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RESUMO 
 
 Esta pesquisa é sobre um fato educativo, o saber bioético, que tem como 
especificidade o movimento, a ação refletida e a prática de educar em que o caráter 
utópico é essencial. Aqui, utopia deve ser interpretada não como um sonho 
desconectado da realidade, mas no sentido de radicado, enraizado no real da educação. 
O objetivo geral da pesquisa é compreender o sentido do que justifica o saber bioética 
hoje, sendo este saber referente ao campo da educação e tomado em sua amplitude de 
condição possível de ensino. O percurso metodológico caminhadiço foi uma 
incorporação gradativa da espiral hermenêutica que ressignificou os nossos 
questionamentos passo a passo. Realizamos um breve inventário dos significados de 
bioética, destacando os seguintes: ponte para o futuro, mediação do conflito ciência x 
moral e resistência ao biopoder. Estes significados, embora façam interface, não se 
movem a partir da educação. Então, buscamos construir um novo significado pertinente 
ao nosso campo. Entretanto, este objetivo não poderia ser atingido adequadamente se 
não fosse embasado em um estudo prévio das condições de justificativa das relações 
entre educação e ética. Tal investigação foi um resgate genealógico do tema na Grécia 
clássica. Iniciamos rastreando a palavra areté que, semente do significado de ética, nos 
revelou o sentido de bíos (vida qualificada) como forma de vida humana que a tradição 
filosófica hegemônica aqui representada pela tríade Sócrates-Platão-Aristóteles 
construiu em referência ao significado originário de zoé (vida em geral). O bíos foi fruto 
de relações co-originárias e co-pertencentes a partir de quatro dimensões: a ética 
(ethos), a educação (paideia), a política (politiké) e o pensamento/linguagem (lógos). 
Ele se vela ou se desvela, como ser, a partir do foco para onde se direciona o olhar e que 
se percebe como visão calidoscópica. Em cotejo com o pensamento grego clássico, 
trouxemos Nietzsche que justificou a condição humana na própria existência da vida 
fática e com isso abriu caminho para o pensamento contemporâneo. Esse exercício foi a 
base articuladora da pesquisa que desenvolveu o sentido de bioética em educação 
quando se fez presente um amplo diálogo com vários interlocutores, dentre eles 
estudantes de graduação em medicina. O próximo passo foi ousado. A construção de um 
significado de bioética para o campo da educação: ética-da-vida. Com ele, nos situamos 
em oposicionalidade ao conceito de bíos da tradição filosófica. Isto se dá porque ética-
da-vida se manifesta como potência de vida e não como forma. Essa potência cada um 
de nós, diferentemente, tem ao viver a própria vida e sua perspectiva do modo dela. 
Ética-da-vida é um saber afirmativo de vida, potencialidade criadora, é um saber-tempo 
que se vive. A condição de possibilidade do ensino de tal saber hoje não pode ser uma 
lei universal, inequívoca para todos. Aqui está o requisito da justificativa que 
buscávamos: o sentido do ensino de bioética no mundo contemporâneo exige um modo 
de educar que se encontra na concepção de educação como possibilidade de alimentar. 
O alimento concreto que cada um de nós pode adquirir é sabedoria de vida. Finalmente, 
se põe a tese que expusemos assim: a bioética justifica-se como saber contemporâneo a 
partir de duas condições. A primeira, mediante a exigência de um significado 
apropriado à educação que chamamos ética-da-vida; e a segunda, por intermédio da 
prática deste saber que se dá na experiência educadora que alimenta como uma 
sabedoria de vida. O exercício acadêmico solicita-nos, como pesquisadores, a atitude de 
posicionarmo-nos face à nossa “descoberta”. Este foi o nosso exercício de ser criança: 
dele eclodiu a invenção do devirSócrates, o portador da aionética. 
 
 
Palavras-chave: Ética – bioética – ética-da-vida – filosofia da educação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

  Nossa vida universitária começou em 1975 na Universidade Federal do 

Ceará (UFC) após aprovação no vestibular para o curso de medicina que, à época, 

chamava-se Curso de Medicina do Centro de Ciências da Saúde (CCS). Em 1981, no 

último ano do currículo, fomos bolsista de Iniciação Científica no Departamento de 

Patologia e Medicina Legal (DPML), realizando pesquisa de caracterização de cepas de 

Tripanosoma cruzi, tendo, inclusive, apresentado trabalho científico no I Encontro de 

Iniciação Científica da UFC. Naquele mesmo ano, também atuamos como monitor 

voluntário da disciplina Anatomofisiopatologia. Concluído o Curso de Medicina, 

realizamos a Residência Médica em Anatomia Patológica (1982-1983), pós-graduação 

lato sensu ligada ao Hospital das Clínicas da UFC (hoje Hospital Universitário Walter 

Cantídio) e ao DPML. O ofício profissional foi iniciado no ano seguinte (1984) como 

patologista no DPML onde colaborava em atividades docentes e como citopatologista 

no Instituto do Câncer do Ceará (ICC). 

  O princípio da vida docente deu-se em 1987 após aprovação em concurso 

público para a disciplina Medicina Legal e Deontologia Médica no mesmo DPML. 

Como professor, lecionamos os saberes de Medicina Legal no Curso de Direito da UFC 

(naquela época, vários Cursos da UFC demandavam disciplinas ao DPML, o de Direito 

era um deles), Medicina Legal e Deontologia Médica, Patologia Geral e 

Anatomofisiopatologia no Curso de Medicina. 

  Entretanto, desde 1997, após a conclusão do Mestrado em Educação na 

Faculdade de Educação – UFC (Faced), com a dissertação intitulada Racionalidade, 

Técnica e Ética: A origem dos Fundamentos do Saber Médico, sob a orientação do 

professor Manfredo de Araújo Oliveira, estamos nos dedicando ao ensino da Bioética 

(graduação e pós). 

  Em 1999, escrevemos um texto - Considerações sobre os Fundamentos 

da Bioética - para participar do Concurso de Monografias Prof. Dalgimar Beserra de 

Menezes promovido pelo Conselho Regional de Medicina do Ceará (CREMEC) no 

biênio 1999 - 2000. O nosso objetivo era possibilitar aos nossos estudantes de medicina 

uma fonte de leitura introdutória aos fundamentos do tema que, naquela época, era 

escassa entre nós. O trabalho foi distinguido com o primeiro lugar. 



 

 

2 

 
 

  Então, com o advento da mudança de currículo da Famed, em 2001, 

fomos designados para implantar uma nova disciplina: Bioética e Cidadania; e, por isso, 

transferidos em 2002 para o Departamento de Saúde Comunitária (DSC) onde a 

disciplina foi alocada. 

  Realizamos e apresentamos dois trabalhos científicos em eventos no 

Brasil sendo ambos de caráter internacional. O primeiro, no Sexto Congresso Mundial 

de Bioética, em Brasília em 2002, o trabalho foi Ensino Médico: uma reflexão bioética 

do Código de Ética Médica. O segundo, no I Congreso de Bioética del Mercosur 

quando também se realizava o VI Congresso Brasileiro de Bioética, em Foz do Iguaçu 

em 2005, o trabalho intitulava-se Ensinar bioética: uma questão de Método. Citamos 

esses exemplos apenas para expressar como desde há muito tempo nos preocupamos 

com o ensino de bioética. Entretanto, o cerne da nossa preocupação docente não era, 

especificamente, estudar a técnica apropriada para a disciplina curricular que 

lecionávamos ou desenvolver o melhor plano didático a ser aplicado. O que mais nos 

estimulava intelectualmente era buscar uma justificativa para que o saber bioética fosse 

aceito e respeitado por todos. 

  Ainda fazem eco os questionamentos que demarcavam o início do nosso 

trajeto de vida docente: O que é o ensino de bioética? Qual a sua finalidade? Qual é o 

compromisso social da formação bioética na graduação em medicina? Como posso ser 

professor de uma matéria cujo conteúdo não pode ser autoritário, imposto, mas 

intrinsecamente dialógico? Havia em nosso sentimento o desejo de compartilhar com 

os(as) estudantes algo que julgávamos importante: “que a aprendizagem passasse a ser 

algo significativo, ... (que) alunos compreendessem a multiplicidade de significados dos 

conteúdos apreendidos, de forma prazerosa e que, efetivamente, estabelecesse 

articulações com a formação do cidadão pleno, dando-lhe condições de intervir na 

realidade” (DIAS, 1998, p. 12). 

  Partíamos da suspeita que exigia uma posição de escuta, de não-

prepotência do conhecimento frente às múltiplas e distintas concepções de mundo que 

se expressavam no saber bioético. Isto foi o que nos impeliu à busca de uma 

investigação mais profunda que culminaria no doutorado em Educação. 

  Somente em 2006, as condições de vida se tornaram propícias para 

desenvolvermos aquele acalentado percurso acadêmico, após retirarmo-nos das 

atividades profissionais da patologia e da citopatologia para dedicarmo-nos 

integralmente ao ensino na Famed. 
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  Inicialmente, escrevemos um projeto de pesquisa que se chamava O 

Ensino de Bioética e Cidadania no Curso de Medicina da UFC: Construção Coletiva 

do Conhecimento como Práxis. Depois de conhecer melhor a bibliografia pedagógica 

relativa à temática que pretendíamos investigar, reescrevemo-lo a partir da tese do 

Professor Reflexivo ou Epistemologia do Professor como é também conhecida a área de 

pesquisa em educação desenvolvida sobremodo pelo professor português António 

Nódoa, a partir de uma reinterpretação de algumas teses do destacado pedagogo 

americano John Dewey. 

  Submetemos o nosso projeto à seleção do Doutorado em Educação na 

Faced no final do primeiro semestre de 2006, agora com o título O Ensino de Bioética e 

Cidadania na Faculdade de Medicina da UFC: Estudo da Construção de uma Prática 

Reflexiva. O projeto foi aprovado e iniciamos o doutorado em setembro do mesmo ano 

na linha de pesquisa em Educação, Currículo e Ensino tendo assumido a nossa 

orientação a professora Ana Iório Dias, posteriormente. 

  Como se sabe, o percurso de um doutorado é feito através das 

orientações, das inúmeras leituras, das várias disciplinas e dos seminários; enfim, uma 

construção acadêmica que se compõe de vários momentos. 

  A experiência vivenciada, por nós, em um desses momentos – Seminário 

de Filosofia, coordenado pelo professor Rui Verlaine – nos fez refletir sobre a 

hermenêutica de Heidegger. Por intermédio dela, o questionamento que nos 

impulsionava ganhou novo significado: compreender o sentido que justificasse o saber 

bioética na sociedade atual. Sendo este saber referente ao campo da educação e tomado 

em sua amplitude de condição possível de ensino. Ou seja, buscar-se-ia na investigação 

explorar um requisito, uma condição prius que garantisse o ensino de bioética em 

qualquer âmbito de formação profissional por qualquer professor, fosse um profissional 

da saúde, um teólogo, um filósofo ou qualquer outro profissional. Objetivo bem mais 

complexo e difícil, mas que nos colocamos como um repto. 

  Uma nova chave de abertura para o pensamento foi exigida mediante o 

sentido projetado pela questão: é possível ensinar ética? Este pensamento não nos 

ocorreu abruptamente, vindo de uma pergunta pronta, já feita; não, ele foi muito mais 

uma gestação longa, fruto de experiência vivida em sala de aula e de meditação sobre o 

tema que nos preocupava há tanto tempo. 

  Esse passo nos levou a uma construção teórico-prática distinta daquela 

projetada inicialmente; contudo, é necessário frisar, não se constituiu em algo 
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totalmente novo, isto é, sem qualquer vínculo com o primeiro projeto, pois em essência 

trata-se também de uma análise do ser docente. Esta pesquisa de Doutorado integra a 

minha escolha de vida: ser um educador de bioética. Parafraseando Fernando Pessoa, ou 

antes, Alberto Caeiro em O Guardador de Rebanhos: 

 

 

Não tenho ambições nem desejos 
Ser educador não é uma ambição minha 
É a minha maneira de estar sozinho. 

 

  O saber bioético está inserido no campo filosófico da ética. Como saber 

contemporâneo, a bioética foi institucionalizada como prática educativa há menos de 

quarenta e cinco anos nos Estados Unidos da América (EUA) e hoje se anuncia como 

um grande desafio pedagógico para a cultura humana no século XXI. O que pensa este 

novo saber? A bioética torna uma pessoa mais ética? Questões insólitas que soam 

estranho, logo se dirá intempestivas. É isto, justamente, o que a nossa pesquisa pretende 

investigar no âmbito pedagógico. Sendo assim, o objetivo geral da pesquisa é 

compreender o sentido do quê justifica o saber bioética no mundo contemporâneo. 

  O nosso estudo é sobre um fato educativo cujo cerne – pensamento 

bioético – tem como especificidade o movimento, a ação refletida e a prática de educar 

onde o caráter utópico é essencial. Aqui utopia deve ser interpretada não como um 

sonho desconectado da realidade, mas no sentido de radicado, isto é, enraizado no real 

educativo que dele emerge e para ele se volta, iluminando-o na direção de novas 

possibilidades (PIMENTA, 2006, p. 48-49). 

  Na linha dos questionamentos acima, mas agora reescrevendo como uma 

só pergunta de partida do nosso trabalho: qual é o sentido do pensamento que 

justifica a bioética como saber atual? A intenção originária da nossa pesquisa não é 

esclarecer o “como” se ensina bioética, situando o estudo no âmbito das técnicas de 

ensino-aprendizagem, discutindo o seu conteúdo ou a sua didática. 

  Esse estudo se propõe uma metaanálise, antes de tudo, a pesquisar as 

condições de possibilidade do ensino de bioética, ou seja, as condições de justificação 

de um ato de educar em ética; logo, tem a intenção de buscar fundamentos. Entretanto, a 

fundamentação aqui se dá pela mediação de uma reflexão da linguagem sobre si mesma 

na busca de princípos intranscendíveis de todo discurso humano (OLIVEIRA, 1993, p. 

14). 
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  Na nossa investigação, determinados pontos singulares relacionados com 

a meta geral da pesquisa, se expressaram a partir da nossa experiência de vida docente 

inserida em uma instituição universitária formadora de médicos: a Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

  A nossa pesquisa está estruturada em quatro tópicos. No primeiro, 

seguimos um modelo padrão de formato acadêmico tratando inicialmente de 

metodologia onde desdobramos dois aspectos: o do referencial teórico e o do modo do 

procedimento investigativo. 

  No segundo, apresentamos três significados de bioética: Ponte para o 

futuro; mediação do conflito ciência versus moral e resistência ao biopoder. 

  No terceiro, empreendemos um resgate genealógico originário do sentido 

da educação ética em nossa tradição cultural do ocidente. Inicialmente, alicerçado na 

Grécia clássica, destacou-se a figura de Sócrates que, como personagem, foi expressão 

de perspectivas distintas: o sócrates-platônico de Platão e o antisócrates de Nietzsche. 

  No quarto, encontra-se o cerne da pesquisa, há exposição de cinco 

momentos: no início, o legado socrático estabelece o elo entre a genealogia estudada e o 

presente da nossa pesquisa; a seguir, busca-se compreender pensamentos do sentido de 

bioética em educação mediante diálogo com vários interlocutores, inclusive estudantes; 

no terceiro momento, é proposto um significado diferente para bioética: ética-da-vida a 

partir de uma perspectiva do campo da educação; no quarto, explora-se o sentido do 

novo significado e perscruta-se a sua condição de possibilidade como saber 

contemporâneo e no quinto, registra-se uma experiência de pensamento do próprio 

pesquisador. 

  Entendendo que o sentido da pesquisa não pode ser fechado e ponto final, 

concluímos intempestivamente. Seguem as referências bibliográficas1. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Antes da edição final em capa dura, o texto será revisado tanto na sua estrutura gramatical quanto no 
que diz respeito às normas da ABNT por profissional habilitado. Os termos em grego e latim também 
serão revisados de acordo com a nomenclatura proposta pela Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. 



 

 

6 

 
 

2 METODOLOGIA CAMINHADIÇA  

 

 

  Considera-se que a escolha de epígrafes em trabalhos de pesquisa não é 

aleatória. Na maioria dos casos, não é fácil para o pesquisador encontrá-la prontamente. 

Entretanto, às vezes, no percurso da investigação uma determinada frase que lemos se 

nos é imposta como epígrafe antes mesmo de concluir o trabalho que estamos 

realizando. 

  No nosso caso, para o capítulo da metodologia, exposição tradicional das 

referências da análise do trabalho científico e do seu procedimento, a batida de olho 

pela primeira vez na leitura das frases que se seguirão, eclodiu-nos pensamentos que se 

articularam para construir o que gostaríamos de expressar na escrita: a conjunção de 

dois modos de expressar a vida humana que paradoxalmente se apresentam como visão 

em calidoscópio: onde um se revela o outro não, e vice-versa. Esses dois modos de 

pensamento são a poesia e a filosofia. 

 

Saber? Que sei eu? 
Pensar é descrer 

 
- Leve e azul é o céu - 

Tudo é tão difícil 
De compreender!... 

 
A ciência, uma fada 

Num conto de louco... 
- A luz é lavada - 

Como o que nós vemos 
É nítido e pouco! 

 
Que sei eu que abrande 

Meu anseio fundo? 
Ó céu real e grande, 
Não saber o modo 

De pensar o mundo! 
(Fernando Pessoa) 

 
Os caminhos do pensamento do sentido sempre se transformam, 

ora de acordo com o lugar, onde começa a caminhada, 
ora consoante o trecho percorrido pela caminhada, 

ora conforme o horizonte que, no caminhar, 
vai se abrindo no que é digno de ser questionado. 

(Martin Heidegger) 
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  O poeta instigou-nos, emulou-nos, foi uma terceira voz: como poderei 

aplacar a minha vontade de conhecer e desvendar o mundo? E o filósofo deu-nos uma 

senha de conforto: Os caminhos do pensamento do sentido sempre se transformam. A 

escolha desses dois modos de pensar foi um repto que lançamos para a consecução da 

nossa própria análise de trabalho. 

  Se alguém, de chofre, nos fizesse a clássica questão sobre metodologia: 

qual é o “objeto” de sua pesquisa? A resposta mais simples e imediata seria: o 

pensamento. O nosso interlocutor fictício, por certo, surpreso indagaria: como? O 

pensamento? Então, tranquilamente, teríamos que aduzir vários esclarecimentos e 

poderíamos iniciar com López (2008, p. 11): “O pensamento tem a ver com o 

acontecimento, com o sentido, e o sentido não é algo que se possui, mas uma relação 

que se estabelece”. 

  Sendo o sentido uma perspectiva, uma projeção, um caminho; a sua 

dimensão não é delimitada, não é demarcada pontualmente, ela se estabelece na 

compreensão. De acordo com Coreth (1973, p. 45): 

 

Compreensão vem de “compreender”, que quer dizer “tomar 
junto”, “abranger com”, entendido evidentemente aqui no 
sentido teórico e não material. (...) Toda compreensão é 
apreensão de sentido. 

 

  Para o autor, o verbo compreender e o substantivo compreensão referem-

se à clássica dualidade razão e intelecto. Ele elaborou uma revisão histórica destes 

conceitos onde resgatou desde os termos gregos, respectivamente, dianóia e nous 

utilizados por Platão e Aristóteles, passando por ratio e intellectus interpretados por 

Tomás de Aquino até chegar à filosofia moderna com Kant e Hegel que, em alemão, 

tomaram a palavra Verstand como uma faculdade do conhecimento objetivo e 

pensamento categorial destinado às coisas finitas, conceitualmente apreensíveis e 

limitáveis e Vernunft (no passado da língua alemã era ententido como razão) que passou 

a significar, com eles, uma faculdade humana capaz de captar uma unidade não-objetiva 

e superconceitual. Em Kant trata-se da dimensão das relações transcendentais e em 

Hegel a dimensão onde opera o especulativo absoluto. 

