos  auspícios

nascia o Estado Moderno. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentaram-se  neste  artigo  algumas  considerações

acerca do pensamento político de Maquiavel e seu realismo

político.  Uma  leitura  despreparada,  sem  a  fundamentação

histórica adequada, sem o conhecimento de causa, pode levar

a deturpação da ideia do maquiavelismo. 

Convém,  com  isso,  ter  em  mente  que  há  um  falso

maquiavelismo popularmente difundido em todo mundo, fruto

de deturpação e da má fé, ou da simples ignorância, com o

qual nada tem a ver o pensamento de Maquiavel. Ou pelo

menos  do  qual  este  distingue  tão  nitidamente  como  o

pensamento de Marx, por exemplo, se distingue do marxismo. 
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Entretanto, certo é que existe um maquiavelismo real

e autêntico, correspondendo exatamente às ideias genuínas

do  pensador  florentino,  à  sua  técnica  política,  à  sua

conceituação pessimista da posição do homem na sociedade e

à sua concepção das relações do indivíduo com o Estado. Não

é  prudente,  por  isso  mesmo,  afirmar,  sem  maiores

distinções, que Maquiavel não é maquiavélico – não o é,

certamente, no sentido vulgar da palavra, como Marx também

não  é  marxista  –  mas,  examinadas  objetivamente,  sem

qualquer partidismo, as suas ideias configuram uma posição

ideológica,  uma  pragmática  política  que  merece  uma

qualificação  própria  pelo  seu  evidente  conteúdo

revolucionário fundamentalmente em atrito com a consciência

moral da tradição política cristã. 

Maquiavel  se  coloca,  na  história  do  pensamento

político, como um típico homem da renascença e, como tal,

encarna uma mentalidade impregnada de secularismo, oposta a

ética tradicional acentuando a experiência e a prática.

Nisso consiste o realismo político que nos esforçamos a

pontuar. 

Nesta perspectiva, para esclarecimento e auxílio da

obra de Maquiavel, se trouxe a situação histórica da Itália

renascentista.  Um  panorama  repleto  de  conflitos  e

corrupção.   Trouxe-se  também,  como  se  estrutura  o

pensamento político de Maquiavel, para mais uma vez, em 
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minúcia, discorrer sob as contribuições de Maquiavel e a

fundamentação do seu realismo político. 

Assim, mostrou-se que Maquiavel codificou e difundiu

as normas práticas que sempre regularam a conduta humana no

plano político, definindo a política como uma ciência do

real  não  submetendo  a  prática  política  ao  crivo  de  um

código moral meta-histórico.
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O conceito de amanualidade em Álvaro Vieira Pinto: considerações

para uma leitura da contemporaneidade
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RESUMO

O  objetivo  deste  artigo  é  abordar  o  conceito  de
amanualidade  em  Álvaro  Vieira  Pinto,  identificando  as
contribuições para uma leitura dos tempos atuais, bem como
um posicionamento crítico para enfrentamento em condições
sociais adversas e excludente. O conceito de amanualidade
tem por razão conhecer a realidade nacional, reconhecer
porque está de certa forma, e, como está sendo manuseada.
Na  contemporaneidade  há  uma  multiplicidade  de  novas
conexões e artefatos que ampliam os meios de o homem lidar
com o mundo, acrescendo novos significados. Este ambiente
contemporâneo carece de peculiar leitura para estabelecer
sintonia com o mundo real, sem o véu do sistema capitalista
que encobre a verdade e valores manipulando o ser humano.
Este artigo é um fragmento do pensamento de Álvaro Viera
Pinto sobre a amanualidade.
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Palavras-chave:  Amanualidade;  Realidade  nacional;
Pensamento crítico.

Resumo
La celo de ĉi tiu artikolo estas alparoli la koncepto de
amanualidade  en  Álvaro  Vieira  Pentras,  identigante  la
kontribuoj al legado de la tempoj, same kiel kritika aliro
al tenanta en adversaj kaj diskriminacia sociaj kondiĉoj.
La koncepto de amanualidade rajtas scii la nacia realaĵo,
rekoni  ĉar  ĝi  estas  en  vojo  kaj  ĝi  estas  estanta
pritraktita.  En  nuntempaj  tempoj  estas  amaso  de  novaj
rilatoj  kaj  aparatoj  kiuj  etendas  la  vojoj  de  homo
pritraktas  la  mondo,  aldonante  novajn  signifojn.  Ĉi
nuntempa medio mankas propra legado establi melodio kun la
reala mondo sen la vualo de la kapitalisma sistemo kiu
kaŝas la veron kaj valoroj manipulanta homoj. Tiu artikolo
estas  fragmento  de  penso  de  Álvaro  Vidis  Pentras  sur
amanualidade.
Ŝlosilvortoj: Amanualidade;  nacia  realaĵo;  Kritika
pensado. 

Abtract

Pinto, identifying the contributions to a reading of the
times, as well as a critical approach to coping in adverse
and  discriminatory  social  conditions.  The  concept  of
amanualidade has the right to know the national reality,
to recognize because it is in a way, and how it is being
handled. In contemporary times there is a multitude of new
connections  and  devices  that  extend  the  ways  of  a  man
dealing  with  the  world,  adding  new  meanings.  This
contemporary  environment  lacks  peculiar  reading  to
establish tune with the real world without the veil of the
capitalist  system  that  conceals  the  truth  and  values
manipulating humans. This article is a fragment of thought
of Alvaro Viera Pinto on amanualidade.

Keywords:  Amanualidade;  National  reality;  Critical
thinking
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Resumen
El propósito de este artículo es abordar el concepto de
anormalidad  en  Álvaro  Vieira  Pinto,  identificando  las
contribuciones para una lectura de los tiempos actuales,
así  como  un  enfoque  crítico  de  enfrentamiento  en
condiciones sociales adversas y excluyentes. El concepto
de  amanualidad  tiene  como  objeto  conocer  a  la  realidad
nacional, de reconocer porque es de tal manera, y cómo la
están  manejando.  En  la  época  contemporánea  hay  una
multitud  de  nuevas  conexiones  y  dispositivos  que  se
extienden  los  caminos  para  que  el  hombre  trate  con  el
mundo,  aduciendo  nuevos  significados.  Este  entorno
contemporáneo  carece  de  lectura  peculiar  de  establecer
sintonía  con  el  mundo  real,  sin  el  velo  del  sistema
capitalista  que  oculta  la  verdad  y  de  los  valores  que
manipulan los seres humanos. Este artículo es un fragmento
del  pensamiento  de  Álvaro  Pinto  Viera  sobre  la
amanualidad.
Palabras  clave:  Amanualidad;  La  realidad  nacional;  El
pensamiento crítico.