  Coreth (1973, p. 48) defendeu o argumento que na dualidade entre razão 

e intelecto encontra-se uma experiência fundamental do conhecimento humano que 
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resulta na expressão do sentido de compreender que ele coteja com a definição de 

interpretar. Assim escreveu: 

 

“Compreender” significa a imediatez da visão da inteligência 
que apreende um sentido. “Interpretar”, ao contrário, quer dizer 
a mediação pelo conhecimento racional, que pressupõe a 
imediatez da compreensão prévia, mediando-a, porém, 
racionalmente por decomposição, fundamentação e explicação, 
e elevando-a assim à imediatez mediata de uma compreensão 
aprofundada e expressamente desenvolvida. 

 

  Nesse ponto, se rememora o pensamento de Dilthey que identificou a 

explicação como inerente ao campo das ciências da natureza e a compreensão como 

pertinente ao âmbito das ciências da história, também chamadas ciências do espírito ou 

ciências humanas. Os fatos da natureza devem ser explicados, enquanto os eventos 

históricos, os valores culturais devem ser compreendidos. Neste contexto, explicar 

significa projetar a causa de um fenômeno particular para leis gerais. Ou seja, busca-se 

demonstrar pela explicação do nexo que se estabelece entre causa e efeito. Por outro 

lado, compreender significa uma apreensão mais elaborada de sentido que ultrapassa 

qualquer explicação causal. 

 

Quando afirmamos que compreendo o que ouço ou leio, que 
compreendo este enunciado, esta instituição, etc., esse termo 
significa a apreensão do que chamamos “sentido”, podendo 
tratar-se de um conteúdo de sentido, de uma relação de sentido, 
de uma estrutura significativa ou de um acontecimento de 
sentido. Compreender significa apreensão de sentido 
(CORETH, 1973, p.50, grifo do autor). 

 

  Cabe aqui registrar também que Heidegger (2008 d) em Ser e Tempo 

estabeleceu uma análise que antecedeu àquela dicotomia metodológica entre “explicar” 

e “compreender”. Para ele, a compreensão pertence à constituição da existência 

humana, em outras palavras, o ser humano é um ser-no-mundo que compreende como 

forma originária. 

  Na filosofia, após o evento da reviravolta linguística, na primeira metade 

do século passado, à pergunta sobre o “sentido do sentido” se responde com uma análise 

do enunciado que se encontra em um determinado contexto de sentido onde um dado 

critério é tomado como “significativo”. Entretanto, este critério de sentido não pode ser 
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aplicável a si próprio, pois ele deve ter como referente uma significação mais originária 

da linguagem e uma compreensão mais geral do sentido da compreensão linguística. 

  Isso implica em colocarmo-nos em uma perspectiva onde a determinação 

do que chamamos sentido se dá como conteúdo de uma compreensão possível. Desse 

modo, concordando com Coreth (1973), nos aproximamos do pensamento grego 

clássico que se referia a esta compreensão com o termo nous (o pensamento latino 

traduziu como intellectus). O autor nos lembra que o sentido assim compreendido não 

se dá como sinônimo de “intuição teórica”, mas como condição da própria vida onde as 

relações de sentido e de valor se tornam compreensíveis em sua expressão prática e 

teórica. 

  Quando se determina e limita o sentido, por exemplo, em uma definição, 

há sempre uma referência a um contexto significativo da linguagem onde este próprio 

sentido se expressa de várias formas. Portanto, o critério limitativo que indica o sentido 

necessariamente não pode corresponder à totalidade de sentido. 

  Em síntese, o pensamento do sentido se dá na linguagem. Compreensão é 

apreensão de sentido e sentido é o que se apresenta à compreensão como conteúdo. 

Compreender é a condição de possibilidade da interpretação que elabora e explicita o 

que foi compreendido. 

  Assim, a princípio, poderíamos dizer que em nossa pesquisa o “objeto” é 

uma forma de compreensão do pensamento do sentido que se molda em um campo do 

conhecimento científico que denominamos de Pedagogia. Esse pensamento, como 

mediação, se articula e transforma aquilo que transmite, no caso, o saber bioética. 

  Agora, propomos discutir brevemente três questões de cunho 

metodológico em um roteiro “acadêmico”: O que garante a validade do conhecimento? 

Em que se fundamenta a presente pesquisa? O que propõe investigar um trabalho sobre 

o pensamento do sentido de um saber? 

  Sobre a validade do conhecimento, encontramos três principais respostas 

associadas à teoria do conhecimento na tradição histórica da filosofia ocidental cujo 

cerne reside na relação sujeito-objeto. Quando se pergunta, na teoria do conhecimento, 

por um objeto (do latim, ob-jectu) se coloca de antemão que um sujeito (do latim, sub-

jectu) realiza o ato próprio de conhecer. Este sujeito, mediante a sua razão (do latim, 

ratio), delimita, circunscreve o objeto de estudo. 

  A primeira resposta estabelece a garantia como um princípio metafísico 

que se põe além do sujeito e do objeto. O pré-socrático Parmênides foi o primeiro 



 

 

10 

 
 

pensador que estabeleceu a verdade como um contraponto do falso, do erro, da opinião. 

Para ele, a verdade era uma busca de conhecimento que se dava mediante uma via de 

acesso que era comunicada por uma instância superior de ordem teológica. Herdeiros 

desta tradição que exemplifica a primeira resposta podem ser considerados os chamados 

Padres da Igreja no início da idade média que compreendiam o “conhecimento como 

revelação”. Para a segunda resposta, a garantia do conhecimento encontrava-se no 

próprio sujeito e para a terceira, a garantia residia em um objeto determinado (real ou 

ideal). 

  O advento do método científico na idade moderna propiciou as duas 

últimas respostas que se complementaram. A racionalidade da ciência moderna, ao criar 

o "mito do dado", estabeleceu como seu correlativo a garantia da determinação do ente, 

(como ser empírico) dando sustentáculo à lógica fundante que apreende o conhecimento 

mediante a relação sujeito–objeto. Em suma, o ente é o objeto do conhecimento 

científico. E o pensamento científico é um correto replicador do verdadeiro mundo. 

  A este modelo, se chama filosofia da representação onde o mundo tem a 

sua designação como algo mimético, representativo em sua natureza. Que linguagem é 

capaz de replicar este mundo? Óbvio, a linguagem científica inventada para tal 

finalidade. 

  No "mito do dado", a linguagem científica descreve o mundo como algo 

preexistente. Entretanto, poderíamos interpretar a relação mundo-linguagem por outro 

ângulo onde a linguagem é constituinte do próprio mundo ao invés de ser somente 

instrumento descritivo. Poderíamos considerar tal sentido uma contribuição do que se 

chamou em filosofia de reviravolta linguística e a forma de interpretar como sendo 

hermenêutica. 

  Para a perspectiva hermenêutica, o que torna a linguagem possível não é 

só o relacionamento que marca palavra/coisa ou palavra/objeto, mas sim a ideia de que 

a linguagem não é somente denotativa. Ela também expressa uma forma de vida, com 

isso ela trouxe outra contribuição ao estudo da teoria do conhecimento. 

  O que garante a validez do conhecimento da nossa pesquisa? Para nós, é 

exatamente essa perspectiva hermenêutica. Porém, antes de dedicarmos algumas 

palavras a ela, faremos um breve registro: Podemos considerar Nietzsche o precursor de 

uma crítica ao fundamento do saber como relação sujeito-objeto, embora devamos 

admitir que antes dele, tanto Kant (com o seu sujeito transcendental na Crítica da razão 

pura) quanto Hegel (com a sua relação histórica na Fenomenologia do Espírito) 
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possam ser interpretados também como pioneiros nesse campo. No caso específico de 

Nietzsche, a crítica era direcionada ao saber moral, o que para nós tem uma relevância 

especial. 

  Retomando o tema da hermenêutica. Como se sabe, ela designa uma 

corrente no campo do pensamento humano de longa tradição. Originariamente, ligada à 

interpretação teológica, depois ao jurídico, seguindo-se sua aplicação à história e 

finalmente à filosofia no século XX. Cada um ao seu modo, nomes como 

Schleiermacher, Nietzsche, Dilthey, Heidegger, Gadamer e Figal (alemães), Ricouer e 

Foucault (franceses), Vattimo e Agamben (italianos) e Rorty (americano), dentre outros, 

podem ser considerados hermeneutas na construção filosófico-histórica de seus 

trabalhos. 

  Na tradição cultural, a palavra hermenêutica é derivada do verbo grego 

hermeneúein. Este se liga ao substantivo hermeneús, associado ao nome do deus 

Hermes. Hermes é o mensageiro dos deuses que tem a missão de dizer/interpretar a 

mensagem do destino. O sentido do hermenêutico é o de trazer uma mensagem e 

comunicá-la. 

  No contexto desse pensamento, destacamos Heidegger com a 

hermenêutica da faticidade, Gadamer com a crítica ao método e Vattimo com a validade 

do pensamento débil para citarmos como embasamento em resposta à questão sobre a 

validade do pensamento do sentido do saber que pesquisamos: ética/bioética. 

  Em Ser e Tempo, Heidegger (2008 d) propôs uma “desconstrução” da 

história da metafísica mediante a superação do esquema sujeito-objeto. Ele deslocou o 

lugar da fundamentação que na filosofia era no sujeito e na consciência, para um outro 

campo, para a ideia de mundo, para a ideia de ser-no-mundo. Em outras palavras, houve 

uma passagem das teorias da consciência, da representação, das teorias do sujeito, para 

uma teoria do mundo prático, para uma teoria do modo de ser-no-mundo. 

  Esse constructo que Heidegger nomeou de Dasein, o ser-aí, o estar-aí 

(ou o aí-ser, em outra tradução) é uma espécie de elemento teórico posto com a função 

de sustentar a sua crítica: a filosofia não pode pensar as coisas, o ser humano e o mundo 

da cultura no qual nós nos movemos com nossos instrumentos, artefatos e instituições, 

simplesmente como uma realidade. 

  Isso significa superar o projeto que na filosofia estabelecia um 

fundamento para o conhecimento a partir do discurso em que imperava a ideia de juízo, 

a ideia de síntese na subjetividade em que se fundaria o real. A síntese dessa forma de 
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pensamento, diz-se em latim: intellectus adequatio rei (as coisas se adequam ao 

intelecto). 

  Para Stein (2000, p. 55-56), na análise heideggeriana, a categoria da 

realidade é uma categoria que leva à coisificação. É uma categoria ligada às coisas. No 

momento em que usamos esta categoria, estamos apenas tirando conclusões a partir da 

relação sujeito-objeto. Este é o esquema fundamental e equívoco da metafísica: a 

objetificação. 

  A possibilidade de proferir uma sentença de caráter empírico ou de lidar 

com enunciados assertóricos predicativos pressupõe que já carregamos conosco aquilo 

que é a marca fundamental do significado que vem substituir a coisa, com isto o que a 

nossa linguagem denomina é um “estado de coisas” e não a coisa ela mesma ou a coisa 

em si (como diria Kant). 

  A dimensão hermenêutica se expressa no mundo no qual estamos 

presentemente, este mundo no qual vivemos no sentido significativo, pois já está 

organizado assim. No mundo tudo é algo como algo; esta expressão é interpretada como 

“algo enquanto algo” e quer indicar o núcleo proposicional que cada sentença contém 

não do tipo empírico ou determinado, mas justamente de outro caráter, pois já o 

trazemos conosco enquanto seres-no-mundo2. 

  O conhecimento enquanto tal é dado pela compreensão do ser e se põe a 

partir do Dasein. Esse acontecer introduz uma variável: a incontrolabilidade do sentido, 

pois ele não se fixa no objeto. O acontecimento do conhecer se liga à existência finita. 

De acordo com Stein (2000, p. 59), 

 

O fundamento, portanto, não pode ser uma proposição, uma 
frase que poderia ser verdadeira ou falsa. O fundamento tem 
que ter outra característica. Ela consiste na estrutura prévia de 
sentido que desde sempre é dada pelo Dasein enquanto ser-no-
mundo. É a partir daí que se constitui toda significação, é a 
partir daí que se constitui todo o sentido. 

 

  Em suma, o hermenêutico é o elemento ontológico da compreensão, 

enquanto ela radica na própria existencialidade da existência. O que se pode extrair da 

analítica existencial heideggeriana é que na própria vida concreta se está ligado à 

questão do ser. O fato de me compreender em meu ser é a primeira e originária abertura 

da qual deve partir toda teoria sobre o ser. Não preciso buscar a minha 

                                                 
2 Com veremos adiante, a fábula sobre o Cuidado relatada por Heidegger esclarecerá melhor essa ideia. 
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transcendentalidade recorrendo a um eu superior e puro (como no idealismo), basta 

explicitar minha existência concreta onde, desde que sou, acontece compreensão de ser. 

Meu fatum (fado) de ser homem repousa nesta compreensão ontológica. 

  Neste mesmo veio de interpretação, Oliveira Moreira e colaboradores 

(2001, p. 32) escreveram: 

 

O Dasein é ser-aí, um existente designado pelo caráter 
específico da existência humana. É um ser-no-mundo, que tem 
como traço fundamental na sua existência o caráter referencial 
ser-no-mundo-com-os-outros-e-com-as-coisas. As coisas com 
as quais o Dasein se relaciona, Heidegger denominou de ‘seres 
simplesmente dados’. Enquanto o Dasein (o humano) existe, os 
seres simplesmente dados apenas são. Sendo assim, a essência 
daquele ser especial se dá a partir da sua existência. O homem 
é o único ex-istente capaz de comportar-se dessa ou daquela 
maneira, compreender-se a si próprio, a partir de sua existência 
e de uma possibilidade de ser ou não ser ele mesmo. 

 

  É necessário atentarmos para o fato de que as expressões metalinguísticas 

(metateoréticas) inventadas por Heidegger se fundem com a análise daquilo mesmo que 

se investiga e que a tentativa de separação implica em perder uma dimensão importante 

de ambas. 

  Se o projeto que estava na base de Ser e Tempo se propunha superar o 

esquema sujeito-objeto e o encontro entre aquilo que transcende o homem e a dimensão 

transcendental (Kant), no Heidegger após a reviravolta linguística encontramos uma 

nova estrutura de linguagem cada vez mais distante dos termos relacionados com a 

filosofia do sujeito. Daí porque ele usa a palavra clareira pensando-a como ser, o que 

nenhum filósofo antes dele havia utilizado. Na medida em que ser é pensado como 

clareira, a ontologia que se constitui elabora uma radicalização da fenomenologia, pois 

o einai (ser) coincide com o phaínesthai (aparecer). 

  Como sabemos, outro filósofo que também questionou o conceito de 

método nas humanidades foi Hans-Georg Gadamer (2003). Para ele, o método se 

constituiu a partir da modernidade como principal característica da filosofia do sujeito. 

Aquilo que instaurou o método foi o cogito cartesiano que se pôs como uma 

justificativa lógica da verdade. 

  No seu texto clássico, Verdade e Método, Gadamer (2003) rejeitou a 

concepção de que o método nos permite uma dimensão unitária que dá acesso a um tipo 

definitivo de conhecimento, pois somos sempre parte daquilo que buscamos entender. 
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Ele trabalhou para reintegrar aspectos daquilo que perdemos quando foram adotadas as 

crenças do Iluminismo pautadas na razão, diríamos razão com extremismo. O que se 

perdeu não foi somente o senso do mundo dividido pelo velho e o novo, o clássico e o 

moderno, mas, sobretudo, o que ele designou como sendo tradição. 

  Esta tradição não se reduz simplesmente a uma sequência de “esquemas 

conceituais”. Ela deve explicitar sua própria base ontológica, ou seja, a ideia de um 

destino do ser que se articula como concatenação de aberturas, sistemas de metáfora, 

como em Heidegger, que tornam possível a nossa experiência de mundo com sentido. 

  Em publicação recente, Gadamer (2007, p. 175) escreveu sobre o que 

hermenêutica significava para ele: "Antes de tudo o fato de algo falar para mim e me 

colocar em questão, na medida em que me coloca uma questão". No seu texto matriz 

(2003), havia indicado que o sentido da pergunta conduzia o direcionamento da 

resposta, era a própria perspectiva do responder. Esta pista nos faz perceber que o 

primeiro elemento com que se inicia a compreensão é o fato de que algo nos interpela. 

Daqui, segue-se que em toda experiência encontra-se pressuposta uma estrutura de 

pergunta. Em outras palavras, a essência da pergunta é colocar possibilidades e mantê-

las em aberto. 

  O filósofo italiano Gianni Vattimo (1999) destaca na hermenêutica a 

crítica da idéia de verdade como conformidade da proposição ao estado de coisas e 

estabelece a sua postulação de verdade, na esteira gadameriana, como um modelo do 

habitar e da experiência estética. Para ele, a hermenêutica não funda as próprias 

pretensões de validade num acesso presumido às coisas em si mesmas. Ela é em si 

mesma “apenas” interpretação, pois concebe a verdade como resposta a uma mensagem, 

como a articulação interpretativa de pertencer a uma tradição. 

  Não podemos ouvidar a contribuição de Figal (2007), pois com ele 

aprendemos que na semântica do campo hermenêutico “as compreensões iniciais” se 

mostram como coisas contrapostas, como coisas que possuem certa autonomia em 

relação à atividade de compreensão e que precisam ser investigadas em seu próprio 

caráter de coisa contraposta. Assim, o movimento mesmo de compreensão envolve 

incessantemente dois elementos essenciais que ele chama de dual da compreensão ou o 

sentido de oposicionalidade. 

  Educação é o campo da nossa pesquisa, nele nos situamos inicialmente 

como um componente do processo científico pedagógico institucional que estabelece a 

relação entre ensino e aprendizagem. O final dos anos de 1970 e o início dos anos de 
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1980 marcaram um significativo debate no campo da Educação no Brasil, 

principalmente na esfera da pós-graduação que se estruturava, ao se discutir a sua 

identidade epistemológica. Naquela ocasião, a par da escolha do nome se Ciência da 

Educação ou Pedagogia, afirmou-se o seu estatuto como saber distinto na área das 

Humanidades, pois havia uma interpretação que considerava a dimensão epistemológica 

da Educação como um prolongamento ou aplicação das diferentes Ciências Sociais e 

Humanas. 

  A tese afirmativa do estatuto epistemológico da Educação esclareceu que 

os outros saberes das Humanidades não partiam do fenômeno educativo como problema 

de investigação, senão que lhe emprestavam interpretações elaboradas a partir de suas 

problemáticas específicas. Como exemplo, temos a História da Educação onde o 

pesquisador se colocava primeiro como historiador submetendo o fato educativo à 

análise do saber histórico. 

  A proposta que encontrou maior ressonância, considerava Pedagogia 

como ciência da Educação observando-se dois critérios fundamentais de sua 

conformação: o seu corpo teórico e o seu poder operacional em estudos científicos que 

tinham a Educação como campo. 

  Consideramos com Pimenta (2006, p. 50), que a Pedagogia afirmou-se 

como ciência normativa da Educação, preocupada com a ação de educar, com o ato 

educativo e com a intervenção nesse ato, para o qual se dirige com a intenção de 

conhecê-lo e de transformá-lo, com uma intencionalidade e com um projeto. 

  De acordo com Libâneo (2006), o fenômeno educativo é um aspecto da 

realidade social que pode ser descrito, explicado, compreendido, em suas várias 

dimensões, mediante métodos de investigação e elaboração sistemática de resultados, 

em função de um corpo de conceitos e proposições. A Pedagogia é a teoria, a reflexão 

que se constitui como campo de investigação específico cuja fonte é a própria prática 

educativa, recebendo, evidentemente, outros aportes teóricos provenientes das demais 

ciências humanas. O ato pedagógico é uma forma de intervenção metodológica e 

organizativa em instâncias da atividade educativa implicadas no processo de 

transmissão/apropriação ativa de saberes e modos de ação. 

  Pode-se entender, assim, que a ciência pedagógica pode postular a si 

ramos de estudo próprios dedicados aos vários âmbitos da prática educativa (teoria da 

educação, teoria do ensino, organização do trabalho escolar, política educacional), 

complementados com a contribuição das demais ciências da educação. Obviamente, os 
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conhecimentos obtidos dessas ciências, à medida que estão referidos ao fenômeno 

educativo, convertem-se em conhecimentos pedagógicos, essa é a razão para que se 

constitua uma Sociologia da educação, Psicologia da educação etc. 

  Aqui se faz necessário estabelecer a diferença entre pensamento do 

sentido e pensamento científico. Com base nela, responderemos à última questão que 

nos colocamos no início desse estudo: O que propõe investigar um trabalho sobre o 

pensamento do sentido de um saber? 

  No texto denominado O que quer dizer pensar? Inicialmente, 

pronunciado como conferência na rádio da Baviera no ano de 1952 e, posteriormente, 

publicado no ano seguinte, Heidegger escreveu: 

 

A ciência não pensa. Ela não pensa porque, segundo o seu 
modo de procedimento e de seus recursos, ela jamais pode 
pensar – a saber, pensar segundo o modo dos pensadores. Que 
a ciência, porém, não possa pensar, isso não é uma deficiência 
e sim uma vantagem. Somente esta vantagem assegura à 
ciência, a possibilidade de, segundo o modo de pesquisa, 
introduzir-se em um determinado domínio de objetos e aí 
instalar-se (HEIDEGGER, 2008 b, p. 115, grifo do autor). 

 

  Naquele mesmo ano de 1953, ele prosseguiu com essa meditação 

escrevendo no ensaio Ciência e pensamento do sentido o seguinte: “a ciência é a teoria 

do real”. Ao analisar a frase, ele argumentou: 

 
A ciência corresponde a esta regência objetivada do real à 
medida que, por sua atividade de teoria, ex-plora e dis-põe o 
real na objetidade. A ciência põe o real. E o dis-põe a pro-por-
se num conjunto de operações e processamentos, isto é, numa 
seqüência de causas aduzidas que se podem prever. Desta 
maneira, o real pode ser previsível e tornar-se perseguido em 
suas conseqüências (HEIDEGGER, 2008 b, p. 48). 

 

  À frente, acrescentou uma frase do famoso físico Max Planck: “Real é o 

que se pode medir”. E arrematou: 

 

A pesquisa de uma região do real deve dedicar-se, com seu 
esforço, à especificidade própria dos seus objetos. É esta 
dedicação que transforma o procedimento da ciência 
disciplinada em pesquisa especializada. Por isso, a 
especialização não pode ser uma degeneração obtusa ou um 
fenômeno de decadência da ciência moderna. A especialização 
também não é um mal necessário. É uma conseqüência 
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necessária e positiva da essência da ciência moderna 
(HEIDEGGER, 2008 b, p. 50). 

 

  Refletindo sobre a análise heideggeriana, deparamo-nos com o seguinte 

paradoxo: Se consideramos a educação como um processo do tornar-se humano, então 

como interpretar a pedagogia que se põe como a ciência dessa educação? Ela como 

ciência pedagógica pode ser objetivada no real? Que instrumentos serão capazes de 

mensurar em recortes o que seria propriamente o ato educativo? Estaríamos 

considerando-a capaz de mensurar totalmente o ser tornar-se humano? 

  Evidentemente, aqui estamos no contexto introdutório do campo 

linguístico que exige, para rigor de compreensão, a colocação prévia das definições e 

conceitos. Entretanto, pensar o sentido tem outra dimensão do que o conhecimento da 

ciência. Com isso, indicamos a perspectiva que será a nossa trilha: entender a pedagogia 

não somente como uma ciência que calcula, mas compreendê-la como uma experiência 

educadora que busca um pensamento do sentido. 

  Relembrando a epígrafe: “Os caminhos do pensamento do sentido 

sempre se transformam, ...”. Para Heidegger, o pensamento do sentido nos põe a caminho 

do lugar da nossa morada. A morada humana permanece sempre marcada pelo 

acontecer dos acontecimentos históricos. Para nós, aqui se torna clara a dimensão ética. 

  Portanto, o caminho que aqui será construído não é algo metafísico fora 

do existente, pois nós próprios fazemos o caminho, ou melhor, somos o caminho como 

na poética expressão de Guimarães Rosa: “no fazer meu particípio de jagunço, fiquei 

caminhadiço”.  

  Seguindo didaticamente os passos tradicionais de uma investigação 

científica, de acordo com Therrien e Therrien (2004, p. 8), o estudo do estado da 

questão tem como objetivos: “delimitar e caracterizar o objeto (específico) de 

investigação de interesse do pesquisador e a consequente identificação e definição das 

categorias centrais da abordagem teórico-metodológica”. 

  No artigo, os autores também destacam como referências positivas de 

uma pesquisa a intuição e a imaginação aneladas ao rigor do método. Naturalmente, a 

relação Pedagogia/Educação – Bioética pode ser interpretada por vários matizes e 

dependendo do foco de cada autor(a) observa-se uma leitura possível. No caso do nosso 

trabalho, realizamos uma pesquisa de revisão bibliográfica ampla que abrangeu variados 

tópicos, aqui descreveremos apenas alguns. 
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  O tema da formação ética do discente de medicina durante a sua 

graduação tem como clássico o trabalho de Eron (1955) que, na década de 50 nos EUA, 

identificou uma mudança nos valores dos estudantes à medida que eles avançavam no 

curso de Medicina. O autor considerou aquela tendência como sendo uma perda do 

idealismo que o aprendiz trazia de sua cultura social. 

  Nos anos de 1990, estudos latino-americanos apresentaram quadros 

perceptivos aproximados àquele norte-americano. Miguel Kottow e colaboradores 

(1993, p. 382), em uma pesquisa publicada no Chile, consubstanciaram aquela tese 

afirmando que: “durante os estudos de medicina se produz uma progressiva erosão da 

atitude humanista e espontaneamente crítica, sendo substituída por um profissionalismo 

mais respeitoso de normas e códigos”. 

  Aqueles achados não eram tão diferentes dos que encontrávamos na 

nossa realidade do ensino médico. As disciplinas da graduação apresentavam um viés 

excessivamente técnico e o campo da formação ética, além de descurado, era visto de 

forma parcial. Nas palavras de Meira e Cunha (1994, p. 9): 

 

O ensino da ética nos Cursos de Medicina é pautado quase 
exclusivamente pela Deontologia Médica, centralizado no 
código de ética profissional, lecionado em conjunto com a 
disciplina Medicina Legal e equivale a 0,6% da carga horária 
integral do curso. 

 

  Evidentemente, aquele tipo de formação não mais atendia às exigências 

da educação médica contemporânea. O desafio posto em nível internacional e, 

naturalmente, também para a escola médica brasileira foi o de reestruturar o currículo 

do curso, passando pela proposição de uma nova uma metodologia de ensino que 

atendesse às autênticas postulações da sociedade hodierna. 

  Em consonância com o contexto global, a Famed também reformulou o 

seu currículo médico e de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Medicina da 

UFC (2001, p. 15): “a formação ética passa a ser também valorizada”. 

  O tema da formação ética no curso de medicina também foi tratado pelo 

professor Sérgio Rego (2003) em trabalho realizado com estudantes de diversas escolas 

médicas do país, no qual buscou compreender o que eles entendiam por "ser ético na 

vida profissional" e, em última instância, "o que fazer para ser ético". 

  O autor realizou um diagnóstico da situação e estabeleceu hipóteses 

explicativas, dentre as quais evidenciou: "no processo de formação ocorre um fenômeno 
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que 'chamei de coisificação do ser humano', no caso dos pacientes, como um resultado 

da reificação do paciente como objeto" (REGO, p. 18-19). 

  Outra pesquisadora brasileira que aborda a temática é Nedy Neves 

(2006). O título original de seu trabalho (dissertação de mestrado) é: Avaliação do 

Ensino de Ética Médica nas Escolas Médicas de Salvador-Bahia e apresenta um estudo 

quantitativo, "através da aplicação de questionários, com os alunos das duas Escolas 

Médicas de Salvador, Bahia" e também qualitativo "utilizando-se entrevistas semi-

estruturadas, com o corpo docente". Na análise dos resultados, a autora revelou que os 

alunos consideraram a discussão de casos, o método mais apropriado para a 

aprendizagem. Um ponto interessante destacado na pesquisa, no quesito das sugestões, 

foi a indicação (por parte de um professor) de se formar um núcleo de Humanidades, 

contando com a participação de componentes das várias disciplinas das ciências 

humanas. 

  Sobre o tema específico do ensino de Bioética destacamos os trabalhos 

dos seguintes autores: Diego Gracia (2000), Nelson Grisard (2002), Marco Segre (2003) 

e Claudio Cohen (2006). 

  O médico e filósofo Diego Gracia defendeu que os objetivos 

fundamentais da educação em bioética devem ser pautados pela busca da excelência e 

da formação do caráter. Ele citou como referência a palavra grega areté, mas não 

desenvolveu a compreensão do seu conceito. 

  O artigo de Nelson Grisard é um libelo em defesa do ensino médico 

visando à prática de uma medicina exercida com humanismo, compaixão e ética. 

  Marco Segre escreveu sobre o ensino da bioética como uma área de 

reflexão, discussão e interação entre pessoas. Em tese, argumentou o autor, deveríamos 

debater e sensibilizar nossos alunos para que se sintam estimulados a apreender que o 

ser humano é algo mais que um conjunto de órgãos ou genes. 

  Na interpretação de Claudio Cohen, o ensino deve possibilitar uma 

bioética que sinta e reflita sobre os conflitos nas relações humanas e, por meio de 

discussões amplas e sem preconceitos, desenvolva uma ética mais fraterna. Como se 

observa, os estudos citados embora na nossa mesma temática -bioética e educação - se 

dirigem por outros caminhos impulsionados por outras intenções. 

  Então, percebemos que o estudo do estado da questão, na revisão 

bibliográfica, nos colocava no campo com uma perspectiva de pesquisa inédita. 
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Naturalmente, este fato nos causou maior tensão, mas também fortaleceu a nossa 

responsabilidade no trabalho. 

  Recordando que o nosso objetivo geral é compreender o sentido da razão 

que justifica o saber bioética no mundo atual. Para alcançarmos tal meta, 

desenvolveremos uma pesquisa hermenêutica. Por que hermenêutica? Por dois motivos: 

o primeiro, aquilo que se busca – a condição de possibilidade da educação bioética – é 

uma dimensão anterior às determinações, à relação sujeito-objeto. E o segundo, porque 

o elemento chave da epistemologia de nossa própria prática pedagógica é o diálogo. 

Diálogo que foi incorporado à pesquisa em diversos momentos de interlocução com os 

mais variados parceiros, inclusive discentes. 
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3 SIGNIFICADOS DE BIOÉTICA 

 

 

  Significado diz respeito ao signo que se apresenta na palavra ou na 

relação entre palavras onde as regras gramaticais ou lógicas regulam a significação. 

Como escreveu López (2008, p. 11), 

 

O pensamento tem a ver com o acontecimento, com o 
sentido, e o sentido não é algo que se possui, mas uma 
relação que se estabelece. Para se entender a natureza dessa 
relação, será preciso distinguir então entre significação e 
sentido. Enquanto a significação diz respeito à relação entre as 
palavras (às regras que regulam a interação entre as 
proposições, às relações estruturais, lógicas ou gramaticais), o 
sentido se refere à relação entre as palavras e o mundo. Por 
mundo há que se entender a exterioridade do pensamento. 

 

  Iniciaremos este tópico significando bioética mediante definições. 

Naturalmente, existem várias delas disponíveis; entretanto, escolhemos somente três 

para exemplificar. Guy Durand (2003, p. 100) define bioética como: 

 

Um conjunto de pesquisas, de discursos e de práticas 
geralmente pluridisciplinares que têm como objetivo o 
esclarecimento ou a resolução das questões de alcance ético 
suscitadas pelo avanço e pela aplicação das tecnociências 
biomédicas. 

 

  A definição expressa uma compreensão do campo bioético focado na 

área da biomedicina. Talvez, esta seja a definição mais difundida na nossa cultura que 

relaciona de imediato bioética com o avanço das pesquisas científicas. Uma segunda 

definição encontra-se no texto clássico que, para muitos, estabeleceu o saber bioético 

como campo científico, pois lhe atribuiu conteúdo variegado, objetivos, metodologias e 

aplicações práticas. Trata-se da Enyclopedia of Bioethics (não traduzida entre nós), cuja 

primeira edição ficou a cargo de Warren T. Reich em 1979. Logo na Introdução, 

bioética é definida como: 

 

O estudo sistemático das dimensões morais – incluindo a visão 
moral, as decisões, as condutas e as políticas – das ciências da 
vida e do cuidado da saúde, usando uma variedade de 
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metodologias éticas num contexto interdisciplinar (apud 
FERRER e ALVAREZ, 2005, p.76). 

 

  Já esta definição tem mais amplitude e considera que à bioética pertine 

uma visão mais abrangente. Identificamos em Fermin Schramm (2006 a, p. 147), uma 

terceira definição. Para ele, a interpretação deve ser aberta, pois bioética é definida: 

 
segundo seu objeto de estudo, seu método ou tipo de 
procedimento(s), sua(s) tarefa(s) e finalidade(s); ou segundo 
a(s) referência(s) à(s) teoria(s) moral(is) adotada(s), à extensão 
de seu campo de aplicação e à caracterização dos atores 
envolvidos e afetados que, portanto, merecem algum tipo de 
consideração moral. 

 

  Desta definição se infere que não existe a bioética, mas interpretações de 

bioética. Sendo assim, a interpretação do significado requer a mediação de análise que 

insere o signo no contexto da linguagem na história e na cultura. Então, não poderíamos 

deixar de indagar se a cultura ocidental já se tinha colocado o problema do sentido da 

bioética, pois aqui relembramos um adágio marxiano onde se afirma que a sociedade só 

se coloca questões que ela própria pode responder. 

  Pensamos que sim. A cultura ocidental, nos seus vários matizes, já 

expressava um pensamento de sentido bioético desde o pós-guerra na segunda metade 

do século XX. Inúmeros são os exemplos marcantes nas diversas áreas como na 

literatura (O mito de Sísifo de Albert Camus), ou na filosofia (Sentimento e forma de 

Susane Langer) ou no cinema (Noites de Cabíria de Fellini). 

  Para Chauí (2003), o fio dessa interpretação poderia estar em Bergson, As 

duas fontes da Moral e da Religião, onde o filósofo francês articula que na sociedade 

encontram-se duas morais, sendo uma aberta e a outra fechada. A moral fechada é a 

tradicional que conserva os valores de uma determinada sociedade, enquanto a aberta 

favorece a criação de novos valores e está relacionada com a criação artística. 

  Inicialmente, consentiremos bioética como sendo uma ética, isto é, uma 

reflexão sobre a moral, pois stricto sensu trata-se de uma ética aplicada a um 

determinado âmbito da moralidade que se direciona às questões da vida humana e 

global. Diríamos, provisoriamente, que a palavra bioética expressa linguagens 

diferentes, elaboradas por subjetividades humanas com visão de mundo e conteúdo 

distintos. Desse modo, observamos que é mais adequado conceituar bioética como uma 

palavra de semântica polissêmica, isto é, que expressa múltiplas significações ipso facto 
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considerá-la, então, como substantivo no plural: bioéticas. Sendo assim, esta pesquisa é 

também uma instigação para construirmos o nosso próprio significado de bioética 

relacionado ao campo em que nos situamos: o educacional. Porém, antes, destacaremos 

três significados correntes de bioética. 

 

 

3.1 Ponte para o futuro 

 

 

  Como surgiu a palavra Bioética? De acordo com Ferrer e Alvarez (2005, 

p. 60-64), a palavra boética teve um “nascimento bilocado”, pois surgiu nos EUA no 

âmbito acadêmico, aproximadamente ao mesmo tempo, tanto na Universidade de 

Wisconsin, em Madison, como na Universidade de Georgetown, em Washington, D.C.. 

  É fato reconhecido que o primeiro emprego da palavra bioética ocorreu 

em um artigo de Van Renssealer Potter, pesquisador de oncogenética da Universidade 

de Wisconsin. O artigo, Bioethics: The Science of Survival, foi publicado no periódico 

Perspectives in Biology and Medicine em 1970. Em janeiro do ano seguinte, Potter 

publicou o seu célebre livro, tido como referência do nome do “novo” saber: Bioethics: 

bridge to the future3. 

  O sentido empregado, por ele, para bioética era o de ponte a ser 

construída entre dois campos que normalmente não dialogavam: o científico e o dos 

valores morais. Nas palavras dele: 

 

Há duas culturas – ciências e humanidades – que parecem 
incapazes de falar uma com a outra e se esta é parte da razão de 
o futuro da humanidade ser incerto, então poderíamos fabricar 
uma “ponte para o futuro”, construindo a disciplina da bioética 
como uma ponte entre duas culturas. Os valores éticos não 
podem ser separados dos fatos biológicos. A humanidade 
necessita urgentemente de uma nova sabedoria que lhe 
proporcione o conhecimento de como usar o conhecimento 
para a sobrevivência do homem e a melhoria da qualidade de 
vida (apud FERRER e ÁLVAREZ, 2005, p. 62, grifos nossos). 

 

                                                 
3 “Bioética: ponte para o futuro”. Texto ainda não publicado no Brasil. 
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  Uma nova sabedoria...para a sobrevivência do homem. Destacamos aqui 

o sentimento de cuidado4 nas palavras de Potter. A sua tese era ampla e estava 

direcionada por uma ética que incorporava não somente questões biomédicas e sociais, 

mas especialmente os temas ambientais ligados à sustentabilidade do planeta, o que 

poderia caracterizá-la como uma bioética ecológica. Em 1998, no IV Congresso 

Mundial de Bioética em Tóquio, desgostoso com o desvio de rumo conceitual (como 

veremos no segundo significado) que o termo adquiriu, ele passou a denominá-la de 

bioética global. 

  Em uma visão convergente com a de Potter, o filósofo Hans Jonas 

publicou na Alemanha em 1979, O princípio responsabilidade: Ensaio de uma ética 

para a civilização tecnológica. Neste livro, ele nos aponta alguns imperativos éticos, 

dentre os quais: “Aja de modo a que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a 

permanência de uma autêntica vida humana sobre a Terra” (JONAS, 2006, p. 47). 

  Um dos eixos reflexivos que o autor enfocou trata da vulnerabilidade da 

vida global. Não se desconhece que a vida em nosso planeta, durante séculos, teve posse 

de sua regulamentação mediante mecanismos da própria natureza. Entretanto, hoje o 

agir do homem deixou de ser regulado por fins naturais, tornando-se fonte de um 

desequilíbrio cuja periculosidade é sem precedentes na história da vida. Em consonância 

com esta interpretação, Rigotto (2008, p.116) escreveu: 

 

Desde a Grécia clássica ou a Idade Média, as atividades 
humanas sobre o meio, as obras hidráulicas no Egito, o 
crescimento da urbe romana, a expansão cristã na Europa, 
despertaram, em alguma medida, indagações sobre os efeitos 
destas atividades sobre o entorno. (...) A partir do século XVIII, 
ganha ímpeto a velha idéia do Gênesis de que a missão do 
homem é dominar a Terra, com base nos avanços tecnológicos 
e na realização, ainda que aparente, de algumas das promessas 
da Ilustração. Fortalece-se um pressuposto básico da cultura 
ocidental: o de que o homem é diferente da natureza e que ela é 
uma criação feita para servi-lo. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Semelhante sentimento de cuidado também se expressará no mito do Prometeu de Protágoras (como 
veremos adiante). 
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3.2 Mediação do conflito ciência versus moral 

 

 

  Ainda no início da década de 70, houve uma modificação do significado 

original da palavra bioética utilizada por Potter. Outros cientistas americanos aplicaram 

o termo restringindo-o ao campo da biomedicina, referindo-se principalmente às 

situações conflitivas na relação dos profissionais de saúde com seus pacientes e dos 

pesquisadores com seres humanos sujeitos de pesquisa biomédica. 