INTRODUÇÃO

Este artigo tem o objetivo de abordar o entendimento

do conceito de amanualidade em Álvaro Vieira Pinto32 para 

32.  Álvaro  Vieira  Pinto,  intelectual  de  grande  importância  para  o
Brasil, que nasceu na cidade de Campos, no Rio de Janeiro, em 11 de
novembro de 1909 e faleceu, em 11 de junho de 1987, na cidade do Rio
de  Janeiro.  Cursou  Medicina,  Filosofia,  Física  e  Matemática.  Foi
professor de Lógica Matemática na Universidade do Distrito Federal
(UDF).  Também  foi  professor  de  Lógica  na  Faculdade  Nacional  de
Filosofia  (FNFi),  na  Universidade  do  Brasil,  atual  Universidade
Federal  do  Rio  de  Janeiro.  Em  1955,  com  a  criação  do  Instituto
Superior  de  Estudos  Brasileiros  (ISEB),  foi  nomeado  chefe  do
departamento de Filosofia deste instituto. Fechado em 1964, exilou-se
inicialmente na Iugoslávia, e depois no Chile. Entre suas principais
obras  publicadas  podem  ser  citadas:  Ideologia  e  Desenvolvimento
Nacional  (1956),  Consciência  e  realidade  nacional  (1960),  El
pensamiento crítico en demografia (1973), Ciência e existência (1979),
A Questão da Universidade (1986), Sete lições sobre a educação de
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os  dias  atuais,  os  quais  estão  repletos  de  conexões  e

interfaces. A amanualidade constitui-se em uma orientação

para compreender a realidade, são princípios e formas de

“decodificar” o entorno. Num primeiro momento, o estudo

centra-se  no  conceito-chave  de  amanualidade  de  Álvaro

Vieira Pinto, tendo em vista a compreensão da realidade da

qual o ser humano faz parte. Num segundo momento, o estudo

faz um recorte de alguns elementos da conjuntura social

contemporânea,  na  qual  o  conceito  de  amanualidade  está

presente, demonstrando assim haver uma estreita aproximação

do conceito de amanualidade no entendimento do mundo33.
O tempo referenciado no presente trabalho, no que

concerne  ao  conceito  de  amanualidade  em  Álvaro  Vieira

Pinto,  corresponde  ao  ano  de  2015,  isto  é,  à

contemporaneidade.  Para  a  condução  desta  linha  de

raciocínio  em  relação  à  leitura  de  mundo,  não  serão

utilizados indicadores específicos de políticas públicas ou

planos de governos, que forçosamente conduzem a resultados

preestabelecidos, dada a superficialidade, descontinuidade

e  parcialidade  delas34.  Ao  invés  disso,  partir-se-á  dos

parâmetros conjunturais para a análise da expressão 

adultos (1991), O Conceito de Tecnologia(2005).

33.  O  conceito  de  mundo,  aqui  utilizado,  tem  uma  conotação  de
restrito, próprio, particular e só tem sentido para o sujeito em si.
Dessa  forma,  cada  um  tem  um  mundo  diferente  com  suas  conexões  e
sentidos, o seu mundo e o meu mundo.

34.  A  fragilidade  das  políticas  públicas  reside  na  falta  de
continuidade de suas políticas, planos e propostas, muitas ficando
vinculadas  à  gestão  política  e  siglas  partidárias,  muitas  vezes
utilizadas como instrumento de barganha com aliados políticos.
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cotidiana  humana,  tendo,  assim,  um  resultado  bastante

específico e isento de fatores condicionantes da estrutura

social, forças políticas e do poder do capital.35

A  linha  de  raciocínio  da  amanualidade  para  a

contemporaneidade  condensa  uma  série  de  narrativas

ideológicas  excludentes,  incorporadas  sob  a  figura  do

neoliberalismo.  A  estrutura  deste  conceito  permeia  os

vários discursos da contemporaneidade sobre a expressão de

liberdade, igualdade, democracia, direito, cidadania, etc.,

e  que  precisam  ser  percebidos  e  diferenciados  para  não

tomá-los como uma característica natural e própria de um

período. O conceito de amanualidade de Álvaro Vieira Pinto,

nessas  falas,  escondem  características  ideológicas  do

sistema capitalistas facilmente absorvidas.
Nessa perspectiva, estão reunidos indicadores para o

conhecimento e uma breve noção do conjunto de situações 

35. Os parâmetros conjunturais e as expressões sociais têm a ver com
as circunstâncias política e econômica pelas quais o Brasil, e de modo
geral o mundo, passa, bem como os altos e baixos da economia, de
conquistas  e  de  estágios  adquiridos  por  nações  com  uma  relativa
estabilidade. São tempos classificados por alguns pesquisadores como
de crise, que ultrapassa o espaço econômico e abarca o político e o
cultural.  Está  inserida  num  contexto  do  capitalismo  internacional
denominado  de  neoliberal  que  mantém  uma  formulação  ideológica  e
cultural de práticas econômicas que rompem com uma série de laços
sociais, reduzindo o homem (condensa as diversas manifestações humanas
– masculino e feminino) à indiferença e ao individualismo. Segundo
Anita  Schlesener,  “A  crise  das  formas  de  sociabilidade  tem-se
evidenciado, entre outros aspectos, na eclosão de um individualismo
exacerbado, na competição desregrada que caracteriza o mercado, no
desgaste  e  na  deterioração  das  relações  políticas  que  confluem  em
crise de credibilidade nos representantes políticos e na ausência de
valores morais que regulamentem os comportamentos sociais em geral”.
(2010, p. 70).
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sociais,  políticas,  econômicas,  culturais  e  históricas,

como momentos que constituem a noção de tempo e de mundo. 
Segundo  o  autor  pesquisado,  a  perversidade  do

discurso  neoliberal  reside  na  ausência  de  formas  e

alternativas  de  resistências,  assegurando  às  políticas

neoliberais o delineamento de estratégias de superação dos

distanciamentos e fissuras sociais. A perspectiva de estudo

evidencia a ideológica consistência das ideias do sistema

liberal  como  único  meio  de  resistência  das  crises  dos

paradigmas  atuais36,  ironicamente  gerados  pelo  próprio

sistema capitalista. 
Essas  características  do  sistema  necessitam  ser

observado no intento do pensamento de Álvaro Vieira Pinto,

especificamente no conceito de amanualidade, perguntando-se

como este pode contribuir para o entendimento da realidade.

O conceito de amanualidade tem sentido para uma compreensão

atual  do  mundo?  O  próprio  sistema  capitalista  trata  de

esvaziar  a  importância  da  questão,  ao  questionar  se  as

bases37 nas quais se sustenta este trabalho não estariam

ultrapassadas para pensar a contemporaneidade.
Para  uma  leitura  fidedigna  e  que  estabeleça  as

interlocuções do homem com o mundo, é necessário perceber

que o conceito de amanualidade parte da ótica da 

36.  O sentido de  paradigmas atuais é o das ações do mercado, como
resultado  do  sistema  capitalista,  do  desenvolvimento  econômico,  da
degradação do meio ambiente, de nações e continentes subjugados, e
outros em nível elevado de dominação.