  Este significado é creditado ao Instituto Kennedy de pesquisa biomédica 

da Universidade de Georgetown, tendo à frente o médico André Hellegers. Naquele 

contexto, bioética passou a se referir principalmente ao questionamento da aplicação e 

do uso das novas tecnologias de fertilização in vitro em ritmo de implantação na época, 

às situações conflitivas da relação dos profissionais de saúde com seus pacientes e à 

crítica da intervenção das pesquisas biomédicas em seres humanos. Assim, a palavra 

acabou por restringir-se ao campo da biomedicina geralmente associado ao âmbito da 

Revolução Genética ocorrida na segunda metade do século XX, cujos efeitos estamos 

vivendo hoje com a engenharia genética, a reprodução assistida, a clonagem e o uso das 

células-tronco. De acordo com Ferrer e Álvarez (2005, p. 63): 

 

A visão da bioética que vai se desenvolver em Georgetown será 
diferente da visão de Potter por duas razões fundamentais: 1) 
sua maior atenção às questões biomédicas; e 2) sua adoção da 
herança teórica e metodológica da tradição filosófica e 
teológica do Ocidente. O legado de Hellegers faz da bioética 
um ramo da ética comum aplicada ao reino da biomedicina. 

 

  Esse novo enfoque, profundamente vinculado às raízes culturais anglo-

saxônicas, ganhou maior ressonância na sociedade ocidental, sendo interpretado como 

um movimento de construção laica, pluralista e interdisciplinar. 

  A epistemologia de tal bioética, predominantemente de base médica e 

clínica, tomou como referência os princípios da “autonomia” das pessoas, da 

“beneficência” (fazer o bem) e da “justiça”, emanados do Relatório Belmont de 1978, 

documento solicitado pelo governo dos EUA a um comitê de especialistas com o fito de 

regular a prática abusiva que vigorava naquele país com relação às pesquisas em seres 

humanos. 
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  No ano seguinte, em 1979, o filósofo Tom Beauchamp e o teólogo James 

Childress publicaram a primeira edição da obra tida como referência da chamada 

bioética principialista anglo-saxônica de origem estadunidense Principles of biomedical 

ethics5. 

  Nela, os autores ampliaram a análise crítica dos princípios do conhecido 

Relatório Belmont e incorporaram um quarto: a “não-maleficência” (do Juramento de 

Hipócrates primum non nocere – antes de tudo não causar danos). Os quatro princípios 

de Beauchamp e Childress (2002) se constituíram nas referências quase absolutas na 

análise bioética dos primeiros anos e de acordo com Volnei Garrafa (2006) ganharam o 

mundo e acabaram confundindo muitas pessoas desavisadas como se fossem a própria 

bioética. 

  Cabe esclarecermos que a bioética não surgiu no século XX somente por 

causa do conflito entre ciência e moral, pois como se sabe esse embate é bem mais 

antigo. Sobre essa temática é recomendável que alguns pontos sejam relembrados 

brevemente. 

  Podemos dizer que a relação no passado entre ciência e moral foi trágica, 

conflituosa, dilemática. Infelizmente, em alguns casos, ainda hoje é assim. Resgatando 

o tema por um prisma histórico, identificamos o “acontecimento” Giordano Bruno, 

como emblemático do confronto “saber científico” x moral tradicional (no caso, 

teológica). Bruno como filósofo (embora também fosse teólogo) fez apologia de um 

mundo melhor iluminado pela razão e aspirou à criação de um "novo homem" pautado 

em referências epistemológicas e não teológicas que indicavam uma unicidade do 

homem com a natureza (tese avançadíssima, para a época, pois retirava do homem a 

categoria antropocêntrica). Como sabemos, a sua história foi trágica, como de tantos(as) 

outros(as), o preço pago pela ousadia do seu saber foi a própria vida. 

  Nesse ponto, devemos recordar Edgar Morin (1999) quando observa, 

agudamente, que a ciência, no seu início (período relativo ao exemplo citado acima), 

para ter reconhecido o seu estatuto de autonomia frente à religião, ao Estado e às 

próprias consequências morais que um novo saber provoca, teve de estabelecer como 

seu imperativo o "conhecer por conhecer", quaisquer que fossem as consequências. 

  É necessário, no diálogo com o pensamento do filósofo da complexidade, 

estabelecer a distinção entre os dois imperativos: o científico e o ético. O primeiro se 

                                                 
5 “Princípios de Ética Biomédica”, livro publicado no Brasil em 2002, é a tradução da quarta edição da 
obra original. A edição nos EUA é de 1994. 
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expressa como princípio operativo na possibilidade de realização técnica, isto é, aquilo 

que é tecnicamente possível de ser feito deve ser efetivado. 

  O segundo imperativo não estabelece como fundamento um meio 

instrumental, mas um princípio deontológico, uma dimensão prospectiva teleológica, 

uma ontologia relacional dentre outros. 

  A história mostra que a tendência dos pesquisadores foi optar pelo 

prejuízo de alguns, visando à obtenção de saúde para muitos. Em geral, a posição dos 

cientistas se constituiu como um movimento de ambiguidade moral6. Poderemos 

detectá-lo quando se estuda a genealogia de uma ética da medicina experimental. 

Consideramos o eminente fisiologista francês Claude Bernard (1813-1878) como 

paradigma dessa expressão. 

  No seu texto clássico, Introdução ao estudo da Medicina Experimental 

(1865), ele ao refletir sobre a moralidade da intervenção da investigação científica sobre 

a vida humana sustentou o dever e o direito de praticar sobre o homem uma experiência 

sempre que ela pudesse salvar a sua vida, curar ou acrescentar-lhe uma vantagem 

pessoal. Em suas palavras: 

 

O princípio de moralidade médica e cirúrgica (...) consiste em 
não praticar jamais sobre o homem uma experiência que possa 
ser nociva para ele em qualquer extensão, embora o resultado 
possa interessar muito à ciência, isto é, à saúde dos demais 
(apud WEYERS, 2003, p. 51). 

 

  Entretanto, em outro trecho do mesmo texto, Bernard escreveu: 

 

Um homem de ciência deveria atender somente à opinião de 
outros homens de ciência, pois estes o compreenderiam, e 
deveria considerar como regras de conduta somente aquelas 
derivadas de sua própria consciência (apud WEYERS, 2003, p. 
50). 

 

  Uma interpretação que se depreende do escrito revela que o seu mais 

importante objetivo era resguardar a liberdade da atividade científica, também não se 

olvide a sua tentativa de justificar a vivissecção em animais, prática da qual era adepto. 

  Na nossa perspectiva, tanto ciência quanto moral são produtos da cultura 

humana. Não se resolverá o dilema estabelecendo entre elas um prius, uma relação 

                                                 
6 Moral é termo do latim que traduziu o étimo grego ethos. Adiante será estudada a relação entre eles. 
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assimétrica onde uma é superior à outra. É necessário compreendê-las como construções 

distintas, porém congeminadas. 

  Destacamos dois pontos desse entrelaçamento: primeiro; a tecnociência 

hodierna, expoente referencial dos costumes da nossa sociedade, redimensionou tanto a 

nossa moral individual quanto a coletiva. Nas palavras de Umberto Eco em Diário 

mínimo: 

 

O progresso material do mundo acicatou minha sensibilidade 
moral, ampliou minha responsabilidade, aumentou minhas 
possibilidades, dramatizou minha impotência. Ao fazer-me 
mais difícil ser moral, faz que eu, mais responsável que meus 
antepassados e mais consciente, seja mais imoral que eles, e 
minha moralidade consiste precisamente na consciência de 
minha incapacidade (apud Siqueira, 2005, p.137). 

 

  O segundo ponto que sublinhamos destaca o próprio conhecimento 

científico como fonte de convicção moral. Por exemplo, no debate efetivado pelos 

ministros do Supremo Tribunal Federal em 2009 sobre o direito brasileiro concernente 

às pesquisas com células-tronco, a ciência, ou melhor, teorias científicas foram 

requesitadas para respaldar diferentes posições morais (religiosos versus leigos) a partir 

de uma questão - quando começa a vida humana? - cuja resposta exigia a presença do 

saber científico. 

  A reflexão desenvolvida até aqui deve ser interpretada como um desafio 

e uma emulação para nós, homens e mulheres do século XXI: como superar o dilema ou 

aporia disjuntiva - ciência ou moral? 

  Entendemos que normas morais são proposições sobre o dever ser de 

algo que, geralmente, já ocorreu - o fato moral - e que a sociedade considera como 

pernicioso, ou seja, elas exprimem um caráter contrafático à realidade social. Nesse 

contexto, a ética expressão relacional entre humanos, pode ser interpretada como uma 

resposta em busca de construir sociabilidade. Este é o sentido de ética como diretriz, 

ética como referência que se deve por como baliza em contexto de conflito moral. 

  Conflitos morais são inerentes à vida individual e coletiva. Eles são 

manifestações do fenômeno vital que radica no sentido do conceito mundo que é 

habitado e vivenciado pelos seres humanos. É expressão da interface entre a 

particularidade que nos identifica e a diversidade que nos revela a alteridade do(s) 

outro(s). 
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  Se por um lado, podemos considerar que os conflitos inerentes aos 

costumes gerados na moral do mundo ocidental demandaram normas reguladoras da 

vida social que se expressaram em interditos, prescrições ou códigos. Por outro lado, a 

estrutura interna da lógica científica prescinde ab initio de elementos éticos. 

  Este último argumento, sobre um aspecto da natureza do saber científico, 

não tem a pretensão de afirmar que a ciência seja neutra ou isenta de valores, pois se 

recuarmos no tempo, identifica-se que desde o Congresso de História da Ciência 

realizado em Londres em 1931, o tema foi calorosamente debatido e de acordo com 

Alfonso-Goldfarb (2004, p. 76-77): 

 

Mesmo aqueles envolvidos com idéias teóricas altamente 
abstratas, não tinham como deixar de ser influenciados pelo 
meio social. E as necessidades, proibições ou discussões desse 
meio acabariam se refletindo na obra científica. (...) A ciência, 
portanto, não deixa de ser algo produzido por um tipo de 
sociedade. 

 

  A intenção até este ponto da exposição foi tornar claro que moral e saber 

científico são dois produtos da cultura humana e que o dilema entre eles é mal posto 

quando se pretende lhes atribuir dimensões que não são próprias. 

  Quando se projeta o âmbito do saber moral sobre o saber científico, na 

tentativa de demarcar a zona limítrofe e a fronteira entre o que se sabe e o que se pode 

fazer com este conhecimento, surge o conflito. 

  Aqui há o argumento que delega à sociedade o estabelecimento de 

valores morais que deverão orientar a participação de sujeitos humanos em investigação 

científica. Nesse sentido, destaco a posição de Marisa Palácios (2002) quando assinala 

que a reflexão ética extrapola os limites da ciência e, no caso específico de pesquisa 

científica com seres humanos, que os cidadãos deveriam ser chamados a se pronunciar 

buscando resguardar os seus diversos interesses e valores morais. 

  Na mesma linha de defesa encontra-se o pensamento de Fernando Lolas 

(2006, p. 86): "a maior parte das declarações e textos internacionais sobre ética da 

pesquisa médica foi formulada em resposta a situações concretas que causaram 

perplexidade, espanto ou escândalo". 

  Para finalizar o tópico, assentimos com a argumentação de que a moral 

não deve prescrever o que a ciência deve fazer, mas orientar as normas que dispõem 

sobre o que a sociedade não aceita. Como se sabe, esta é uma fronteira em constante 
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deslocamento, evanescente; um tênue limite entre um bem e um malefício, uma 

esperança de cura e um ato de imolação. 

 

 

3.3 Resistência ao biopoder 

 

 

  Antes do IV Congresso Mundial de Bioética em Tóquio em 1998, os 

discursos predominantes na epistemologia da bioética apontavam para temas, problemas 

e conflitos, preferentemente, individuais em detrimento daqueles relativos ao social ou 

coletivo. Isso era o reflexo da mais importante corrente bioética vigente – a tese 

principialista – onde a maximização do princípio da autonomia tornava o princípio da 

justiça um mero coadjuvante. 

  Naquela época inicial, pode ser considerada uma exceção a corrente de 

pensamento bioético italiana que tem como referência Giovanni Berlinguer (1996) que, 

coerentemente com a sua trajetória de vida acadêmica e política, defendia a aplicação da 

bioética não só a situações emergentes - aquelas relacionadas com questões morais 

postas pelo avanço da tecnociência como clonagem, pesquisa com células-tronco, 

projeto Genoma etc. – mas também a situações persistentes - aquelas que pervadem o 

nosso social como a fome, a má qualidade da educação pública, a insalubridade da 

moradia, o desemprego, a inadequada assistência à saúde, por exemplo. 

  Entretanto, em 1998, o tema oficial do Congresso Mundial de Bioética 

realizado em Tóquio foi “bioética global”, denominação empregada por Potter que 

insatisfeito com a perspectiva reducionista que a bioética americana tinha seguido 

procurava uma forma de expressão mais ampla. 

  Aquela postura da entidade oficial da bioética mundial foi uma 

homenagem a Van Renssealer Potter com um claro sentido de que algo precisava 

mudar. A partir de lá, a bioética trilhou outros caminhos. 

  Para a exigência do novo contexto, a teoria principialista se mostrava 

incapaz ou impotente para desvendar, entender, propor soluções e intervir nas gritantes 

questões socioeconômicas e sanitárias coletivas persistentes da maioria dos países 

considerados periféricos. 

  Em 2002, no Sexto Congresso Mundial de Bioética, evento realizado em 

Brasília, a própria definição da temática “Bioética, Poder e Injustiça” estabeleceu um 
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novo tom no discurso bioético e a voz daqueles que não concordavam com o 

desequilíbrio injusto das condições de vida humana que se verificam entre as diferentes 

sociedades no mundo tornou-se mais forte e ressonante. 

  A partir de então, foi estabelecido institucionalmente o compromisso de 

incorporar ao saber bioético reflexão crítica e estratégias de ação aplicadas a temas 

sociopolíticos da atualidade, principalmente, as agudas discrepâncias sociais e 

econômicas existentes entre ricos e pobres, ou seja, em termos gerais, entre as nações 

dos Hemisférios Norte e Sul do planeta. 

  Com as transformações e o novo ritmo que começou a ser experimentado 

no contexto internacional da bioética, houve uma exigência de participação direta da 

sociedade civil nas discussões com vistas ao bem-estar futuro das pessoas e 

comunidades.  O questionamento bioético adquiriu identidade pública; deixou de ser 

considerado apenas uma questão de consciência a ser resolvida na esfera privada ou de 

foro individual no âmbito de novos problemas morais estabelecidos nas atividades 

práticas dos profissionais de saúde. 

  Hoje, a bioética cresce de importância no que diz respeito à análise das 

responsabilidades sanitárias e à interpretação histórico-social dos quadros 

epidemiológicos, como também é essencial na determinação das formas de intervenção 

a ser programadas, nas questões ambientais, na formação de pessoal sanitário e outros 

na responsabilidade do Estado frente aos cidadãos, principalmente os mais frágeis e 

necessitados. 

  Finalmente, destaca-se o ano de 2005, quando a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) homologou em outubro daquele 

ano a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, após dois anos de 

debates e reuniões em todos os Continentes. Este documento, mais propositivo que 

normativo, sugere uma mudança de agenda da bioética para o século XXI, com a 

incorporação de temas significativos de interesse para as nações periféricas, 

principalmente aquelas do hemisfério Sul do mundo. 

  Esse nosso breve estudo da historicidade da bioética revelou semânticas 

distintas no decorrer da instauração social do seu saber. De uma aspiração normativa 

como projeto de responsabilidade para melhorar as condições de vida global na terra, 

passando por debates morais sobre a intervenção científica em seres humanos, 

chegando-se à reivindicação de um novo estatuto epistemológico para a bioética, 

demanda de países periféricos e em desenvolvimento, dentre estes o Brasil. 
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  É preciso aceitar o desafio e assumir o compromisso, como brasileiros, 

de lutar pela justiça sanitária ou, em outras palavras, enfrentar o problema da injustiça 

social e de seus efeitos sobre a saúde e a qualidade de vida dos indivíduos e populações 

humanas. A problemática que se impõe explorar nesse contexto concerne à relação entre 

bioética, biopoder e biopolítica. 

  Biopoder é uma expressão cunhada nos anos 1970 nos estudos de Michel 

Foucault (2006) que indicavam a vida humana sendo manipulada pelo campo da saúde 

como dimensão pública controlada pelo Estado que, em sua origem no século XVI, para 

se estabelecer buscou controlar efetivamente a sociedade para atingir uma maximização 

de suas potencialidades vitais – biopoder - por meio dos dispositivos da biopolítica. De 

acordo com Schramm (2006 b, p. 198): 

 

Biopolítica é constituída por uma tensão constante entre uma 
limitação da subjetividade e uma criação das condições de 
possibilidades para a emergência de novas formas de 
subjetivação no interior do corpo social. 

 

  Já que existem formas tanto paternalistas como emancipadoras de 

biopolítica e biopoder, que tipo de saber bioético se pretende legitimar? Evidentemente, 

para nós, aquele que, como atividade prática, possibilite e estimule a inovação, a criação 

e a eclosão de novas formas críticas de subjetivação. 

  Destacaremos aqui dois exemplos de bioética com o significado de 

resistência ao biopoder. O primeiro é conhecido, na história da bioética, como Comitê 

de Seattle. O nome desta cidade americana é uma justa homenagem ao chefe índio 

Seattle. Devemos considerá-lo como um portador de sabedoria de vida, pois como se 

sabe ele ao responder ao presidente americano que pretendia comprar terras que 

pertenciam ao seu povo escreveu uma bela página de filosofia da educação. 

  Entretanto, o fato histórico que queremos narrar aqui é outro. Trata-se do 

conflito que eclodiu no âmbito institucional de um hospital universitário naquela cidade 

em 1962: o número de máquinas para a realização do procedimento de hemodiálise era 

insuficiente para a demanda de pacientes renais crônicos que dele necessitavam. 

  Como resolver o conflito? Quais parâmetros seriam exigidos e aplicados 

para a seleção dos pacientes? Esperava-se que fossem aqueles da biomedicina, isto é, 

índices bioquímicos, laboratoriais etc. Entretanto, o Hospital decidiu instituir um 

Comitê composto por profissionais da saúde e representantes da sociedade civil. Eles 



 

 

33 

 
 

estabeleceram que além de critérios biomédicos fossem observados também parâmetros 

sociais. 

  O segundo exemplo tem uma dimensão correlativa à biopolítica e ao 

biopoder no contexto das pesquisas em seres humanos. Aqui destacamos uma 

construção da bioética brasileira: a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS). Para Debora Diniz e Dirce Guilhem (2005), a história desta Resolução traduz a 

consolidação da bioética no Brasil, principalmente com a instauração dos Comitês de 

Ética em Pesquisa (CEPs) por todo o país. 

  O professor William Saad Hossne (2004, p. 10), no Prefácio à edição 

brasileira das Diretrizes Internacionais para a Pesquisa Biomédica em Seres Humanos 

do Conselho de Organizações Internacionais de Ciências Médicas (CIOMS), escreveu: 

“A Resolução 196/96 do CNS sendo de natureza bioética desde a sua gênese, inclusive 

conteúdo e operacionalização, nos obriga a uma reflexão ética constante que se pauta no 

controle social”. 

  Como sabemos, participação e controle social são frutos de conquista do 

movimento popular, nos anos de 1980, que as concebeu como legítimas instâncias 

políticas de inserção no campo da saúde visando à construção do caráter de cidadania. 

Eles foram consolidados na Constituição Federal de 1988 e nas Leis 8.080/90 e 

8.142/90. Estas duas últimas normatizações estabeleceram como princípio a 

participação da comunidade nas ações e nos serviços de saúde ao criar e integrar os 

Conselhos de Saúde à estrutura legal do Poder Executivo. 

  Em outro trabalho, Hossne (2003, p. 97-106) havia destacado vários 

pontos onde poderíamos identificar a influência do conceito controle social, dentre eles 

citamos: 1) a ênfase e a abrangência dada à questão de risco da pesquisa, pois se 

estabelece, assim, um vínculo para a proteção e a reivindicação de direitos; 2) para 

efeitos de defesa, proteção e de controle social, são categorizados os atores envolvidos: 

pesquisador responsável, instituição, patrocinador, promotor e sujeito da pesquisa; 3) 

garantia do retorno dos benefícios obtidos através das pesquisas para as pessoas e a 

comunidade e 4) quando, no interesse da comunidade, houver benefício real em 

incentivar ou estimular mudanças de costumes ou comportamentos, o protocolo de 

pesquisa deve incluir dispositivos para comunicar tal benefício às pessoas e à 

comunidade. 

  O pioneirismo da Resolução é ressaltado com a instauração dos Comitês 

de Ética em Pesquisa (CEPs): colegiado de caráter multidisciplinar com membros 
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pertencentes de diversas categorias profissionais da área de saúde e humanas, contando 

também com um componente da comunidade representando usuários dos serviços de 

saúde ou organizações da sociedade civil. Nas palavras de Hossne (2003, p. 97): 

 

Exercendo papel de controle social, o CEP tem poder para 
receber denúncias (dos sujeitos da pesquisa e outros) e solicitar 
ao agente administrativo e legal (o dirigente da instituição) a 
instalação de sindicância, encaminhando as informações à 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e à 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

 

  A nossa pesquisa após destacar em exposição inicial três significados de 

bioética direciona-se ao campo educacional que é o seu foco. 
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4 O SENTIDO DE ÉTICA EM EDUCAÇÃO: SÓCRATES COMO MARCO DA 

NOSSA CULTURA 

 

 

4.1 Preâmbulo 

 

 

  Para interpretarmos coerentemente o sentido de educação em bioética, é 

necessário estabelecermos uma investigação prévia que esclareça questões de base 

conceitual sobre educação em ética, pois se compreendeu inicialmente que bioética é 

ética. Assim, indagamos: Como se conhece aquilo que se chama ética? Se nos é 

propiciado conhecer ética; então, qual a condição possível de ensiná-la? Sendo ética um 

saber que só se ensina aos humanos; então, seria ética uma característica do homem? O 

estudo deste traço distintivo humano acarretaria em uma antropologia, ou seja, em 

termos etimológicos, o estudo da natureza do homem? 

  Como se sabe, Immanuel Kant, um dos mais destacados pensadores da 

nossa tradição ocidental, disse que todo conhecimento filosófico poderia ser resumido 

em três questões fundamentais: Que posso saber? Que devo fazer? E que me é permitido 

esperar? Entretanto, só seria possível uma adequada solução delas se primeiro 

resolvêssemos a questão primordial: O que é o Homem? 

  O que é a natureza do ser humano? A pergunta sobre o que algo é implica 

em situar-se no contexto ontológico. Ou seja, a dimensão que expressa a natureza 

daquele algo, isto é, do ser. Em grego, a natureza do ser diz-se to on (o ser), no plural ta 

onta (os seres); daí o termo ontologia, em português, designar o estudo dos seres. 

  A história da filosofia compreendeu, desde a Grécia clássica, a ética 

como um saber articulado com o ser do homem. Entretanto, a forma como interpretar 

esta relação tem variado de acordo com a época, os autores e as suas concepções de 

mundo. 

  Alguns estabeleceram como prioridade a dimensão do ser, com isso 

indagando: qual a essência do homem? Nesse âmbito, a resposta do saber ético, 

geralmente, busca expressar uma qualidade máxima ou virtude principal. Desse modo é 

indicado um ideal, um modelo, uma forma que o homem tentará atingir por intermédio 

do conhecimento, em outras palavras, o ser é garantido pelo pensamento. Esta seria, em 
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termos gerais, a interpretação clássica tendo como referência o pensamento grego de 

Platão e Aristóteles, no século IV, que ainda hoje tem adeptos. 

  Podemos considerar contemporâneas as reflexões filosóficas de Friedrich 

Nietzsche, no século XIX e Martin Heidegger, no século XX, ambos alemães, que 

interpretaram a relação entre conhecimento, ser e ética de uma forma diferente daquela 

clássica. O primeiro, negou o modelo tradicional dessa articulação como um plano 

metafísico de caráter “verdadeiro”, estabelecendo uma relação de horizontalidade entre 

elas, ou melhor, naturalizando o plano do saber e da ética como imanente à condição do 

ser que seria a própria vida. 

  O segundo, questionou a articulação entre ontologia e conhecimento 

dando outra interpretação. Para Heidegger, o ser passa a constituir-se como experiência, 

existência no tempo, o ser é dado em uma determinada situação concreta de vida: é o 

que ele chamou de Dasein. Aqui não há uma precedência originária de uma dimensão 

chamada ontologia. O ser do homem é um ente histórico congeminado com os 

acontecimentos de sua vida cotidiana e não uma estrutura à parte como uma essência a 

ser buscada. Em ambos eclode um destaque imprescindível: a linguagem. 

  Grosso modo, entendemos que entre essas duas formulações, aqui 

apresentadas como clássica (Platão e Aristóteles) e contemporânea (Nietzsche e 

Heidegger), a história das ideias no campo filosófico da ética se move. 

  Lendo Jorge Larrosa (2004) compreendemos o exercício a empreender: 

desenvolver o pensamento da repetição. Para ele, a repetição não é o retorno do mesmo, 

mas o retorno do possível, em outras palavras, isto quer dizer que quando se pensa no 

retorno de algo que foi outrora, não há uma volta da identidade, mas a abertura de uma 

nova dimensão: a possibilidade. 

  Desse modo, entende-se que a repetição restitui a possibilidade do que 

foi, trazendo-o de novo como possível. Como se apreende isso? Mediante a experiência 

de pensamento do sentido que volta a pensar aqueles pensamentos que se puseram como 

origem. Aqui se encontra o novo não no que se poderá dizer, mas no próprio 

acontecimento do seu retorno. Segundo Larrosa (2004, p. 132): “o âmbito de 

possibilidades que a repetição abre é infinito. E infinito não significa aqui múltiplo ou 

plural, mas indeterminado e indecidível”. 

  Coerentemente com essa interpretação, o passo seguinte nos fez imergir 

em genealogia que de acordo com Lefranc (2007, p. 135-136): 
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O termo genealogia é utilizado desde o fim do século XVIII em 
lingüística histórica, em pesquisa de classificação das línguas 
por famílias, por “ramos”; reencontrar a origem de uma 
palavra, de um dialeto é fazer aparecer significações e novas 
semelhanças, e assim a genealogia diz mais que a história. 
Estabelecendo a edição de um texto antigo, o filólogo lhe dá 
nova vida, sentido e valor. 

 

  Entretanto, com Nietzsche essa forma de pesquisa adquiriu um novo 

sentido. Ele havia escrito, algumas vezes, em seus textos a frase “história da moral”, 

mas o título que se tornou célebre, Genealogia da Moral, introduziu daí em diante na 

filosofia uma outra perspectiva. Para Lawrence Hatab (2010), uma perspectiva mais rica 

porque analisa a moral no seu percurso histórico de contingência, complexidade e até de 

obscuridade. 

  A origem, como genealogia, não é especificamente o que 

corriqueiramente se diz como começo ou início. O que se pretende nessa experiência é 

buscar uma herança mediante um nome. Na pesquisa filológica, a genealogia justifica 

diferenças de filiação a partir de um tronco. Ela torna de novo presente o que estava 

esquecido, dá força a um sentido originário que a história havia deixado cair em desuso. 

  Sendo assim, o objetivo do nosso estudo histórico tem o sentido de 

resgate da construção originária do tema – educação e ética – na perspectiva de 

compreender a condição de possibilidade da relação educação e bioética hoje. Não se 

pretende fazer teoria histórica, mas um exercício hermenêutico que nos permita uma 

experiência de consciência histórica. É a abertura para a historicidade do acontecimento 

e para a constituição da temporalidade dos seus efeitos vivenciados no presente. Em 

outras palavras, apreender o significado histórico do pensamento do sentido de 

educação ética para melhor compreender e possibilitar o nosso próprio pensamento de 

sentido da educação bioética. 

  Em Da utilidade e desvantagem da história para a vida, um escrito 

chamado extemporâneo ou intempestivo, Nietzsche escreveu: 

 

Em que, então, é útil ao homem do presente a consideração 
monumental do passado, o ocupar-se com os clássicos e os 
raros de tempos antigos? Ele aprende com isso que a grandeza, 
que existiu uma vez, foi, em todo caso, possível uma vez e, por 
isso, pode ser que seja possível mais uma vez; segue com 
ânimo sua marcha, pois agora a dúvida, que o assalta em horas 
mais fracas, de pensar que talvez queira o impossível é 
eliminada (NIETZSCHE, 1978, p. 60, grifo do autor). 
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  No sentido geral do seu texto está a defesa da história na medida em que 

está a serviço da vida. Na perspectiva dele, ela não pode ser interpretada como uma 

ciência pura, tal como a matemática. Que entendêssemos a história como uma memória 

viva, atuante onde deveríamos buscar o nosso próprio tempo é o que ele quis nos dizer. 

  Trata-se de um desafio para nós: não só atualizar o pensamento do 

passado, pois não se trata de compreender a obra dos gregos antigos na educação como 

uma espécie de espelho daquilo que deveríamos ser hoje, mas inová-lo. Como defendeu 

Azambuja (2009, p. 11) no prefácio de Os gregos e nós: 

 

O pensamento grego é, desse modo, fundação, fundamento, 
orientação, mas também inspiração. Estamos ancorados desde 
sempre às próprias origens do pensamento filosófico. Ele se 
encontra não apenas no nosso passado, mas inevitavelmente no 
nosso presente e no nosso futuro. 

 

  Na nossa cultura ocidental, o marco originário da temática é a paidéia 

grega constituída na sua antiguidade clássica. Esta assertiva é fundamentada nas 

palavras de Marrou (1998, p. 211), um dos mais conceituados estudiosos da educação 

antiga: 

 

O campo da educação situa-se entre aqueles nos quais a 
importância do legado da Grécia é mais claramente evidente na 
história da civilização ocidental. O sistema pedagógico que 
lentamente tomou forma entre os gregos, desde o período 
arcaico até o início do domínio romano, viria a ser adotado na 
sua totalidade pelos romanos, com algumas modificações de 
pouca importância, e dessa maneira incorporado ao legado de 
Roma. Por meio deste último, iria influenciar profundamente as 
instituições e as práticas educativas na Europa, influência essa 
reforçada pela volta ao antigo que caracterizou as sucessivas 
renacenças – a carolíngia, do século XII, e a humanista, dos 
séculos XV e XVI. 

 

  Retornar em busca genealógica ao contexto da paidéia nos permitiu 

compreender o fenômeno educativo que se articulou em torno do debate da 

possibilidade do ensino da areté. Lá se estabeleceu o significado originário de ética e 

como ela foi estruturada como um saber a partir da conjunção do pensamento de três 

expoentes da nossa tradição filosófica: Sócrates, Platão e Aristóteles. Sem dúvida, o 

pensamento ético é colocado sob o foco diferenciado de um logos inaugurado por 
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Sócrates e “sistematizado” duas gerações seguintes por Aristóteles; entretanto, Platão 

foi o artífice desse logos para a cultura ocidental. 

 

 

4.2 O sentido da palavra areté e a paidéia no contexto da polis grega 

 

 

  No nosso trabalho não traduziremos, de imediato, por virtude a palavra 

areté, mas procuraremos conservá-la como no original grego. Em primeiro lugar, 

porque se trata de um mal-entendido de tradução do grego que, infelizmente, foi 

incorporado à tradição do pensamento ocidental, gerando inclusive, em alguns casos, 

equívocos de compreensão. Citaremos três referências para consolidar o nosso 

argumento: Lílian do Valle, professora titular de filosofia da educação da UERJ, Francis 

MacDonald Cornford, professor da Universidade de Cambrigde e a professora 

portuguesa Ana da Piedade Elias Pinheiro, tradutora do grego para a língua portuguesa. 

Para a primeira: 

 

No idioma [grego], talvez a melhor definição para areté seja 
“valor”: atributo específico que serve para caracterizar, para 
estabelecer distinções entre seres e entre coisas. Ou, em sua 
forma mais ampla, grega, justamente, maneira de dizer o valor. 
(VALLE, 2002, p. 56-57, grifo da autora). 

 

  O segundo escreveu: “para a perfeição do espírito, os gregos usavam a 

palavra comum para “bondade”, areté, que não deve ser traduzida como “virtude”” 

(CORNFORD, 2005, p. 47). Para ele, o termo areté significava uma dimensão de 

conformidade com os ideais de conduta em vigor e encerrava em si, simultaneamente, 

uma componente social e uma componente ética, sendo utilizadas com predomínio de 

um ou outro sentido de acordo com a época e o autor. Platão a empregará nos dois 

sentidos no texto Protágoras. 

  A terceira afirmou: “A palavra areté é etimologicamente ligada a áristos, 

superlativo semântico de agathos (bom); logo, a tradução literal seria (o) melhor” (PINHEIRO, 

1999, p. 158). 

  Então, podemos inferir que a palavra areté na cultura grega clássica 

designava a qualidade daquele que era detentor em mais alto grau de uma capacidade 

qualquer. A areté caracterizava o quê de mais importante destacava-se de cada ser, uma 
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condição de qualidade intrínseca, por exemplo, a coragem (para um soldado), a 

resistência ou velocidade (para um cavalo) ou a valentia (para um cachorro). 

  Fazendo uma curiosa analogia, encontramos na literatura contemporânea, 

no belo texto Pra cima com a viga, moçada do escritor americano J.D. Salinger (1984), 

o sentido da areté no pensamento oriental. O autor americano reproduziu um pequeno 

trecho de um conto taoísta. A historieta de Po Lo, um servidor do poderoso Mu da 

China, que tinha por função escolher o melhor cavalo para o mandarim, mas com a sua 

velhice necessitava de substituição. Ele indicou um amigo, Chiu-fang Kao, um 

mercador de óleos e legumes. O mandarim o contratou e o enviou para procurar o 

melhor cavalo. Após três meses de busca, ele retornou informando que tinha encontrado 

um, e quando o poderoso Mu indagou sobre “que espécie de cavalo é?”, a resposta foi: 

“é uma égua meio baia”. Então, outro emissário do rei foi até o local e comprou o 

animal, porém quando este chegou viu-se que era um “garanhão negro como o carvão!”. 

O mandarim desapontado mandou chamar imediatamente Po Lo e disse-lhe: 

 

- ‘Aquele seu amigo (...) não sabe nem distinguir a cor ou o 
sexo de um animal! Ora, como ele pode escolher cavalos?’ Po 
Lo soltou um suspiro de satisfação: 
- ‘Ele foi realmente tão longe assim? Ah, ele vale dez mil vezes 
mais do que eu. Não há comparação entre nós. O que Kao tem 
em mente é o desempenho espiritual. Pensando no essencial ele 
se esquece dos detalhes corriqueiros; atento às qualidades 
interiores, perde de vista o exterior. Ele vê o que quer ver e não 
o que não quer. Ele olha as coisas que devem ser olhadas e 
rejeita as que não necessitam ser olhadas. Tão sábio juiz de 
cavalos é Kao que deveria julgar algo melhor que cavalos’. 
Afinal o cavalo revelou ser um animal excepcional 
(SALINGER, 1984, p. 10-11). 

 

  Retornando aos gregos, em épocas arcaicas quando eles habitualmente 

falavam do valor, referiam-se a um atributo dos deuses destacando-os como superiores 

aos humanos. Gradativamente, a cultura foi ressignificando o termo e já nos tempos 

homéricos, a areté era aquilo que significava distinção, que dava honra, que designava 

uma excelência que se manifestava de forma desigual entre os seres porque era um 

atributo natural, porém presenteado pelos deuses. 

  A palavra se consolidou como um atributo da linhagem dos nobres, uma 

condição natural vinda do berço, em outras palavras, uma herança perpetuada entre os 

ricos, os da classe hegemônica. Áristos era o superlativo de distinto e aristói referia-se à 

classe que detinha o poder e que se impunha como modelo de bravura, de honradez e de 
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dedicação à formação do povo grego, sendo seus membros exaltados na tradição oral e 

na incipiente escrita. A base do sistema político arcaico, como também da educação 

tradicional, estava no reconhecimento de heróis que eram ao mesmo tempo, os líderes 

que deviam conduzir a sociedade e os modelos a serem imitados. 

  A tradição cultural latina traduziu o termo grego areté como virtus que 

gerou virtude em português. Como se sabe, nos primeiros séculos da era cristã, teve 

uma influência decisiva o pensamento dos teólogos que procuraram transmitir e 

aproximar o pensamento filosófico grego da palavra revelada do Novo Testamento. 

Desde então areté ficou designada na nossa cultura com um traço moral sob uma 

marcante influência semântica teológica. 

  Entretanto, a evolução do conceito areté com suas sucessivas 

transformações de significado que permearam a cultura grega é muito mais complexa e 

abrangente. De modo esquemático, didaticamente, poderíamos dividir em cinco 

períodos para melhor compreensão: primeiro, o período arcaico (tradição homérica e 

dos poetas da cultura antiga como Píndaro); segundo, a poesia trágica (Ésquilo, 

Sófocles, Eurípedes); terceiro, o debate envolvendo a sofística x a socrática; quarto, o 

pensamento de Platão e quinto, o pensamento de Aristóteles que “sistematizou” a sua 

tradição cultural. 

  No período arcaico se plasmaram os elementos originários da areté. 

Destaque para a eudaimonía (vida próspera e feliz), o aidós (o reconhecimento e o 

respeito da comunidade) e o paradigma andreia (coragem). 

  O filósofo escocês Alaisdair MacIntyre (2001) nos instigou no caminho 

da pesquisa semântica em busca de compreender o sentido do termo areté ao nos 

provocar com sua intrigante hipótese na qual supõe que a linguagem da moralidade 

contemporânea, confusa e fragmentária, gera equívocos de interpretação. Ele escreveu: 

 

O que possuímos, (...) são os fragmentos de um esquema 
conceitual, partes às quais atualmente faltam os contextos de 
onde se extraiu seu significado. Temos, de fato, simulacros da 
moralidade, continuamos a usar muitas das expressões 
principais. Mas perdemos – em grande parte, se não totalmente 
– a nossa compreensão teórica e prática (MACINTYRE, 
2001, p. 15). 

 

  O filósofo escocês argumentou que determinadas palavras e expressões 

normativas que usamos no cotidiano mudaram o seu significado original. Assim, termos 
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como “virtude”, “justiça”, “dever” são exemplos de transformações. Ele chamou 

atenção também para o erro de tratar filósofos da moral passada como Platão, Hume, 

Mill e outros, como se fossem contemporâneos nossos, pois isso leva a abstração desses 

pensadores do meio social e cultural no qual viviam e refletiram, de sorte que a história 

de seu pensamento adquire uma falsa independência do resto da cultura. 

  Outra boa razão para não traduzirmos imediatamente o termo grego para 

o português pertine a forçar-nos “a pensar o sentido em grego”, procurando com isso 

pensar, originariamente, uma constituição de sentido que possa articular o significado 

de areté para nós hoje e mediante este esforço, criar as possibilidades do nosso próprio 

pensamento, no caso, bioético. 

  Werner Jaeger (1995) relaciona o conceito de areté, bem como a sua 

evolução, com a própria concepção de paidéia que a cultura grega erigiu modelando a 

natureza humana por um ideal de excelência. Ele fez uma advertência, na Introdução do 

seu texto clássico, Paidéia: a formação do homem grego, sobre a abordagem do tema. 