37.  As bases aqui referidas tratam-se de Álvaro Vieira Pinto e do
conceito de amanualidade.

339

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2016 – Ano II – Volume II – Número IX                                                    ISSN – 2358-7482

centralidade  do  mundo  em  cada  ser  humano  na  sua

totalidade38, de que é possível “ler o mundo” de diversos

locais  e  em  várias  situações  no  todo.  A  realidade39 é

produzida  nos  seus  diferentes  graus  de  compreensão  e

correspondentes  sentidos,  não  existindo  um  parâmetro

balizador  que  os  vincule  ou  oriente.  A  realidade  é

decorrente do trabalho, e a laboralidade só faz sentido

quando se entrelaça o homem com a ação e o mundo, em um

todo estruturado. “É o trabalho que revela a realidade, à

medida que a vai modificando.” (PINTO, 1960, p. 67). O

homem em ação no mundo modifica a si mesmo e o seu entorno,

se constituindo como ser humano pertencente ao mundo, em 

38.  Segundo Karel KosiK, a totalidade significa: “realidade como um
todo  estruturado,  dialético,  no  qual  ou  do  qual  um  fato  qualquer
(classe de fatos, conjuntos de fatos) pode vir a ser racionalmente
compreendido. Acumular todos os fatos não significa ainda conhecer a
realidade; e todos os fatos (reunidos em seu conjunto) não constituem,
ainda, a totalidade. [...] O concreto, a totalidade, não são, por
conseguinte, todos os fatos, o conjunto dos fatos, o agrupamento de
todos os aspectos, coisas e relações, visto que a tal agrupamento
falta  ainda  o  essencial:  a  totalidade  e  a  concreticidade.  Sem  a
compreensão do que é a totalidade concreta – que se transforma em
estrutura  significativa  para  cada  fato  ou  conjunto  de  fatos  –  o
conhecimento da realidade concreta não passa de mística, ou da coisa
incognoscível em si. (KOSIK, 211, p. 44). 

39.  O conceito de realidade para Kosik, “é um conjunto de fatos, de
elementos simplíssimos e até mesmo inderiváveis”. Disto resulta, em
primeiro lugar, que a concreticidade é a totalidade de todos os fatos;
e, em segundo lugar, que a concreticidade é a totalidade de todos os
fatos  e  a  realidade,  na  sua  concreticidade,  é  essencialmente
incognoscível,  pois  é  possível  acrescentar,  a  cada  fenômeno,
ulteriores  facetas  e  aspectos,  fatos  esquecidos  ou  ainda  não
descobertos,  e  mediante  este  infinito  acrescentamento  é  possível
demonstrar a abstratividade e a não concreticidade do conhecimento.
(KOSIK, 2011, p. 43).
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contínuo processo de transformação, como diz Paulo Freire,

o homem é um ser inacabado. 
Neste  sentido,  uma  realidade  quando  absorvida  de

outra  natureza40 é  completamente  estranha  as  suas

composições  e  processos,  e,  não  constitui  o  sujeito  na

qualidade de parte integrante de sua historicidade, neste

sentido não é real, visto que só é real quando acontece o

desvelamento daquilo que está em ação, aquilo que está em

processo. 

Assim, para Álvaro Vieira Pinto, cada indivíduo lê o

mundo com base na realidade que tem em mãos, que manuseia,

e mediante a qual ele se compreende e é compreendido, o que

se traduz em “o homem em sua situação”, o homem em suas

circunstâncias.

O conceito de amanualidade

O conceito de amanualidade de Álvaro Vieira Pinto é

uma releitura da filosofia fenomenológica existencialista

de Heidegger, cuja obra “Ser e Tempo”, tiveram inspiração

em Husserl.
Segundo  Vieira  Pinto,41 esses  ideólogos

existencialistas viam o mundo como um local de realizações 

40. Natureza no sentido de: estranheza, diferente, outros contextos da
qual não condiz com o momento.  

41.  Vídeo de Álvaro Vieira Pinto, desenvolvido no projeto “Grandes
Educadores”,  por  Marcos  Cezar  de  Freitas.  Disponível  em:
<http://tvescola.mec.gov.br/tve/video?vlItem=grandes-educadores-
alvaro-vieira-pinto&>.
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e transformações, repleto de utensílios passíveis de serem

usados. Numa determinação mais imediata, viam o mundo como

algo  que  “está  à  mão”,  característica  esta  chamada  de

“amanualidade”. O que significa as condições de que o homem

dispõe, que estão ao seu redor e à mão, ou seja, que são

passíveis de manuseio para a construção do mundo, “do meu

mundo”.
A subjetividade se faz sensível aos homens por meio

da  amanualidade,  daquilo  que  está  ao  alcance  das  mãos,

mediante  a  percepção  sensível.  Dessa  forma,  vai  se

constituindo a consciência, a representação do mundo, à

medida que progride a apreensão do entorno, que o sujeito

vai  “agarrando  com  as  mãos”.  (PINTO,  1960,  p.  68).  A

consciência  do  entorno  é  um  processo  de  perceber  as

conexões,  de  que  tudo  está  interligado42 e  compõe  uma

historicidade. 
Conforme  Vieira  Pinto,  a  característica  da

amanualidade implica uma graduação de manuseio e esclarece

no seu exemplo do ato de beber água, que há diferentes

graus de amanualidade no ato de satisfazer a sede: “Uma

coisa é mexer-se em um pouco de barro, outra é segurar uma 

42.  Interligado,  no  sentido  de  estar  em  conexões,  diversidade  de
elementos  e  pensamentos  que  compões  a  totalidade,  notar  que  há
múltiplas perspectivas de um mesmo objeto estudado. Interligado no
sentido de perceber que também “Sou parte” “pertenço a este mundo”.
Segundo Miriam Limoeiro Cardoso, fazendo uma análise dos mitos – que
fazem sentido com os atuais momentos, mitos constituídos na sociedade
moderna – para se compreender os mitos, não são nas relações isoladas,
mas nos feixes de relações, [...] “as unidades constitutivas adquirem
uma função significante” (1978, p.18).
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vasilha para beber, e outra ainda é tomá-la nas mãos para

apreciar a beleza dos desenhos e do colorido que lhe foi

dado  pela  arte  cerâmica.”  O  exemplo  demonstra,  segundo

Vieira Pinto, que nos três casos a matéria é a mesma, porém

com  grau  diferente  de  manuseio,  representando  três

modalidades de ser com suas particularidades em cada, e o

que imprime a diferença em cada uma delas, “é a operação do

trabalhador que imprime, em cada caso, à substância bruta

original propriedades de manuseio. É o trabalho que eleva a

realidade objetiva de um a outro grau de amanualidade.”

(PINTO, 1960, p. 69).

Enquanto  produto  da  história,  decorrente  do
processo  cultural,  manifesta-se  como  o  mundo
que  o  trabalho  humano  criou.  Assim  quando  o
homem  desenvolve  a  sua  prática  vital,
primordialmente por meio do trabalho, a partir
de determinada posição no espaço social, esta
mesma  posição  é  resultado  do  trabalho  das
gerações anteriores. (PINTO, 1960, p. 72).

A história é criada com base nas confrontações do

homem com o mundo pelas forças produtivas. O trabalho é um

meio pelo qual o homem faz e se faz na história, engendra

em si duas características: de ser um ato de libertação da

sua realidade carente, criando melhores condições sociais;

e  de  ser  um  instrumento  de  alienação  gerador  de

desigualdades e exploração humana. A perversidade do homem

reside no ato de apropriar-se do trabalho como meio de

subjugação de outros humanos. Portanto, a utilização de um 

343

 IF-Sophia

Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica



2016 – Ano II – Volume II – Número IX                                                    ISSN – 2358-7482

meio  não  subentende  a  submissão  em  si,  já  que  há  a

necessidade da intencionalidade.
O conceito de amanualidade é uma concepção de mundo

que permite uma compreensão não determinista dos fatos; é a

realidade na qual o homem participa de maneira ativa e

passiva. A amanualidade está na relação entre o ser humano

e os objetos que estão ao seu redor, os quais carregam a

laboralidade que os gerou. Há uma transformação dos objetos

no ato de sua criação, na sua finalidade e no seu uso. 
A  diferença  em  relação  à  solução  dos  problemas  e

necessidades da realidade, está unicamente naquilo que se

tem  em  mãos,  naquilo  que  está  ao  alcance  das  mãos,43

portanto a única diferença está no acesso a conteúdos mais

elaborados ou menos sofisticados. 
O  conceito  de  amanualidade  possibilita  pensar  em

alternativas para o mundo, independentemente da realidade

social em que o ser humano se encontra inserido, sendo que

as realidades adversas e desprovidas de recursos levarão a

grau menor de amanualidade, entretanto permitem fazer uma

leitura  de  mundo  com  as  “ferramentas”44 de  que  dispõe.

Neste  caso,  o  que  existe  são  variações  dos  graus  de

amanualidade decorrentes da historicidade, 

43.  A  solução  dos  problemas  acontece,  como  no  exemplo  citado
anteriormente, em que a sede é satisfeita independentemente dos meios
utilizados. Esta nota não está compreensível, sugiro torná-la mais
clara.

44.  O  sentido  de  ferramenta  são  as  condições  sociais,  políticas,
econômicas, culturais e a realidade concreta do indivíduo, com as suas
relações.
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da caminhada histórica que cada país, cada povo, impõe a si

mesmo baseado em sua realidade e necessidade.

O conceito de realidade nacional

Compreender a realidade é o primeiro passo para o

estabelecimento de ações, e a posse da realidade permite o

confronto  com  outras  realidades  e  tempos  históricos.  A

compreensão de cada tempo histórico estabelece a conexão

com as estruturas atuais. Portanto, conhecer a realidade é

traduzir  os  elementos  condicionantes  do  presente,  nas

correlações do passado, percebendo que são perpassados por

questões  de  cunho  ideológico  que  segregam,  excluem  e

exploram pessoas em favor de outras.   
No conhecimento da realidade nacional, Vieira Pinto

fala  em  consciência  ingênua  e  consciência  crítica,

definindo a consciência ingênua como aquela que entende não

precisar  transformar  o  mundo,  que  este  não  precisa  ser

trabalhado,  manifestando  alienação  e  submissão  a  uma

conjuntura. Por sua vez, a consciência crítica percebe que

é possível alterar algumas condições do subdesenvolvimento,

da marginalidade, para melhores condições de vida, e que

contextos sociais injustos e desiguais não são naturais. 
Para Vieira Pinto, a consciência crítica se manifesta

quando o indivíduo começa a prestar atenção à sua volta,

sai da acomodação, da indiferença e começa a questionar a

realidade: o porquê, e o que levou àquelas condições. A 
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consciência crítica é a percepção do mundo à sua volta de

maneira integrada e histórica, e Vieira Pinto dirá que  o

amanual de meu mundo é entender de que forma a realidade

está sendo manuseada, trabalhada, e para quem está sendo

modificada.
A consciência crítica é a compreensão do homem em sua

situação,  do  mundo  que  o  homem  tem  ao  seu  redor.

Compreender a realidade é dialogar com as condições sociais

de  maneira  crítica,  isenta  de  amarras  e  de  percepções

unilaterais e autônomas. A consciência crítica consiste em

perceber a inter-relação das coisas, dos sentidos, como o

homem e o mundo, a relação de força que compõe a realidade

nacional  no  processo  produtivo,  econômico,  social  e

cultural. É a compreensão de como está sendo manuseado o

mundo. 
Segundo  Freitas  (2015),  essa  forma  de  compreensão

abriu  as  portas  para  aquilo  que  é  fundamental  na  obra

educacional de Vieira Pinto: todos têm um mundo ao seu

redor, um mundo nas mãos que é seu. O fato de ter uma

realidade precária com poucos recursos, não inviabiliza de

fazer uma leitura de mundo, os poucos recursos que tem ao

alcance são próprios e com suas significações. É com a

realidade que tem, e que é constituído seu mundo é que vai

trabalhar, são com essas condições que vai resistir e fazer

frente à alienação hegemônica do sistema capitalista no

mundo contemporâneo. 
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Vieira  Pinto  trabalha  o  conceito  de  amanualidade,

partindo de uma reflexão sobre a América Latina, com suas

características de terceiro mundo, ou seja, seu pensamento

assenta em uma realidade excluída, desdenhada e considerada

incapaz pela lógica do dominador, do “primeiro mundo”. De

acordo  com  esse  arcabouço  ideológico,  as  nações  pobres

necessitam de um receituário de como sair de sua condição

de  “subdesenvolvimento”,  na  lógica  do  “desenvolvido”.  O

autor  observa  que  essas  propostas  são  alternativas  à

cultura e historicidade da realidade de um povo, e não

necessariamente  se  assemelha  a  outros,  portanto,  há

caminhos  diferentes  para  isso,  não  precisa  de  manuais,

mesmo porque estes reproduzem a lógica do dominador.
O conceito de amanualidade de Vieira Pinto faz uma

leitura do mundo o tempo todo a partir das condições reais,

sem interferir nem inviabilizar a condição de humano e a

percepção de mundo. Não é a percepção de mundo que coloca o

homem em uma situação inferior, mas somente a leitura que

se faz de seu mundo, em seus graus de amanualidade, e com

base nos recursos que estão disponíveis para ele. O que

fica implícito disso, é que há resistências, e uma relação

de  forças  permanente  na  sociedade,  na  qual  o  indivíduo

participa de maneira ativa ou passiva, como dominador ou

dominado.
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A leitura da amanualidade na contemporaneidade

Para  compreender  a  contemporaneidade,  é  necessário

atentar  às  estruturas,  aos  elementos  candentes  que  as

significaram e construíram, compreendendo que não há fato

isolado alheio ao processo histórico, e que os fatos de

hoje  são  resultado  das  decisões  e  ações  assumidas  ou

aceitas em tempos anteriores. Neste sentido, o amanual do

mundo é a revelação do esforço das relações produtivas e se

descobre  na  necessária  determinação  temporal.45 (PINTO,

1960. p. 70).
É possível identificar que as condições sociais estão

amarradas  às  mudanças  das  forças  produtivas,  e  que  as

estruturas desenvolvidas pelos grupos dominantes ao longo

do  tempo,  de  maneira  alguma  foram  construídas  de  forma

isenta, pelo contrário, mantém o tempo todo um projeto de

hegemonia. Os processos desenvolvidos sempre tiveram, e 

45.  A reflexão de Vieira Pinto é no sentido de fazer com que as
pessoas percebam a riqueza existente no fato de realizarem um trabalho
mais  elaborado,  o  qualrepercute  socialmente  de  duas  maneiras:
primeiramente,  a  utilização  de  técnicas  que  levam  a  um  maior
envolvimento da sociedade, como também a responder às necessidades
sociais,  ideias estas ancoradas no pensamento de Celso Furtado com
relação  às  condições  do  subdesenvolvimento  de  nações  e  povos  do
terceiro  mundo.  Em  torno  da  industrialização,  existe  uma  maior
circulação de dinheiro, de tecnologia e de informação que, por sua
vez, vai exigir maior conhecimento, a necessidade de técnicos, de uma
mão de obra especializada, o que conduz ao entorno do indivíduo; e, em
segundo lugar, mãos e mentes ocupadas com o ser humano desencadeiam
melhorias ao seu redor, e a percepção da possibilidade de melhorias
provoca a inquietação e a formulação de questionamentos. Portanto,
proporcionam  novas  leituras  de  mundo,  o  tempo  todo,  com  os
instrumentos de que dispõem.
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têm,  uma  finalidade  a  ser  alcançada,  ademais,  carregam