Não se pode evitar o emprego de expressões como civilização, cultura, tradição, 

literatura ou educação; entretanto, nenhuma delas coincide realmente com o que os 

gregos entendiam por paidéia. Cada um dos termos citados é limitado a um aspecto 

daquele conceito global e, para abranger o campo total do conceito grego, teríamos de 

empregá-los todos de uma só vez. 

  Em síntese, a paidéia foi construída na cultura grega pela literatura de 

Homero (Ilíada, Odisséia), de Hesíodo (Teogonia, Os trabalhos e os dias), pelos 

aforismos dos chamados sete sábios, pela arte dos aedos (cantadores populares que 

percorriam as cidades) e posteriormente, nas obras dos poetas trágicos (principalmente 

Ésquilo, Sófocles, e Eurípedes) e cômicos (como Aristófanes), nas obras da 

racionalidade médica (Corpus hippocraticum), dos historiadores Heródoto e Tucídides, 

dos principais políticos Sólon e Péricles, chegando ao ensino da sofística e da retórica 

com Protágoras, Górgias e Isócrates e à tradição filosófica com os pré-socráticos, 

Sócrates, Platão e Aristóteles. 

  De acordo com Hadot (1999), desde os tempos da Grécia homérica, a 

educação dos jovens fora a grande preocupação da classe dos nobres, daqueles que 

possuíam a areté, isto é, a excelência necessária pela nobreza de sangue. Essa educação 

era dada pelos adultos no próprio grupo social. Nele, os jovens eram preparados para 

adquirir as qualidades da força física, da coragem, do senso de dever e de honra que 

convinha aos guerreiros e se encarnavam nos grandes ancestrais divinos que eram 
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tomados como modelo. Nesse contexto desenvolvia-se, de uma forma genérica, um rito 

de passagem cultural tendo de permeio a relação homossexual masculina. 

  A partir do fim do século VII, um fenômeno eclodiu como um 

movimento que abalou o mundo grego: a polis. Este fenômeno foi expressão do 

processo de desenvolvimento da navegação, da força militar, do comércio e da 

colonização de territórios mediterrâneos tanto na costa ocidental quanto na oriental. A 

polis terá o mesmo cuidado em formar os futuros cidadãos por meio de exercícios 

corporais, da ginástica, também da música e até das chamadas palestras de enlevo cívico 

e espiritual. Entretanto, a vida na polis engendrava luta pelo poder: era necessário saber 

persuadir a assembléia, fazê-la tomar uma ou outra decisão. Portanto, caso se quisesse 

tornar uma autoridade ou chefe político, era mister adquirir novas qualidades distintas 

das clássicas aristocráticas. 

  Do fenômeno polis, destacou-se um acontecimento peculiar: a 

“invenção” da política. O pensamento político clássico dos gregos foi configurado nos 

séculos VI e V em um período de transição de sua sociedade escravista agrária para a 

formação da polis como Cidade-Estado7 por meio da organização da estrutura judiciária 

com Sólon, considerado o primeiro estadista grego e a seguir com as estratégias de ação 

política sob liderança de Péricles. 

  O fenômeno polis ao pervadir a sociedade grega, a fez mudar seus 

valores, suas instituições, ideias e representações até então incontestadas. O fruto desse 

contexto configurou-se em uma nova realidade estabelecida pelo sentido do que se 

chamou nómos. 

  No grego, nómos significa lei, convenção, instituição e também partilha. 

O nómos, como um novo contexto de realidade, apresentou-se com o caráter de 

oposicionalidade ao que era estabelecido pela própria natureza, isto é, pela physis. Duas 

dimensões são essenciais na conceituação de physis: a do divino (to theíon) que ocupou 

o centro que anteriormente pertencia à mitologia e a da perfeição (teleíosis) que aspira a 

um fim (télos); isto é, à própria ordem da Natureza. De acordo com Hadot (1999), a 

palavra grega physis em sua origem significava ao mesmo tempo o início, o 

desenvolvimento e o resultado do processo pelo qual uma coisa se constituía. Tratava-se 

de caracterização do que eles denominam investigação, em grego, istoria. 

                                                 
7 A palavra Estado, no contexto genealógico do nosso trabalho, também será referente à polis como 
Cidade-Estado. 
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  Castoriadis (1997) analisou o movimento político da sociedade grega 

como uma tomada de consciência do caráter convencional da realidade social, caráter 

encoberto pela força dos valores dogmáticos da tradição arcaica que o cotejo nómos x 

physis passou a desvelar. Para ele, a descoberta do poder da autonomia humana como 

força de mudança institucional esteve associada tanto lá na antiguidade grega quanto na 

modernidade ocidental ao que se convencionou chamar por Iluminismo, ou seja, um 

questionamento radical (de raiz, de profundidade) da base “natural” das instituições. 

  No mundo grego, o desenvolver do nómos estabeleceu um novo costume 

revolucionário, uma nova postura crítica social, que, no entanto, só se estabelecerá por 

deliberação política. Esta é a “grande invenção grega”: a decisão coletiva que instaurou 

novos costumes (ethos) passou a exigir um novo logos. A palavra logos aqui pode ser 

interpretada como pensamento discursivo expresso na linguagem escrita ou oral 

(racionalidade talvez seja o termo mais próximo para nós). 

  Então, essa nova racionalidade requisitada pode se contrapor aos aristoi 

arguindo sobre o caráter da “lei natural” da areté estabelecida pelo status quo e defender 

a convenção da lei do nómos, além de invocar uma igualdade “por natureza” 

(evidentemente, oriunda da physis) de todos os homens livres. 

  Para Valle (2002, p. 57), no novo contexto grego, a areté política não 

podia nem devia depender da nobreza do sangue: os discursos cívicos sob a forma da lei 

(nómos) transformaram a areté em um atributo coletivo. Ela já não será phýsei, natural, 

mas nómoi instituída; portanto, todo o artificial, incluindo o valor (a areté) passará a ser 

adquirido. 

  Com o advento do regime político democrático, outras habilidades 

passaram a ser exigidas como falar bem, argumentar com lógica para convencer na 

ágora (assembléia em local público que debatia e deliberava sobre questões 

econômicas, administrativas, políticas e morais da cidade). Consequentemente, a 

sociedade grega exigiu outro tipo de projeto educativo: a formação de componentes para 

a polis. Esse foi o contexto que fez eclodir os três movimentos de pensamento que 

tentarão responder à demanda: a sofística, a retórica e a socrática. 

  A palavra sophites, "sofista", é nome do agente derivado do verbo 

sophizesthai, praticar sophia, que no grego arcaico significava tanto a arte de praticar 

bem um ofício (por exemplo, ser marinheiro) como a de escrever, cantar odes ou narrar 

fábulas em público (poeta). Entretanto, com o desenvolvimento de uma conjuntura 

adversa à sofística, ganhou outro significado: trapacear, enganar, ser capcioso. Naquele 
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primeiro significado, os sofistas eram vistos como herdeiros da tradição educacional dos 

poetas e dos filósofos jônios. 

  O erudito helenista W.C. Guthrie (1995) defendeu que os sofistas e os 

médicos hipocráticos8 ressignificaram o conceito de physis na Grécia clássica, isto é, 

mediante o pensamento deles houve o deslocamento do foco da investigação racional 

que era, principalmente, sobre a Natureza (Physis), para questionar a condição humana 

(cada homem era portador de uma physis singular). 

  Em termos gerais, a paidéia sofística objetivava uma instrução prática e 

um aconselhamento moral. Nela, o conhecer, o saber-fazer e o agir estavam 

entrelaçados. Os sofistas eram educadores "profissionais" que davam instrução a jovens, 

faziam palestras, participavam de debates e exercícios públicos de eloquência, 

geralmente, todas estas atividades eram remuneradas. Quanto a este último ponto, foram 

pejorativamente criticados por uma parcela da sociedade grega. Entretanto, é necessário 

registrar a sua defesa nas palavras de Isócrates em seu texto Antidosis: "A melhor e 

maior recompensa de um sofista, é ver alguns de seus alunos se tornarem cidadãos 

sábios e respeitados" (apud GUTHRIE, 1995, p. 39). 

  Aquele foi o contexto onde se estabeleceu a educação sofística. Podemos 

entendê-la como a primeira tentativa de organização do campo educacional com 

objetivo, conteúdo e método. Para os sofistas, a areté deixou de ser um traço hereditário 

para se tornar “objeto” de ensino. Quando Protágoras respondeu ao questionamento 

sobre o tipo de educação que levaria à areté (como veremos abaixo) tinha um objetivo a 

atingir: a construção da sociedade grega em bases democráticas. 

  Valle (2001) ao analisar o ensino sofístico defendeu que a associação 

entre educação e ética apareceu em toda sua clareza no espaço político. Para ela, a 

problemática da política, conduzida pelos sofistas, questionou os valores instituídos, 

interrogou o sentido e os procedimentos da educação com a finalidade de construir uma 

nova polis democrática mediante a formação de seus futuros cidadãos. Sendo assim, 

consideramos a sofística o primeiro movimento epistemológico de ruptura na cultura 

ocidental no que concerne à formação do sentido dos valores humanos. 

  Concomitante ao movimento sofístico surge na cultura grega um 

movimento político expressão das condições e das exigências particulares do seu tempo: 

                                                 
8 De acordo com Silva Neto (1997, p. 63-66), o saber médico, como prática institucionalizada na Grécia 
clássica, foi gerado no âmbito do racionalismo etiológico a partir de um conceito próprio de “natureza do 
homem” (phýsis toû anthröpou), isto possibilitou à medicina desenvolver-se, consolidar-se e ser 
reconhecida como uma tékhne. 
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tratou-se da retórica. Rhetor era a palavra que na época clássica, na Grécia, continuava a 

designar o político, o estadista que, naturalmente, num regime democrático precisava 

ser um bom orador. A retórica foi, em um determinado período, o grande antagonista da 

sofística. Para Hanna Arendt (1997, p. 35): “o ser político, o viver numa polis, significava 

que tudo era decidido mediante palavras e persuasão, e não por meio da força ou da violência”. 

  Sendo assim, é coerente a interpretação que expressou Aristóteles, como 

integrante da tradição filosófica, quando definiu a retórica em oposicionalidade à 

dialética, sendo esta última arte do discurso filosófico enquanto a primeira arte da 

persuasão. 

  Que questões perpassaram aquele significativo debate cultural na Grécia 

clássica? Eis algumas: As sociedades e as leis têm uma origem natural ou expressam 

uma criação artificial, voluntária, dos homens? A justiça é uma instituição humana ou 

uma necessidade natural? O justo é um produto da convenção dos homens que habitam 

a polis? A justiça é expressão dos interesses de classe no poder? Há um direito do mais 

forte? O direito é o princípio de igualdade e fraternidade humanas? Aquele que, 

indivíduo ou Estado, pode fazer uso da violência, tem necessidade de apelar para a 

Justiça? Há fortes e fracos, deve-se dizer que o forte faz o que lhe parece bem e o fraco 

obedece? 

  Estas questões foram colocadas, no século V, pela cultura grega. 

Sócrates, a seu modo, também participou do debate. No século seguinte, Platão e 

Isócrates retomaram-nas por outro prisma, pois a Atenas real era totalmente diferente: já 

estava em plena decadência (o império ateniense estava acabado antes mesmo de Platão 

escrever o Górgias ou a República). 

  Como a situação mudou, com ela também o sentido dos problemas. 

Assim como o advento da democracia de Péricles fez dos sofistas os principais teóricos 

da política, a morte de Sócrates e as consequências da derrota ateniense na Guerra do 

Peloponeso fizeram de Platão o filósofo político da restauração da Cidade, “o profeta do 

Estado ideal”. 

  Com a derrocada de Atenas, o problema essencial que se levantou foi o 

de reconstruir tudo: a vida econômica, a vida política, a vida intelectual. Naquela época, 

Platão e alguns dos seus contemporâneos ainda acreditavam nessa possibilidade. 

Entretanto, as tarefas que se impunham eram pesadas: umas nascidas diretamente das 

consequências imediatas da guerra, outras anteriores a ela, mas às quais a guerra dera 

novo impulso. 
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4.3 Sócrates: o histórico e seus múltiplos 

 

Sócrates foi o maior fenômeno pedagógico da história do 
ocidente (Werner Jaeger) 

 

 

  Na nossa pesquisa, eclodiu um personagem que se tornou 

referência matriz: Sócrates. O papel dele na história da cultura ocidental tem um 

estatuto polissêmico marcante quer seja como personagem emblemático da afirmação 

de propósitos morais ou como personagem ambivalente que, ora se expõe para criticar 

valores morais considerados ultrapassados, decadentes, reacionários, ora para torná-lo 

referência de valores ainda não estabelecidos. 

  Como sabemos, não há registro de qualquer texto escrito por Sócrates. A 

sua vida e o seu pensamento são conhecidos por intermédio dos textos de algum 

contemporâneo seu como Aristófanes, de seus discípulos mais próximos como Platão e 

Xenofonte ou de testemunhos indiretos como Aristóteles. A “questão socrática” passou 

a ser conhecida como o problema histórico e metodológico com o qual se defrontaram 

aqueles que se empenharam em reconstruir a doutrina filosófica do Sócrates histórico. 

  De acordo com Dorion (2008, p. 19-25), para esclarecer a questão foram 

significativos dois estudos antigos, um de Schleiermacher em 1818 e outro de Joël em 

1895, e um terceiro, podemos até interpretar como contemporâneo, de Gigon em 1947. 

A conclusão a que se chegou considera a “questão socrática” por definição insolúvel, 

pois torna Sócrates um personagem literário, dotado de uma existência própria e 

colocado no centro de polêmicas e rivalidades que tiveram origem entre as mais 

variadas escolas de pensamento que derivaram do Sócrates histórico. 

 

A literatura socrática comporta uma parte irredutível de ficção 
e de criação (Dichtung), que deve ser estudada como tal e por 
ela mesma, mostrando-se atenta às variações que se observam 
entre as diversas versões de um mesmo tema socrático, com o 
objetivo de esclarecer o significado dessas variações no plano 
filosófico e seu alcance no que diz respeito à evolução da 
representação de Sócrates. É um programa de pesquisa fecundo 
que ainda não cumpriu todas as suas promessas (DORION, 
2008, p. 25). 

 

  Ab initio é necessário ter em mente o pensamento de Magalhães-Vilhena 

(1998) que chama a atenção para o modo como interpretações de personagens históricas 
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podem se tornar lenda. Algumas dessas personagens realmente viram lendas e desde 

que essas lendas se disseminam, é difícil dizer o que age mais na história: se o indivíduo 

real ao qual dizem respeito essas lendas ou se elas próprias. 

  Para o filósofo português, no caso de Sócrates não há margem para 

dúvidas. Desde que o Sócrates real foi duplicado como uma personalidade literária, a 

única a ter existência material para a posteridade, quase tudo o que se construiu em 

torno de sua figura são apenas lendas. 

  Como se sabe, em toda transposição de uma personalidade real do plano 

da vida concreta e objetiva para o plano da ação dramática, há uma inevitável 

idealização. Inclusive do próprio pensamento da personalidade real e concreta, há uma 

transfiguração pela reflexão no pensamento daquele que lhe dá uma expressão literária. 

  Cada autor que escreveu sobre Sócrates “inventou” o seu Sócrates. Do 

Sócrates real, possuímos de concreto apenas as representações dos intérpretes. Então, o 

nosso conhecimento de Sócrates reside basicamente naquilo que os outros julgaram útil 

legar-nos. Apegamo-nos, pois, àquilo que eles pensaram dele e ao que sobre ele 

disseram, e ainda àquilo que os acasos do tempo não fizeram desaparecer. 

  Entretanto, não podemos considerar fortuitas as imagens de Sócrates que 

uns e outros têm fixado através da história do pensamento filosófico. Nas palavras de 

Magalhães-Vilhena (1998, p. 61): 

 

Essas imagens são função dos quadros sociais e ideológicos em 
que foram elaboradas. (...) elas foram criadas pelos seus autores 
em função da ação ideológica que são chamadas a 
desempenhar. Se elas pouco ou nada nos revelam do Sócrates 
histórico que foi real para os seus concidadãos, em 
contrapartida são ricas de ensinamentos acerca das 
circunstâncias em que intervêm. 

 

  Na interpretação dele, o que manifestou a literatura sobre Sócrates na 

cultura grega em torno do século V e IV foi expressão de um conflito no interior da 

classe dominante (classe dos proprietários) envolvendo os partidários da democracia 

(proprietários escravistas de origem não-aristocrática) contrapondo-os a integrantes da 

própria elite aristocrática olicarca. Outro ponto que não se pode olvidar é a própria 

tradição cultural grega que remontando a Homero tinha como marco o caráter da 

nostalgia, da evocação e da imitação do nome dos seus grandes mortos que tiveram 

outrora o privilégio do heroísmo. 
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  Na esteira da narrativa de Magalhães-Vilhena (1998) apresentaremos 

exemplos dos múltiplos Sócrates. A lenda sobre ele começou cedo, pois ainda em vida 

talvez contasse com aproximadamente 47 anos, Aristófanes, autor cômico, o fez alvo de 

seus achincalhes na peça As Nuvens (encenada no ano 423). É dela que provém a 

imagem ridícula de Sócrates como um burlesco chefe de seita místico-científica. 

  Já nas Memoráveis de Xenofonte é a idealização de Sócrates como 

homem: a sua maneira de viver, as suas conversações habituais; os seus pensamentos 

sobre a conduta adequada que se deveria adotar com relação à família, aos costumes, à 

religião, aos deveres para com os pais e amigos. Ele era o exemplo de um homem 

piedoso e justo que acreditava nos deuses venerados pela sua cidade; era modelo de 

temperança, praticava a persuasão que gerava a amizade, inspirava em todos aqueles 

que dele se aproximavam o respeito e a prática da areté e ensinava-lhes a voltar-se para 

o bem. 

  A interpretação do texto de Aristóteles é contida tanto no que se refere à 

dimensão do homem “magnânimo”, quanto à atribuição a Sócrates de ter sido o 

descobridor do método indutivo para se chegar aos conceitos universais, isto 

evidentemente no campo de uma “ciência” da moral. 

  Diógenes Laércio, autor de um texto chamado Vida dos Filósofos, no 

capítulo referente a Sócrates destacou os seus principais traços de caráter: era firme, 

sabia desprezar os chaleadores, glorificava-se com a sua sobriedade e não exigia 

dinheiro a ninguém. Gostava de dizer “que aquele que sabe passar sem o supérfluo está 

mais próximo dos deuses”. Rejeitou de Alcibíades um grande terreno que este lhe 

oferecera para construir uma casa. Olhava muitas vezes “a profusão das coisas que se 

vendem” e “dizia de si próprio: Quantas há de que não tenho nenhuma necessidade!” e 

citava constantemente estes versos: “Ornamentos de dinheiro e de pompa, são bons para 

o teatro, mas inúteis para a vida”. 

  Em Roma, no século I a.C., Cícero escreveu o texto que desde então se 

tornou célebre: 

 

Até Sócrates, a filosofia ensinava a ciência dos números, os 
princípios do movimento, e as origens da geração e da 
corrupção de todos os seres; investigava cuidadosamente a 
grandeza, as distâncias, o curso dos astros; enfim, as coisas 
celestes. Sócrates foi o primeiro que fez descer do céu a 
filosofia, não somente a introduziu nas cidades, mas até nas 
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casas, e forçou-a a regular a vida, os costumes, os bens e os 
males (MAGALHÃES-VILHENA, 1998, p. 92). 

 

  Uma carta do imperador romano Julião a um filósofo de nome Temistio, 

resumiu a lenda socrática na interpretação latina antes do advento do cristianismo: 

 

Sócrates é o homem a quem cumpre atribuir o saber de Platão, 
a força de alma de Antístenes, o talento militar de Xenofonte. 
Foi dele que nasceram as filosofias dos megáricos Euclides, 
Eubulides, Diodoro Cronos, Stilpón, o mestre do estóico 
Zenão; as de Cebés, Símias, Fédon e de muitos outros. A ele se 
devem o Liceu, a Stoa, as Academias e até as colônias que seus 
seguidores fundaram. É ele também que está nas origens das 
realizações de Alexandre Magno, o discípulo de Aristóteles. 
Aqueles que encontram a salvação é ainda a ele que devem a 
ser salvos (MAGALHÃES-VILHENA, 1998, p. 93) 

 

  Assim a transposição do Sócrates real como lenda literária avança no 

curso da história. Alguns padres da Igreja consideraram o seu Sócrates como um 

precursor e fizeram dele um mártir pré-cristão, nas palavras de Justino no século II d.C.: 

 

Aqueles que viveram antes de Cristo e que buscaram à luz da 
razão humana conhecer as coisas e explicá-las, foram 
mandados para o cárcere e tratados como ímpios. Sócrates, que 
com mais ardor do que ninguém assim procedeu, foi alvo das 
mesmas acusações que nós (MAGALHÃES-VILHENA, 1998, 
p. 95). 

 

  Com os autores do humanismo renascentista, a figura de Sócrates é 

evocada como símbolo de uma harmonia da vida e de um equilíbrio interior que realiza 

e afirma o papel do cidadão exemplar. É empregado como exaltação da vida civil ativa, 

da vida terrena e da liberdade. 

  Em contraponto ao Sócrates-cristão, personagem forjado para soldar o 

conhecimento racional da filosofia grega com o conhecimento “revelado” dos 

evangelhos, que os teólogos-filósofos da patrística grega e latina haviam elaborado 

como representação cristianizada do Sócrates histórico, os ilumiministas produziram a 

figura do Sócrates-anticristão no ambiente cultural da Europa das “Luzes”. Esse 

contraponto expressou de forma inequívoca o conflito entre moral laica e moral 

religiosa que, desde então, foi exacerbado na cultura ocidental. 

  Para os enciclopedistas franceses, Sócrates personificou um símbolo de 

combate que se opunha ao caráter sobrenatural da mensagem evangélica e reconduzia a 
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doutrina da virtude a um patamar de ensino puramente moral, fundado unicamente nas 

luzes da razão natural. Eles, ao incensar o Sócrates histórico em contraposição ao 

Cristo, privilegiavam um herói puramente humano sem qualquer adição estranha e, ao 

mesmo tempo, pretendiam demonstrar que sem religião o homem podia possuir virtudes 

e ser bom cidadão. 

  O Sócrates de Montaigne é um herói da vida cívica. O filósofo francês, 

no seu debate contra o culto excessivo de um saber puramente livresco em certos meios 

humanistas, propõe o método socrático que, para ele, era mais do que a posse da 

verdade e se configurava como uma busca e como uma formação do espírito. 

  O Sócrates que inspirou Diderot ignorou, deliberadamente, a existência 

de uma ordem teológica acima de uma ordem filosófica. Nele, a religião deixou de ter 

exclusividade como fundamento da moral. O materialismo e o ateísmo deixaram de ser 

as causas de perversões como o atestava a existência tanto de judeus, muçulmanos e 

cristãos viciosos, como de materialistas e ateus probos. 

  Já o personagem de Voltaire, pode ser chamado de Sócrates-herético 

porque toma partido contra toda religião dita histórica: cristianismo, judaísmo, 

islamismo. Trata-se de um rebelde contrário às ortodoxias oficiais dominantes. 

  O quadro A Morte de Sócrates (também chamado Sócrates no momento 

de beber a cicuta) de Louis David foi pintado em 1787; portanto, às vésperas da 

Revolução Francesa. Trata-se de uma homenagem ao Sócrates modelo a imitar e 

paradigma de virtude política e de civismo, estímulo para a luta ideológica e política 

revolucionária dos jacobinos, corrente da qual David era adepto. Em outras palavras, o 

Sócrates-jacobino era um instrumento de sua política. 

  Dessa forma, Sócrates foi inventado, durante séculos e séculos, como 

símbolo de propagação de idéias, como personagem de batalhas intelectuais ou 

emblema de uma causa. 

 

 

4.3.1 O Sócrates de Platão 

 

 

  Magalhães-Vilhena (1998), na análise do que chamou “socratismo 

platônico”, destacou a dificuldade de interpretação que se encontra para precisar nos 
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escritos iniciais de Platão, os primeiros Diálógos, o que seria pensamento de origem 

socrática e o que seria propriamente platônico. 

  Para o filósofo português, não foi o discípulo Platão quem se submeteu 

ao pensamento de Sócrates, mas o personagem Sócrates quem, nos Diálógos, teve por 

missão satisfazer a perspectiva do projeto intelectual de Platão. A questão será, então, 

inquirir qual poderia ter sido naquele contexto tal perspectiva e de que maneira Platão se 

utilizou de Sócrates, pensador e pessoa que viveu um drama na vida real, para realizá-la. 

Ele sugeriu a problemática: 

 

Entre os problemas que se formulam nos Diálógos, e as 
posições que são tomadas sobre cada um deles, quais são 
aqueles e aquelas que não podiam ser enumerados senão no 
momento histórico em que viveu Platão? Que é que já não 
podia ser socrático senão de inspiração? Que interesse teria 
podido ter Platão em emprestar a Sócrates certas preocupações 
e certas idéias? Em que medida esses interesses estão em 
relação com a conjuntura que se desenha à roda de Platão e 
com os objectivos gerais que ele se propunha? 
(MAGALHÃES-VILHENA, 1998, p. 41). 

 

  Evidentemente que depois de determinado período da vida de Platão 

esses questionamentos não serão mais pertinentes, pois ele mesmo continuando a 

utilizar o personagem Sócrates, expressará um pensamento filosófico reconhecidamente 

inalcançável para o que foi o Sócrates real. 

  O pensamento do Sócrates histórico foi fruto das condições criadas pela 

vida intelectual no século V em Atenas, fruto da eclosão do logos filosófico, sendo 

correlativo às transformações econômicas, sociais e políticas que marcaram o 

desenvolvimento da vida urbana, os empreendimentos comerciais como a circulação 

mais ativa do ouro, a multiplicação das trocas, as operações de crédito, a divisão 

crescente do trabalho social e a importância crescente dos metecos (estrangeiros que 

viviam em Atenas). Aqui se pode assinalar a força do poder econômico com a 

transformação dos valores tradicionais no campo do social, da moral e da arte. 

Praticamente, todas as atividades como aquelas do ensino, da administração da justiça, 

da eloquência política e até do exército tornaram-se remuneradas. 

  É expressão corriqueira se dizer que Platão fez filosofia pensando em 

chegar à política. Talvez, na primeira etapa de sua vida; entretanto, o que não se pode 

elidir é a sua concepção política onde o papel da justiça era fundamental, embora fosse 

idealizado. 
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  Cada cultura pressupõe certo tipo ideal de humanidade e, ao mesmo 

tempo, também cria os meios para realizar esse certo tipo de ser humano. Os poemas 

homéricos pressupõem o homem aristocrático a que se dirigem. Eles foram 

considerados os grandes educadores da Grécia, tornando-se uma fonte para a formação 

do homem aristocrático. O objetivo da política de Platão era criar uma sociedade justa; a 

meta de sua pedagogia era contribuir para fornecer os meios de realização dessa 

política. Esta, naturalmente, era construída a partir do seu rico e complexo pensamento 

filosófico que se expressou como uma dicotomia entre corpo e alma. Geralmente, 

interpreta-se esse pensamento como fundamentado em uma “concepção dualista do 

mundo”, isto é, o mundo sendo constituído de duas realidades distintas. De um lado, o 

mundo da perfeição, das coisas eternas e imutáveis; do outro, o mundo terreno, dos 

entes contingentes, perecíveis, corruptíveis, aquilo que se chamou a realidade do vir-a-

ser. A história do pensamento ocidental ficou marcada profundamente por essas duas 

ordens distintas de realidade. 

  Platão nos Diálógos teve por objetivo fazer de Sócrates um paradigma. 

Sócrates é a figura exemplar em relação à qual a vida de cada homem (entenda-se: de 

cada ateniense nobre do tempo de Platão) adquire um sentido justificador como o fora 

para o próprio Platão. Daqui em diante o chamaremos de Sócrates-platônico, pois é um 

símbolo, idealizado, transposto ou alegorizado. É uma projeção do Sócrates real: aquele 

que se bateu contra a ilegalidade de uma ação governamental, que questionava critérios 

dos valores morais da sociedade grega, que denunciava a incompetência do júri nas 

assembléias atenienses, submetendo todos estes temas a uma crítica temível. 

  Sócrates é idealizado porque se torna um valor exemplar, porque se torna 

para Platão um modelo que se deve seguir e, sobretudo, porque é transfigurado na 

medida em que representou o pensamento inicial do autor dos Diálógos. Este é o sentido 

do Sócrates-platônico: herança e pressuposição. 

 

 

4.3.1.1 A questão do Protágoras e seus desdobramentos 

 

 

  Embora quase toda a obra escrita de Platão principalmente a considerada 

como exotérica, ou seja, aquela destinada ao público fora do ambiente de sua escola, a 
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Academia, tenha sido conservada desde a sua origem, os exegetas dela, em qualquer 

época, não apresentaram um consenso firmado quanto à cronologia de sua escritura. 

  Após o emprego da estilometria no século XX, tornou-se aceitável um 

conjunto de três grupos de Diálógos com a seguinte ordem cronológica: os iniciais 

(também chamados da juventude ou socráticos), os intermediários (ou da maturidade) e 

os últimos (finais ou da velhice). Entretanto, esta classificação não pode ser considerada 

como fechada ou definitiva, pois alguns autores defendem e situam determinadas obras 

em transição entre esses possíveis períodos. 

  Quanto aos textos escolhidos para a interpretação em nossa pesquisa, se 

aceita que foram escritos na seguinte ordem: primeiro, o Protágoras, a seguir, o 

Górgias e por último, o Menon. Entretanto, não seguiremos esta ordem cronológica, 

pois o nosso parâmetro investigativo é uma relação articulada de conteúdos. Daí porque 

analisaremos, inicialmente, o Protágoras, na sequência tópicos do Menon e, por último, 

a temática do Górgias. 

  O Protágoras pode ser considerada como uma obra que se situa na 

transição entre os Diálogos iniciais e os intermediários. Nele, Platão trata com 

objetividade do problema que relaciona o saber e a areté. O Protágoras é o texto da 

nossa tradição pedagógica onde se coloca a questão genealógica inicial da nossa 

investigação: é possível o ensino da areté? 

  O enredo do texto enfoca uma discussão cujo tema é a distinção entre o 

que seria a educação socrática e a educação sofística. Trata-se de uma agonística entre 

dois expoentes da paidéia grega clássica: Sócrates e Protágoras. Sobre ela, Werner 

Jaeger (1995: 622) escreveu: 

 

No caso de uma obra de originalidade tão inimitável como esta, 
qualquer reprodução por mais engenhosa e magistral que fosse 
quanto à linguagem, ficaria forçosamente muito abaixo do 
original. 

 

  Para Lílian do Valle (2002: 214), não é preciso dominar a língua grega 

para se reconhecer a beleza do texto, o estilo é tão vivo que os acontecimentos parecem 

encenar-se à nossa frente tendo o próprio Sócrates como narrador. Para ela, o escrito é 

um dos mais acessíveis da obra platônica fazendo justiça a um Diálogo dedicado a 

Protágoras de Abdera, um educador profundamente engajado com os princípios 
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democráticos e reconhecidamente considerado como o mais significativo dos sofistas 

gregos; portanto, o elogio inicial que Sócrates fez não teria sido irônico nem gratuito. 

 

- E, certamente, [Protágoras] é o mais sábio de todos quantos 

por aí há. (309 d) 

 

  Entretanto, antes mesmo do debate ocorrer, pois este se passa na casa de 

Cálias, um ateniense rico que hospedava o sofista, algumas questões de relevante 

significado são postas por Platão como preâmbulo. Elas se expressam na conversa entre 

Sócrates e Hipócrates, um jovem discípulo, que o procura em casa, antes dos primeiros 

raios da manhã, para que ele intervenha junto a Protágoras com o objetivo de fazer com 

este aceitasse ensinar-lhe a sua doutrina sofista. 

  Sócrates iniciou a conversa com Hipócrates em seu estilo habitual: 

questionando se o jovem estava seguro de sua decisão de aprender o pensamento 

sofista, se sabia de suas consequências e o que esperava do seu ensino. Ele usou do 

recurso da comparação e indagou ao seu discípulo caso ele quisesse se tornar médico, a 

quem ele deveria recorrer, a resposta é óbvia: ao seu homônimo Hipocrátes de Cós, o 

mais famoso médico da Grécia clássica, conhecido como o “pai da medicina”. Assim 

também prosseguiu, dando o exemplo de seguir a Fídias ou Policleto, caso desejasse ser 

escultor. A seguir, questionou se ele sabia o que era um sofista: 

 

- Diz-me lá, então, o que pensas que é um sofista? 
- Bem, penso que, como próprio nome indica, é aquele que 
possui uma sabedoria. 
- (...) essa é também a definição que se dá a propósito dos 
pintores e dos arquitectos, que são aqueles que possuem uma 
sabedoria, mas se alguém nos perguntasse: “Que sabedoria 
possuem os pintores?”, dir-lhe-íamos que a reprodução de 
imagens e o mesmo dos outros. Mas se alguém nos perguntar: 
“Em que é que o sofista é sábio?”, O que lhe responderemos? É 
mestre em que ofício? 
- O que diremos, Sócrates, se não que é mestre em habilitar os 
outros a falar? 
- Talvez disséssemos a verdade, mas, claro que não é 
suficiente, (...) o sofista habilita os outros a falarem sobre o 
quê? (...) e que matéria é essa em que ele, sofista, é sabedor e 
torna sabedor o seu discípulo? (312 c – d) 

 

  O questionamento de Sócrates sobre o quê se fala, o quê da matéria se 

ensina é um indício daquilo que buscava: o conceito, a definição, aquilo que seria o 
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principal do logos, ou seja, o conhecimento verdadeiro. Ele destacou o quê de intrínseco 

pertencia a cada saber com a palavra sabedoria. Este pequeno trecho inicial do texto nos 

instigou a questionar: se há uma sabedoria intrínseca a cada saber, ou seja, à psicologia, 

à enfermagem ou à biologia, por exemplo, então, qual é a sabedoria intrínseca à 

bioética? 

  Para Grimaldi (2006, p. 39-40), Sócrates iniciou a aventura especulativa 

na linguagem grega. Falar é sempre dizer algo sobre uma coisa. Dizer que ela é bela, 

que ela é grande ou que ela é justa é reconhecer o ser da beleza, do tamanho ou da 

justiça. Há um ser em si de todas as ideias que se afirma das coisas quando se lhes 

atribui algo. 

  Assim, ele chegou ao ponto onde queria fazer o jovem refletir: 

 

   Se te fosse preciso confiar o corpo a algo que implicasse riscos, 
   quer fosse bom, quer fosse mal, ponderarias durante muito tempo 
   se o confiavas ou não e chamarias os teus amigos e familiares 
   para te aconselhares, (...). Tratando-se, contudo, de algo muito  
   mais importante que o corpo, a tua alma, na qual se sediam todas 
   as tuas acções, boas ou más, consoante ela for boa ou má, a este 
   propósito, não consultas (...) nem nenhum de nós que somos teus com- 
   panheiros, para saberes se hás-de confiar ou não a tua alma a este 
   estrangeiro recém-chegado. (313 a-b) 
 

  De acordo com Gobry (2007, p. 123-129), para a cultura grega, a alma 

(psykhé) era um princípio de natureza vital ou espiritual, habitualmente das duas 

naturezas ao mesmo tempo. A alma animava o corpo. Este corpo poderia ser o universo, 

então, a alma seria psykhé toû kósmou ou psykhé toû pantós. Em Heráclito, a alma 

aparenta ser exclusivamente vital em vários fragmentos em que se diz que ela nasce da 

água. Entretanto, em outro fragmento se diz que ela contém o Lógos (entendendo-se 

como “razão universal”). Platão reproduz no Timeu a teoria pitagórica sobre a alma. 

Nela, o homem é dotado de duas almas: uma provida de um princípio imortal, fadada a 

separar-se do corpo, e outra mortal, para animar o corpo. Aristóteles na Ética a 

Nicômaco também adotará o esquema bipartite: o homem tem uma alma dotada de 

logos (a “racional”) e a outra sem ele (a “irracional”). 

  Então, ficou claro que o objetivo de Sócrates ao fazer referência à alma 

no seu questionamento inicial era instalar a dúvida em seu discípulo, depois continuou: 

 

   - Hipócrates, não achas que o sofista é uma espécie de comer- 
   ciante ou retalhista de produtos, com os quais a alma se alimenta? 
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   Pois a mim é o que parece. 
   - E a alma se alimenta de quê, Sócrates? 
   - De ciência, creio eu – respondi-lhe. (313 c-d) 
   (...) Porque o perigo é muito maior na compra da ciência 
   do que na compra dos alimentos. (314 a) 
 

  Nessa passagem encontramos um exemplo de equívoco incorporado à 

nossa tradição de pensamento: a tradução de episteme por ciência. A palavra ciência, 

oriunda do latim scientia, é frequentemente traduzida para a nossa língua como 

sinônimo do termo grego episteme. É necessário esclarecer com Rohden (2008, p. 139) 

que o modelo de episteme na cultura grega clássica era a matemática, pois tratava do 

imutável e só este poderia conferir validade e universalidade aos discursos (logos). 

Então, aqui temos o nosso primeiro paradoxo de linguagem. Episteme é termo 

originário grego e nos remete à garantia de pensamento expressa na capacidade do nous. 

O que faz o nous? Articula, justifica, garante o logos, o discurso, o pensamento dos 

saberes. Estes foram compreendidos a partir da interpretação de Aristóteles que os 

classificou em: episteme (teoria/contemplação/sabedoria), práxis (ética e política) e 

poiesis (técnica/arte). 

  Agora se esclarecerá o paradoxo. Ciência é termo do latim scientia, da 

modernidade, vem de scire – conhecer; assim, ter ciência é ter conhecimento. Mas qual 

conhecimento? Aquele que é produto do que se conhece do objeto, capaz de mensurá-

lo, medí-lo e controlá-lo. A cultura latina traduziu o logos grego da poiesis como ratio – 

razão, saber que era associado prioritariamente à produção e controle da técnica/arte. 

Portanto, scientia tem como referente o termo poiesis e não episteme. 

  O diálogo prossegue com o jovem respondendo a Sócrates e afirmando 

que não desejava se tornar sofista, mas apenas estudar para obter cultura. Aqui duas 

reflexões merecem ser demarcadas: a primeira, o ensino da sofística era destinado 

“como profissão” somente àqueles discípulos particulares que os acompanhavam e que 

esperavam mais tarde eles próprios também se tornarem sofistas. 

  A segunda, os jovens gregos procedentes de famílias ricas que se 

juntavam à volta dos principais sofistas não tinham por finalidade tornarem-se sofistas, 

mas adquirir um conhecimento que os tornasse “cultos”. Este é o ponto que ataca 

Sócrates: que cultura é esta, isto é, em que consiste esta paidéia? 

  Hipócrates não saberá precisar o que é a verdadeira paidéia e então 

Sócrates, como já houvera expressado anteriormente na Apologia, a define como uma 

exortação aos homens a velar por suas almas. 
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  Sócrates empregou a seguinte metáfora: a paidéia sofística seria como 

uma mercadoria importada, do tipo de alimentos que são vendidos por aqueles 

ambulantes no mercado. Entretanto, diferentemente daquelas iguarias que se pode 

provar antes de levar para casa em recipientes, a sofística seria um alimento que o 

jovem teria que consumir imediatamente, na sua própria alma, sem saber se o 

favoreceria ou o prejudicaria. 

  Na interpretação de Jaeger (1995, p. 624), nesta passagem identificam-se 

dois tipos de educador (na visão platônica): o sofista, que instila no espírito humano, ao 

sabor da intuição, toda a sorte de conhecimentos e Sócrates, médico das almas, para 

quem o saber é o alimento do espírito. 