estruturas  ideológicas  de  uma  classe  em  detrimento  da

outra. (PINTO, 2005, p. 49).
As circunstâncias das relações sociais do presente

mantêm as mesmas estruturas de tempos anteriores, estão

interligadas com forças econômicas, políticas e culturais,

formando uma teia de significados e variações que precisam

ser  apreendidos  para  compreender-se  o  contexto

contemporâneo. Para Vieira Pinto, ler o mundo a partir do

que se tem em mãos, perceber o real, é caminhar por um

processo criativo, consciente e autêntico.
Dessa forma, fazer a leitura da contemporaneidade é

identificar as expressões de um contexto capitalista que

tem  como  uma  das  características  a  eclosão  de  crises

cíclicas e, nesse sentido, há uma variação muito grande de

trabalhos e teorias elaboradas e muito bem aprofundadas46.

Aqui,  serão  apresentadas  algumas  características

relacionadas ao conteúdo deste artigo, que permitirão tecer

considerações  para  uma  leitura  da  contemporaneidade,

valendo-se do conceito de amanualidade de Vieira Pinto.    
Segundo Schlesener, as características contemporâneas

são  as  de  uma  “crise  de  civilização”,  em  “que  não  se

vislumbra nenhum movimento de resistência ou de organização

política que tenha densidade suficiente para iniciar um 

46.  Alguns: Crise e revolução: observações a partir dos escritos de
Antonio Gramsci, de Anita Helena Schlesener; Revolução passiva e modo
de  vida,  obra  de  Edmundo  Fernandes  Dias;  A  escola  de  Leonardo,
política  e  educação  nos  escritos  de  Gramsci,  obra  de  Anita  H.
Schlesener.
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processo  radical  de  mudança.”  (2009,  p.  70)47.  O  modelo

capitalista, arrolado nas reformas neoliberais, está numa

condição hegemônica, em que cada vez mais corpos e mentes

comungam das mesmas ideologias estonteantes do capital.
A  política  neoliberal48 se  estabeleceu  como  um

conjunto  de  ações  de  reforma  do  Estado,  que  tem  como

característica  a  sua  atuação  mínima  na  economia,

transferindo  para  a  iniciativa  privada  as

responsabilidades.  Segundo  Schlesener  (2009,  p.  71),  “A

ausência de medidas regulamentadoras do mercado, deixa ao

jogo e à ambição dos interesses privados, a especulação

descontrolada  como  danos  graves  do  processo  produtivo,

mostram-se  como  as  grandes  falhas  dessa  política”,  são

características do “tempo” que o homem contemporâneo tem em

mãos,  “cujas  consequências  foram  o  aprofundamento  das

desigualdades sociais que relegaram grandes populações das

várias regiões do mundo à mais extrema miséria.”  Assim, há

um  desequilíbrio  econômico  e  político  sem  limite  de

fronteiras e sem precedentes na história da globalização,

mantendo  as  formas  do  processo  produtivo  do  sistema

capitalista, que se traduz em crise.

47.  Disponível  em:
<http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/
9605/0>. Acesso em: 26 out. 2015.

48.  Os  conceitos  gerais  do  neoliberalismo,  segundo  Anita  Helena
Schlesener, “podem ser encontrados em autores desde Locke, Benjamin
Constant, Bentham, Tocqueville, Kant, Stuart Mill, Croce, Von Hayek,
entre outros.” (2010, p. 70).
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A  atual  crise  econômica  demonstra  que  a
política neoliberal não foi capaz de recuperar
e  de  desenvolver  o  capitalismo:  aboliu  o
controle sobre os fluxos financeiros e gerou as
condições para a especulação descontrolada, com
danos graves ao processo produtivo; aumentou o
aparato  estatal  embora  tenha  diminuído  a
atividade social do Estado, transferida para o
setor  primário  e  acentuou  as  desigualdades
sociais  e  a  concentração  de  riquezas.  Os
desdobramentos sociais dessa política coincidem
com uma realidade de desemprego e miséria de
proporções avassaladoras entre os trabalhadores
do mundo inteiro, agravada pela flexibilidade
do trabalho e pela diversidade do sistema de
contratação  por  tempo  determinado.  Tais
condições  objetivas  com  novas  especificidades
acirram as contradições sociais, acrescidas de
crise das relações políticas e de esmaecimento
dos valores morais num contexto no qual os elos
sociais se dissolvem, permitem falar em crise
de civilização. (SCHLESENER, 2010, p. 77).

Schlesener complementa dizendo que o contexto leva a

falar em crise de civilização, não conduzindo a um fim,

visto  que  as  medidas  paliativas  próprias  do  sistema

capitalista  permitem  indefinidamente  a  agonia  da

civilização.  Exemplo  disso  são  as  bolhas  das  “crises

econômicas” que surgem a cada momento e encurtam cada vez

mais  o  espaçamento  entre  elas,  que  se  constituem  em

características  de  sobrevivência  do  próprio  perverso

sistema capitalista. 
Diante desse modelo de sociedade constituída, surge a

questão: Qual é o grau de amanualidade do mundo deste homem
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contemporâneo? O que ele tem em mãos possibilita fazer uma

leitura  crítica  do  mundo?  O  processo  de  globalização  é

intenso e interfere com as estruturas dos indivíduos, com

as relações entre estes, com a forma de pensar, isto é, a

globalização cria uma nova realidade. Que consciência este

homem contemporâneo possui com sua amanualidade de mundo,

ingênua ou crítica?
O novo modelo se pauta sob a égide da “produção e do

consumo”.  Segundo  Schlesener,  são  novas  tensões  que  se

instalam e que os trabalhadores precisam enfrentar, como

seja: um sistema econômico que acentua as desigualdades  e

a precariedade de trabalho, caracterizada por um sistema

perverso de contratos de trabalho flexíveis e por tempo

determinado (em dias), requerendo uma adaptação dos jovens

para competir (2009, p. 154). Tais tensões são deslocadas

para a sociedade, e institui-se uma carência de atualização

constante  como  forma  de  romper  com  os  distanciamentos

sociais.
Este  diagnóstico  da  sociedade,  segundo  Schlesener,

envolve fatores que acarretam profundas mudanças e originam

novas configurações, aceitas pela maioria com o apoio dos

meios de comunicação de massa, o que determina um modo de

pensar homogêneo (2009, p. 155). São características de um

equivocado modelo econômico, no qual não existem vagas e

espaço para todos. O capital sobrevive graças à oferta e

procura, criando uma instabilidade entre estes dois polos,

convertendo-se em um modelo que não tem o objetivo de 
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solucionar  crise  alguma.  A  fragilidade  e  leveza  tão

esperadas  para  as  instituições  são  o  novo  paradigma  do

mercado, direcionado para movimentos e soluções repentinas.

Para  compreender  a  fragilidade  das  relações  do  sistema

capitalista,  Bauman  fala  da  desconstrução  de  laços,  ou

seja,  hoje  se  tonou  muito  fácil  desfazer  relações  e,

segundo ele, se perdeu o ritual, visto que a internet tem

contribuído  para  que  isso  aconteça  mediante  as  redes

sociais.
Nestas,  é  fácil  fazer-se  e  desfazer-se

relacionamentos, basta um “clic”, e tudo se torna muito

frágil,  tênue,  gerando  os  chamados  “relacionamentos

líquidos”. (2015).49

A leitura de mundo baseada no pensamento de Bauman

acentua  que  a  modernidade  emite  uma  sensação  de

desconforto, em que as pessoas não se sentem felizes. Ainda

para o autor, vivem-se momentos de egoísmo, autoafirmação,

autocontrole e autoregulamentação, em suma, experiencia-se

um estado permanente de competição uns com os 

49.  Entrevista  de  Zigmunt  Bauman,  concedida  ao  jornalista  Alberto
Dinis, no Observatório da Imprensa, no dia 10/10/2015, publicado em
15/10/2015.  Disponível  em:  <https://www.youtube.com/watch?
v=kM5p8DqgG80>. Acesso em: 22 out. 2015.
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outros.50Essas percepções evidenciam o modo individualista

de ser contemporâneo, vazio de sentidos. 

A que se atribui essa infelicidade nos tempos atuais?

Segundo Bauman, no passado atribuíam-se todos os problemas

à falta de conhecimento, hoje o ser humano está inundado de

informações,  tudo  está  ao  alcance  das  suas  mãos,  nem

precisa sair de casa, pois a internet possibilita-lhe o

acesso a todo o manancial de conhecimentos, mas nem por

isso adquire sabedoria; o acesso aos fragmentos de dados,

pesquisas e informações instantaneamente, não o torna mais

sábio, não lhe dá maior capacidade em relação a outras

gerações.
O “conhecimento” na contemporaneidade é desenvolvido

para ser temporário, torna-se difícil ao indivíduo adquirir

o  conhecimento  completo,  que  é  atenuado  por  efeitos

tranquilizadores de noções superficiais e redundantes em

substituição da totalidade. Assim, o complexo sistema de 

50.  Para Bauman, no passado havia a negação da coletividade, porque
era  através  dela  que  os  trabalhadores  negociavam  as  condições  de
emprego,  enquanto  hoje,  com  a  desregulamentação  que  é  própria  dos
ajustes neoliberais, não existe mais essa negociação, havendo uma nova
filosofia  da  administração.  Com  a  periodicidade  na  economia  de
demissões  e  reestruturações,  são  delegadas  aos  funcionários  as
condições de permanência ou demissão nas empresas, fazendo com que
aconteça a vigilância mútua e a competição. Cria-se uma atmosfera em
que  nada  é  seguro,  exige-se  um  estado  de  alerta  permanente,  “ser
cuidadoso”;  amigos podem se tornar inimigos a qualquer momento; não
faz mais sentido estabelecer laços duradouros, prender-se a conceitos
estruturantes do passado como lealdade, fidelidade, comunidade, já que
a cada instante tudo pode mudar.
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informação lhe oferece uma série de outras informações, que

o levam a permanecer na superficialidade.
Portanto, nota-se que o que se tem em mãos para a

leitura de mundo é bastante frágil, não tem consistência,

não  tem  forma,  como  diz  Bauman,  é  líquido.  Este

entendimento  permeia  objetos,  relacionamentos,

conhecimentos,51 e  o  ser  humano  transforma-se  em  um  ser

insaciado, vivenciando um vazio existencial, e como diz

Schlesener, “[...] o vazio de um momento que parece sem

perspectivas de futuro, sem futuro”. (2009, p. 156).
Segundo esse autor, para a superação desse modelo, é

necessário  acontecer  “uma  reestruturação  do  processo

produtivo  e  as  consequentes  mudanças  nas  relações  de

trabalho.” Sua afirmação está fundamentada na ideia de que

“O capitalismo mudou, como é de sua característica, mas a

dominação do homem e da natureza não apenas continuam como

se aprofundam, assumindo novas formas antes desconhecidas”.

(2009, p. 155).

51. Bauman afirma que o meio é a mensagem, não só a informação que é
entregue, mas o modo como essa informação é entregue. Diz ele que a
informação nos meios de comunicação de massa para merecer a atenção
dos espectadores, precisa entreter. E isso é algo que tem um custo.
Porque cada vez mais os estudantes estão esperando de seus professores
produtos de entretenimento, tornando-se incapazes de dedicarem-se a
uma atividade de estudo por muito tempo, por exemplo, a leitura de um
livro até o fim, ficam entediados e abandonam a leitura, da mesma
formam  que  abandonam  e  trocam  de  cursos  nas  universidades.  Os
relacionamentos  são  efêmeros,  e  os  programas  de  entretenimento
desenvolvidos cada vez mais com maior adrenalina. Entre os efeitos
colaterais destes tempos atuais estão a falta de paciência e atenção,
e a habilidade da persistência que está desaparecendo (2015).
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Considerações finais 

Convém  observar  que  as  relações  humanas  na

contemporaneidade são complexas, carregadas de significados

e  ideologias.  Diante  desse  contexto,  foram  tecidas

considerações sobre o conceito de amanualidade de Álvaro

Vieira Pinto, tentando compreender a contemporaneidade. O

comparativo desta com outras épocas históricas, permitiu

perceber que os tempos atuais estão repletos de artefatos e

significações que possibilitam ter em mãos uma quantidade

maior de elementos para se conhecer e compreender os tempos

de hoje.
O  pensamento  de  Zygmunt  Bauman  contribuiu  para

mostrar  a  efemeridade  das  atuais  circunstâncias,  das

relações  humanas.  O  homem  tornou-se  um  ser  autônomo,

individualista, ensimesmado na própria voz e imagem, imerso

em uma vida consumista e numa ideia de progresso sem fim. 
Segundo  Schlesener  (2011,  p.  56),  a  ideia  de

progresso contínuo é uma ilusão, nela se oculta uma matriz

de exploração do trabalho mediante as estruturas de poder

que aprisionam os homens. “A ideia de progresso é um mito

porque oculta a verdadeira natureza das relações que se

instauram na sociedade moderna”. [...] “O mito esconde a

essência  sob  uma  aparência  e  subverte  no  imaginário  as

relações reais”.
A  leitura  de  mundo,  baseada  no  pensamento  de

Schlesener (2010), centra-se na percepção das relações de 
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força mediante  a luta  hegemônica, e  na ideia  de que  a

teoria  do  conhecimento  da  contemporaneidade  para  ser

autêntica tem que fundar-se na mudança do modo de produção.

No mundo contemporâneo, as vozes do sistema neoliberal se

entrelaçam com o discurso ideológico, econômico e político

presente nas relações estabelecidas entre as gerações, e se

integram nas novas narrativas, tornando-se homogêneo. 
O  Pensamento  de  Álvaro  Vieira  Pinto  sobre  a

amanualidade é um dos instrumentos que permite fazer uma

leitura de mundo. O mundo contemporâneo tende a esvaziar o

ser  humano  de  sua  consciência  crítica,  entulhando-o  de

coisas e criando-lhe novas necessidades.  Vale quanto ele

tem,  vale  quanto  ele  aparenta  ter  e  ser.  A

contemporaneidade tem como característica a coisificação do

mundo e do homem. 
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Divulgação

Por: José Provetti Junior

É disse que fala a obra: propõe-se a apresentar os resultados de uma pesquisa em torno das bases filosóficas

da visão popperiana do conhecimento, pois se supõe, através da obra de Popper, O Mundo de Parmênides: ensaios sobre a

ilustração pré-socrática (TWP), a ideia de retorno aos gregos no que respeita à atitude originária destes quanto à filosofia.

Iniciadores do modo discursivo racional, inaugurado na Hélade Arcaica e que se mostraram a fonte da rica matriz do

desenvolvimento  racional  e  científico  posterior.  Popper  levanta  a  questão  da  crítica  ao  método  indutivo  da  ciência

positivista, localizando-o historicamente, tanto no que denominou “mito baconiano” quanto em certa tendenciosidade de

Aristóteles ao criar o método indutivo, com base no procedimento socrático do elencho. Supõe-se compreender a 
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relevância do convite de Popper quanto ao regresso aos gregos e sua motivação originária quanto à cosmologia e à teoria

do conhecimento, através da possibilidade de melhor compreender a lógica da pesquisa científica popperiana, investigando

as bases histórico-filosóficas de sua argumentação que, conforme se acredita, está diretamente estabelecida no veio do

pensamento pré-socrático. O que possibilita compreender o conjunto da obra popperiana como sendo uma tentativa do

filósofo em construir um sistema cosmológico autenticamente fundante, alinhado com o filosofar helênico arcaico, com

vista aos desafios da filosofia e da ciência contemporâneos, no que se refere à Epistemologia.

Por: Tigo Valenciano & Rafael Egídio Leal e Silva

Vivenciamos na atualidade uma forte turbulência política em todos os âmbitos. Nunca a política esteve tão

desacreditada como agora. Assistimos uma crise forte da qual ainda sabemos como será seus rumos e desdobramentos.

Apesar deste mar revolto e de incertezas, o pensamento brasileiro é brindado com uma obra importante, fruto de profunda

reflexão de seus autores, Tiago Valenciano e Rafael Egídio Leal e Silva.
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O livro “Política Brasileira: como entender o funcionamento do Brasil”, nasce como o preenchimento de uma

lacuna  no  mercado  editorial  e  principalmente  na  ciência  política.  A obra  dos  escritores  tenta  explicar,  de  maneira

resumida, como funciona a política no Brasil, dentro do âmbito da ciência política.

Tiago e Rafael pretendem, de maneira simples e objetiva, explicar desde a introdução ao glossário final, que a

política não é um bicho de sete cabeças e que, apesar das incompreensões da atualidade, deve ser compreendida pelos

brasileiros.

Esta obra é organizada em seis partes. A primeira destina-se a explicar o universo da política, do poder, das

formas de governo e a democracia, em especial, a do Brasil. Na segunda parte, os autores Tiago e Rafael definem qual é e

como funciona o sistema político brasileiro e a tripartição do poder. Na terceira parte, as principais ideologias políticas

existentes são estudadas. E a principal questão discussão aberta nesta parte é: afinal, ainda existem ideologias políticas no

Brasil? Na sequência, na quarta parte, os autores demonstram os partidos e as eleições no país. Na quinta, os autores

abordam qual é o sistema eleitoral do Brasil e um dos temas do momento: a reforma política. A parte final tende a

demonstrar porque a política no Brasil é algo tão complexo de ser compreendido. O trabalho é encerrado como um

glossário com os principais conceitos abordados no livro.
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VOCABULÁRIO PENTALÍNGUE: KVINLINGVA VORTARETO

Por: Luiz Fernando Pita52

&
Maira Nobre53

Nossa prática pedagógica como professores de língua estrangeira mostra-nos que, a par das regras gramaticais,

ortográficas e de pronúncia pelas quais os estudantes têm necessariamente de passar, um dos maiores empecilhos para um

desenvolvimento mais rápido no idioma desejado é a aquisição de um vocabulário. Embora o aluno diversas vezes domine

os conteúdos mencionados, faltam-lhes as palavras exatas para se expressarem.

Por isso, resolvemos trazer a público a presente obra, que, longe de ser completa, oferece ao estudante o 

52 Doutor  em Letras  Português-Latim  pela  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro  – UFRJ,  é  mestre  em Literaturas  Hispânicas  pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e graduado em Letras Português-Espanhol pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro –
UERJ. É pesquisador-efetivo e Coordenador de Pesquisa do Grupo de pesquisas Filosofia, Ciência e Tecnologias – IFPR, vinculado a Linha
de Pesquisa de Idioma Internacional Neutro – Esperanto. É Diretor de Ensino da Associação Esperantista do Rio de Janeiro – AERJ.

53 É doutora em História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, mestra em Ciência
da Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e graduada e licenciada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro –
UFRJ. É Diretora do Departamento de Divulgação da Associação Esperantista do Estado do Rio de Janeiro – AERJ e Primeira-Secretária da
Cooperativa Cultural dos Esperantistas – CCE.
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vocabulário de uso mais frequente nas situações que um falante de língua estrangeira vivencia.

JPJ Editor

Site do Grupo de pesquisas Filosofia, Ciência e Tecnologias – IFPR

http://www.grupodepesquisafilosofiacienciaetecnologiasifpr.com/

O sítio do Grupo de pesquisas foi elaborado para a veiculação das produções de ensino, pesquisa e extensão

dos pesquisadores-efetivos, pesquisadores-colaboradores e pesquisadores-júniores da equipe investigativa.

Corresponde à demanda do Projeto de pesquisa, que visa a socialização e democratização de todos os saberes

e conhecimentos produzidos pela equipe investigativa, nos moldes de geração de Filosofia, Ciência e Tecnologias sugerido

pelo referencial teórico do Grupo, o filósofo e epistemólogo Karl Raymund Popper.

O sítio é composto por páginas de “Atualidades”, “Coordenações”, “Quem somos e o que pensamos”, “Lista

de pesquisadores”, “JPJ Editor”, se  subdividindo este site em: “Títulos”, “Vídeos-aula”, “Orientações para pedidos físicos

de livros ou vídeos” e “Centro de análise de obras para publicação”.

O sítio  do Grupo também possui  o site  para a  “IF-Sophia:  revista  eletrônica  de investigações  filosófica,

científica e tecnológicas”, órgão de divulgação científica do Grupo.

Há um link para Reportagens com professores e pesquisadores que já travaram conhecimento em alguma das 
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atividades do Grupo de pesquisa. (Em construção). E um lik para você se comunicar com a Coordenação Geral do Grupo

de pesquisas e expor sua opinião e sugestões sobre o conteúdo do site.

Acesse e conheça os serviços públicos, estatais e gratuitos oferecidos pela equipe investigativa do Grupo de

pesquisa Filosofia, Ciência e Tecnologias – IFPR!

OCTAVIVS

De Marcus Minuc us Felixĭ

Tradução do Latim por Luiz Fernando Dias Pita

OCTAVIVS foi escrito por Marco Minúcio Félix entre os anos de 175 e 190 d. C., e é apenas graças a um

feliz acaso que podemos, hoje,  contar com essa peça-chave para preencher os bastante desfalcados quebra-cabeças da

evolução da literatura em língua latina e o da aculturação do Cristianismo nas porções ocidentais do Império Romano, 
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pois a obra chegou até nós unicamente por um grato engano de algum copista medieval que, confundindo seu título com

a palavra "octauus", isto é, "o oitavo", incluiu-o como o oitavo livro do Aduersus nationes, de Arnóbio.

A historiografia cristã nos ensina que o processo de divulgação do Cristianismo começa, ainda no século I, pelo trabalho

dos apóstolos juntos às sinagogas espalhadas pelas cidades de expressão grega do Oriente do Império, conseguindo aí

formar  os  primeiros  núcleos  cristãos.  Tais  convertidos  eram,  como o próprio  São Paulo,  judeus  que,  por  força  da

convivência, vinham, há já algumas gerações, construindo um diálogo entre sua tradição religiosa e a cultura helenística

presente nessas cidades.

É DISSO QUE TRATA essa obra: é um empolgante e profundo diálogo entre o autor, patrício romano cristão

e seus melhores amigos, romanos, a respeito das bases e fundamentos filosóficos da então nova religião. Tão perseguida

pelo governo e incompreendida pelos cidadãos, vítima de preconceitos e de sincretismos com outras seitas do Império.

Quem é mais próprio? As ideias do carpinteiro galileu ou a religião civil de Roma?

A  obra  se  encontra  disponível,  gratuitamente,  no  sítio

http://www.grupodepesquisafilosofiacienciaetecnologiasifpr.com/#!ttulos/ch3p
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Investigações Filosóficas-Sophia: Umuarama – 2012 – Filosofia, Educação e Autonomia

Organizado por:
Alan Rodrigo Padilha

Rafael Egídio Leal e Silva e
José Provetti Junior

Investigações Filosóficas-Sophia: Umuarama – 2012 – Filosofia, Educação e Autonomia é a transcrição dos

seminários realizados durante o primeiro ano de realização do Projeto de extensão IF -Sophia,  na cidade de Umuarama,

versando sobre questões relacionadas a Filosofia enquanto processo de promoção da educação e autonomia humana.

É DISSO QUE TRATA esta obra: da análise crítica, por vários filósofos brasileiros, do papel dos saberes

filosóficos na promoção da autonomia cidadã, através da educação, tendo como referência alguns dos importantes 
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pensadores contemporâneos da atualidade.

A  obra  se  encontra  disponível,  gratuitamente,  no  sítio

http://www.grupodepesquisafilosofiacienciaetecnologiasifpr.com/#!ttulos/ch3p

Outros títulos da JPJ Editor

O dualismo em Platão
Por: José Provetti Junior

O DUALISMO EM PLATÃO tenta compreender as relações  psyché-sôma (alma-corpo). Essa motivação se

fundamenta nas dificuldades engendradas pela Filosofia da Mente para estudar, refutar ou justificar a mencionada relação.

Para aproximação do assunto intentou-se analisar  o que Platão  compreende por alma (psyché)  e  corpo (sôma),  nas

seguintes obras: “Timeu”, “Fédon”, “Fedro”, a  “República”, “Apologia de Sócrates”, “Mênon”, “Banquete”, “Sofista” e

“Político”.

Embora seja uma pequena fração do conjunto das obras de Platão, acredita-se que essa amostragem seja 
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suficiente para tentar alcançar o mencionado objetivo.

A hipótese que se defende é que não é possível a um grego da época de Platão conceber uma separação

diametralmente oposta e radicalmente incomunicável entre o que a tradição filosófica convencionou chamar de Mundo

Sensível e Mundo Inteligível, ou em outras palavras, aquilo que viria a fundamentar a distinção atual na Filosofia da

Mente entre o mental e o físico.

É DISSO QUE TRATA esta obra: da análise crítica de uma amostragem das obras de Platão a respeito dos

conceitos de alma e corpo, suas relações, imbricações e consequências, sob o enfoque a História Psicológica, das Ideias e

das Mentalidades envolta no problema contemporâneo do campo da Filosofia da Mente que tenta explicar o que é a mente

humana e suas interações com o corpo.

A  obra  se  encontra  disponível,  gratuitamente,  no  sítio

http://www.grupodepesquisafilosofiacienciaetecnologiasifpr.com/#!ttulos/ch3p

A alma na Hélade: a origem da subjetividade Ocidental

Por: José Provetti Junior
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TRADICIONALMENTE no campo filosófico, as concepções de indivíduo, interioridade, subjetividade e demais correlatos

ao conceito de indivíduo são creditados a Descartes, que viveu no século XVII, com sua reflexão metafísica que conclui

com o famoso “penso, logo existo” (1996: 265-275).

No entanto, ao historiador da filosofia cabe a tarefa de investigar as raízes históricas da famosa asserção

cartesiana e remontando à tradição filosófica anterior ao pensador francês, percebe-se que é possível investigar a rede de

filiações conceituais que eclodirão em Descartes, advindas dos inícios do pensamento filosófico, na Grécia, em especial, no

que se refere ao conceito de alma e pelo que se entendia sobre isso  no pensamento pré-socrático.

Nessa medida, “A Alma na Hélade: a origem da subjetividade ocidental” é um trabalho no qual procurou-se

estudar  as  bases  do pensamento  pré-socrático,  as  latências  das  noções  de  subjetividade e  indivíduo ocidental  sob a

perspectiva do desenvolvimento dos conceitos de alma, imortalidade e sobrevivência da alma ao fenômeno da morte.

Dessa investida de compreensão a respeito do pensamento e vivência psicossociais dos helênicos pré-socráticos,

buscou-se demonstrar como se deu o afastamento dos deuses do cotidiano existencial das representações helênicas que os

homens da época tinham a nítida percepção da desvinculação divina de seu dia a dia, observada através das doutrinas dos

filósofos do período posterior a Sócrates, bem como os deslocamentos de valor aplicado à noção de  areté, pelo corpo

cívico.

É DISSO QUE TRATA esta obra: da análise crítica e histórica das bases culturais do pensamento filosófico

grego em torno do conceito de alma sob a perspectiva da História das Mentalidades, das Ideias e Psicológica, buscando

tornar mais compreensível a Filosofia pré-socrática.
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Chamadas p blicasú

1. Janeiro/ 2017 – Os pr -socr ticos: problemas de ontem, quest es de sempre.é á õ

Pr ximas chamadasó
1. Abril/ 2017 – Religi o e religiosidades no mundo Antigo.ã
2.  Julho/  2017  –  Educa o  T cnica  e  Tecnol gica:  desafios  do  desenvolvimentoçã é ó
brasileiro.

3. Outubro/ 2017 – Cidadania, democracia e representatividade pol tica e sindical.í

Informa es atrav s do s tio:çõ é í
http://www.grupodepesquisafilosofiacienciaetecnologiasifpr.com/
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