  Nesse breve texto introdutório, Platão apresentou o pensamento que só 

será devidamente esclarecido na elaboração posterior de outras obras como República e 

Fédon. Entretanto, aqui no Protágoras já foi anunciada a sua intenção ao cotejar as 

paidéias sofística e socrática: a fundamentação de um conhecimento seguro (episteme) 

que somente um perito poderia “extrair” da alma (psykhé). 

  Claro que será o seu personagem, o Sócrates-platônico, aquele que, como 

conhecedor desse saber verdadeiro, irá proferir a sentença, como faz um juiz, sobre o 

alimento adequado à alma. Esta é a imagem que será construída de Sócrates por Platão 

nas obras posteriores e que corresponde, na sua óptica, à essência do verdadeiro 

educador. 

  Como vimos, no contexto da nova configuração do quadro sócio-

econômico do mundo grego, a sofística surgiu como uma novidade em matéria de 

educação, tanto no método quanto no conteúdo, diríamos hoje. Destacamos a atitude de 

compromisso pedagógico que identificava o sofista e que se chamava epangelma. Aliás, 

foi por meio dele que Protágoras iniciou o seu discurso9. Normalmente, traduz-se o 

termo epangelma como promessa; nesse contexto, interpreta-se como o compromisso 

que o mestre faz ao discípulo de ensinar-lhe uma determinada coisa. O verbo é 

�παγγ�λλεσθαι, mas também se diz ύπισχνε�σ�αι que significa “fazer saber” 

(JAEGER, 1995, p. 626). Ou seja, um saber de aplicação prática, de caráter político na 

dimensão de finalidade que também guardava uma característica de valor (excelência), 

portanto, areté. 

                                                 
9 A partir daqui a narrativa descreve o que se passou na casa de Cálias onde Protágoras estava hospedado. 
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  Na exposição inicial, Protágoras evocou, ao se apresentar como 

educador, uma herança proveniente dos poetas clássicos perfilando-os de Homero até 

Simônides. Entretanto, o fez descortinando uma mensagem até então oculta: os antigos 

poetas seriam como eles (sofistas), defensores do espírito cultural grego que, no entanto, 

tiveram que ocultar-se sob o manto da poesia porque no seu tempo o preconceito da 

sociedade arcaica aristocrática não tinha condições de receber aquela educação. 

  Como já se disse acima, o modelo arcaico de ensino na Grécia clássica 

era restrito à classe hegemônica constituída por tradicionais famílias latifundiárias e 

tinha um caráter privado, isto é, um homem mais velho e também rico transmitia para 

alguns jovens os valores da sua cultura, sem interesse pecuniário. 

  Naquele ponto, Sócrates retomou o problema do preâmbulo 

questionando, com palavras nossas, em quê a “prática da educação” de Protágoras 

tornava os seus discípulos, ou seja, o quê se apreendia com o seu ensinamento e no quê 

seria benéfico para alguém que se fizesse seu ouvinte. 

 

   - O Hipócrates deseja frequentar a tua companhia e gostaria 
   que lhe dissesses que benefício obterá se assim o fizer. 
   - Meu jovem, eis o que acontecerá se conviveres comigo: 
   No mesmo dia em que o começares a fazer, ao regressar a casa, 
   Estarás melhor, e o mesmo no dia seguinte; em cada dia progre- 
   dirás sempre para o melhor. (318 a) 
 

  Evidentemente, Sócrates não estava satisfeito com a resposta, pois ele 

queria saber o melhor em quê. O complemento da resposta de Protágoras é 

paradigmático: 

 

   - O meu ensino destina-se à boa gestão dos assuntos particulares - 
   de modo a administrar com competência a própria casa – e dos  
   assuntos da cidade – de modo a fazê-lo o melhor possível quer 
   por acções quer por palavras. 
   - Será que percebi bem as tuas palavras? Parece-me que falas 
   da arte de gerir a cidade e prometes transformar homens em bons 
   cidadãos? 
   - É esse precisamente, Sócrates, o objectivo que me proponho 
   cumprir. (319 a) 
 

  Registramos com Hannah Arendt (1997, p. 38 e p. 58) duas observações: 

a primeira, o homem grego não podia participar dos negócios do mundo se antes não 

fosse proprietário, senhor de algo que estabelecia a sua identidade entre os iguais que 
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eram senhores de um domínio privado, ou seja, “um dono de casa”. A segunda reforça a 

compreensão de areté como um pertence da dimensão pública onde se dá o 

reconhecimento pela presença de outros. Esta presença, contudo, só é legitimada por 

pares do indivíduo, não pode ser uma presença fortuita, familiar ou de inferiores. Aqui 

também a autora lembra uma passagem da Odisséia de Homero onde é dito que o 

escravo perde metade da areté quando sucumbe à escravidão porque perde a admissão à 

esfera pública, onde a excelência, o mérito pode ser demonstrado. 

  “Parece-me que falas da arte de gerir a cidade e prometes transformar 

homens em bons cidadãos?” Este questionamento de Sócrates, como também aquele do 

diálogo preliminar com Hipócrates sobre a habilitação do saber sofista, se dirigia a uma 

concepção de ensino técnico, pois era acompanhada de exemplos de uma determinada 

matéria: agora citava Zêuxis como mestre na pintura e Ortágoras de Tebas como mestre 

na arte de tocar flauta. 

  Protágoras, na sua resposta, reconhece a multidimensionalidade do 

ensino da sofística que abrangia várias áreas; entretanto, ele próprio dava preferência ao 

que hoje chamaríamos ramos sociais do saber ou ciências humanas. 

  Ele entendia que os jovens que passaram pelo habitual ensino do tipo 

elementar e agora aspiravam a completá-lo por meio de uma “cultura superior”, 

aspiravam não a uma profissão determinada, mas “a carreira política”. Era o que ele 

queria ensinar-lhes: a capacidade de se orientarem retamente a si próprios, isto os 

tornaria melhores para dirigirem com êxito os assuntos do Estado, mediante o discurso e 

as ações, e, naturalmente, também gerirem a sua própria casa. Em resumo, assume a 

pretensão de educar os homens para que sejam bons cidadãos, o que seria um ensino de 

“arte/técnica política”. Aqui, em nossa leitura, identificamos no Protágoras com a 

educação sofística, a expressão da primeira revolução epistemológica do ensino dos 

valores na nossa cultura ocidental. 

  Sócrates reconhece que essa é uma elevada finalidade, mas expõe as suas 

dúvidas acerca da possibilidade de se ensinar tal valor (areté), e em apoio disso 

menciona diversas experiências conhecidas. Por exemplo, Péricles, o grande estadista 

da Grécia do século V, deu a seus filhos uma educação excelente, contudo naquilo em 

que ele próprio era reconhecidamente considerado “o melhor” – sua capacidade política 

– não os tinha educado como também não os entregou para que outro os educasse. 

  O aquilo que Péricles não pode educar os seus filhos era a areté; a sua 

própria. Ele deixou os filhos à solta, para que “se instruíssem livremente”, como se a 
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areté fosse por si própria pousar sobre eles. Este é o ponto central que interessa a 

Sócrates defender: a areté é um presente dos deuses. Só no final se descobre o porquê 

desse recurso em Platão. 

  De acordo com Jaeger (1995, p. 964-965), sem sombra de dúvida, para 

Platão, o homem justo é aquele está na posse da areté. Daqui ele retira o seu conceito de 

eudaimonia, pois na interpretação platônica o sentido da palavra deve indicar que o 

homem tem um bom dáimon, ou seja, uma deidade que age favorável àquele homem 

que a possui. Platão resgatou um conceito religioso da sua cultura: o homem que “tem 

um bom dáimon” é o que foi abençoado com bens abundantes e é feliz, neste sentido. 

Há uma clara contraposição ao sentido material de eudaimonia que a cultura secular do 

século IV propagava. 

  Werner Jaeger (1995, p. 965-966) percebeu uma aproximação entre a 

frase de Heráclito “o caráter (ήθος/ethos) é o dáimon do homem” e a interpretação de 

Platão, pois se infere de ambos pensadores que o dáimon não é algo exterior à 

humanidade, mas a relação que se estabelece entre o divino, sua ação e o homem. Na 

síntese de Aristóteles (como veremos), a areté será o valor interior próprio que torna o 

homem feliz. 

  Retornando ao texto, chegamos ao marco do conhecido questionamento 

que se tornou clássico: 

 
   - ... Se entenderes possível, [Protágoras] demonstra-nos de que modo  
   se ensina a areté. (320 c) 
 

  Protágoras, elegante e gracioso, começou assim o seu discurso: 

 

   Em primeiro lugar, querem que o faça contando-vos uma história, 
   como mais velho que fala aos mais novos, ou que o demonstre 
   com argumentos? (320 c) 
 

  Como a platéia manifestou-se indicando que fosse dele a escolha, então, 

o fez iniciando por uma narrativa mítica. Luiz Rohden (2008, p. 105) nos fez refletir 

sobre a condição do mito como metáfora onde, algumas vezes, não há uma perda de 

significação, mas, ao contrário, até encontramos melhor compreensão de determinados 

fenômenos que no próprio sentido literal de argumentação. 

 

   Era uma vez...existiam somente os deuses e não havia ainda as 
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   raças mortais. Quando chegou, então, o momento destinado ao 
   seu nascimento, os deuses modelaram-nas, no interior da terra, 
   misturando terra e fogo e os elementos que com estes se com- 
   binam. ... Os deuses encarregaram Prometeu e Epimeteu de as  
   organizar e de atribuir a cada uma capacidades que as distinguis- 
   sem. Epimeteu pediu, então, a Prometeu que o deixasse fazer essa 
   distribuição. ... Epimeteu – que não era lá muito esperto -  
   esqueceu-se que gastara todas as qualidades com os animais irra- 
   cionais; ... [e] restava-lhe ainda a raça dos homens ... chega Pro- 
   meteu para inspecionar a distribuição e vê que, enquanto as outras 
   espécies estão convenientemente providas de tudo quanto neces- 
   sitam, o homem está nu, descalço, sem abrigo e sem defesa. 
   (320 d – 321 c, grifo nosso) 
 

  O homem está nu. Do latim nudus, despido, exposto, desprovido. Aqui a 

instância em que o homem se encontra é a própria vida bruta, ou seja, o simples fato da 

vida que os gregos chamavam zoé. Para nós, esta é metaforicamente a primeira imagem 

de vida nua que foi desenvolvida por Giorgio Agamben (2002). Retornando ao texto, 

Protágoras continuou: 

 

   Sem encontrar qualquer outra solução para assegurar a sobrevi- 
   vência do homem, Prometeu, roubou a sabedoria artística de He- 
   festo e Atena, juntamente com o fogo – porque sem o fogo era-lhe  
   impossível possuí-la ou torná-la útil – e, assim, ofereceu-a ao ho- 
   mem. Com ela, este tomou posse da arte da vida, mas não da arte 
   de gerir a cidade, pois esta estava junto do próprio Zeus. ... 
   Deste modo, o homem participava da herança divina e, devido ao  
   parentesco com os deuses, foi o único dos animais a acreditar neles. 
   (321 d – 322 a, grifos nossos) 
 

  Interessante, para nós, é a correlação que se pode fazer com o significado 

da frase “assegurar a sobrevivência do homem”. Ele expressa tanto o cuidado de um titã 

mitológico para com a humanidade em época lendária, quanto a preocupação 

contemporânea da tese de Van Potter, o inventor do neologismo bioética, que empregou 

o termo no sentido de aproximar dois campos que estavam distanciados – ciência 

(biológica) e ética – e que seriam, na sua visão, elementos essenciais para assegurar a 

sobrevivência do homem no século XXI. 

  “O homem participava da herança divina”.  De acordo com Gobry (2007, 

p. 93-94), a palavra participação em grego (méthexis) expressava um sentido prático: 

participava-se de uma guerra, de um banquete; recebia-se uma parte na herança. Este foi 

o significado da palavra empregado por Protágoras. O verbo participar também 
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expressava os seguintes sentidos: comunicar, compartilhar e apresentar a natureza, as 

qualidades, os traços comuns a algo. 

  Entretanto, em Platão, o termo participação (méthexis) assumirá outro 

significado coerente com sua teoria do conhecimento que buscava uma resposta para 

harmonizar as duas grandes teses do pensamento grego que o antecederam e que se 

apresentavam com antíteses: Heráclito (o ser como devir, múltiplo, em contínua 

transformação) e Parmênides (o ser como absoluto, uno, que não se transforma). 

  De acordo com Reale (1994), Platão mediante o que denominou 

“segunda navegação” estabeleceu uma passagem de investigação filosófica de conceitos 

“pré-socráticos” para um plano metafísico que ele chamou supra-sensível. Neste 

contexto se compreende o novo sentido do termo participação, ou seja, segundo este 

sentido, o mundo sensível participa do mundo inteligível por ser sua cópia e seu efeito, 

visto que as Essências (eíde), absolutas e eternas, são a causa (aitía) e o modelo 

(parádeigma) daquilo que é sensível, imperfeito, relativo e temporal. A fonte da 

existência dos seres temporais, para Platão, é a méthexis. No Fédon, ele escreverá: “Não 

conheço outro modo de vinda ao ser, para cada ser, a não ser participar de cada 

Essência própria da qual deve participar” (apud GOBRY, 2007, p. 94, grifo nosso). 

  A continuação da narrativa de Protágoras nos faz chegar ao cerne do 

exercício genealógico que estamos elaborando: 

 

   Assim providos, inicialmente, os homens viviam dispersos e não  
   havia cidades. ... A arte que dominavam era-lhes suficiente na  
   procura dos alimentos, mas ... faltava-lhes a arte de gerir a cidade,... 
   Procuraram, então, associar-se e proteger-se, fundando cidades. 
   Só que, ao associar-se, tratavam-se injustamente uns aos outros, 
   já que não possuíam a arte de gerir a cidade. De modo que,  
   novamente dispersos, se iam destruindo... Zeus, então, inquieto, 
   não fosse a nossa espécie desaparecer de todo, ordenou a Hermes 
   que levasse aos homens respeito e justiça, para que houvesse 
   na cidade ordem e laços que suscitassem a amizade. 
   Hermes perguntou a Zeus de que modo haveria de dar aos homens 
   justiça e respeito: “Distribuo-os do mesmo modo que, no início,  
   foram distribuídas as outras capacidades? As outras ficaram assim  
   repartidas: um médico é suficiente para muitos leigos e o mesmo 
   acontece com os outros especialistas. Atribuo, também, justiça e  
   respeito aos homens deste modo, ou distribuo-os por todos?” 
   “Por todos – respondeu Zeus – e que todos partilhem desses predicados 
   porque não haverá cidades, se somente uns poucos  
   partilharem deles, como o fazem dos outros. Estabelece em meu nome 
   uma lei que extermine, como se se tratasse de uma peste para a 
   cidade, todo aquele que não for capaz de partilhar de respeito e  
   de justiça”. (322 b-d, grifos nossos) 
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  Zeus...ordenou a Hermes que levasse aos homens respeito e justiça... 

estabelece em meu nome [Zeus] uma lei. A interpretação que aqui se põe é o que na 

tradição cultural se chamou de lei não escrita. O exemplo emblemático se encontra em 

Antígona, texto de Sófocles. Nesta inolvidável peça trágica, Antígona morre porque 

cumpriu a lei não escrita de sepultar um morto, no seu caso, também realizando um 

dever fraterno, pois o morto era o seu irmão Polinices. A sua afronta, com plena 

consciência, se deu contra o decreto do rei Creonte que, baseado na força do Estado, 

havia proibido, sob pena de morte, que se sepultasse o cadáver de Polinices, morto em 

combate contra sua própria pátria. 

  Sobre a importância do conceito de justiça na tradição da cultura 

ocidental, Chaïm Perelman (1999, p. 8), um dos mais destacados estudiosos da filosofia 

do direito, citou um pensamento síntese de Proudhon: 

 

A justiça, sob diversos nomes, governa o mundo, natureza e 
humanidade, ciência e consciência, lógica e moral, economia política, 
política, história, literatura e arte. A justiça é o que há de mais primitivo 
na alma humana, de mais fundamental na sociedade, de mais sagrado 
entre as nações e o que as massas reclamam hoje com mais ardor. É a 
essência das religiões, ao mesmo tempo que a forma da razão, o objeto 
secreto da fé, e o começo, o meio e o fim do saber. Que imaginar de 
mais universal, de mais forte, de mais perfeito do que a justiça? 

 

  Continuando com a palavra de Protágoras: 

 
   Sócrates, ... antes de mais, há ou não uma qualidade da qual é 
   forçoso que todos partilhem, se realmente se quiser que haja uma  
   cidade? Com efeito, é neste imperativo, e não em qualquer outra  
   razão, que se encontra a solução da questão que tu levantas. Pois, 
   se essa qualidade realmente existe e não se encontra nem na car- 
   pintaria, nem na metalurgia, nem na cerâmica, mas antes na 
   justiça, na sensatez e na piedade – em suma, numa qualidade à qual 
   dou o nome de virtude humana [politike areté]; se é essa qualidade 
   de que todos devem partilhar e qualquer homem deve possuir, seja o  
   que for que queira aprender ou fazer, pois sem ela nada lhe será 
   possível; se é preciso que aquele que dela não partilhe, seja 
   criança, homem ou mulher, seja ensinado e punido até que pela  
   punição se torne melhor e que aquele que não responda nem à  
   acção das punições nem dos ensinamentos, esse, seja tido como  
   incurável e banido da cidade ou condenado à morte. 
   (324 d – 325 b, grifos nossos). 
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  Que todos partilhem,... é neste imperativo, ... que se encontra a solução 

da questão. No grego, partilhar vem de nemô: repartir, atribuir. Daqui, também o que é 

justo como lei, o legal, o nomimon – de nómos, lei, convenção, instituição. Assim, será 

o sentido que Aristóteles desenvolverá de nómos: uma lei da atribuição ou da partilha. 

  “Virtude humana [politike areté] ... que todos devem partilhar e qualquer 

homem deve possuir ... pois sem ela nada lhe será possível...[se não for]...ensinado”. 

Como se percebe, a tradução para nossa língua de politike areté ficou estabelecida como 

virtude humana. Entretanto, continuando com o nosso exercício de pensar em grego, 

percebemos na perspectiva originária de Protágoras o sentido de areté como um saber 

que faz, que torna o outro melhor. Assim, para a nossa interpretação, o sentido de 

politike areté é o de saber-fazer que torna melhor o humano (o político está subsumido 

no humano, pois não há humano fora da polis para o pensamento grego clássico). 

  Então, agora podemos continuar com a indagação: como todos devem 

partilhar dessa qualidade, politike areté, que é o fundamento da excelência humana? 

Embora uma resposta devidamente elaborada só seja encontrada na Política de 

Aristóteles, aqui no Protágoras já se tem um indício que nos permite responder: por 

intermédio do nómos. 

  O que estabelece o nómos? A possibilidade de participar mediante a 

paidéia, pois é por intermédio dela que se aprende a ser politike areté; é a paidéia que 

nos faz adquirir a nossa segunda natureza como humanos: ser justo e respeitador, 

expressão de melhor forma de ser humano; portanto, é a paidéia a nossa condição de 

possibilidade de ser homem (as feras e os deuses não necessitam de educação para 

adquirirem a sua natureza, dirá Aristóteles). Daqui provém o quê da interpretação de 

Platão e Aristóteles como bios que literalmente se traduz como vida, mas que nós em 

coerência com o exercício hemenêutico que estamos desenvolvendo ressignificaremos. 

  Platão na República estabeleceu uma nova designação de bios: a vida 

humana que consistia na individual subsistência que se adequava a um princípio de 

conduta determinado, logo não se tratava simplesmente de expressar o significado de 

vida em si, pois para isso poeria ter usado a palavra zoé (também vida). O que se tem no 

pensamento platônico como bios é o sentido de forma de vida humana. 

 

Com o conceito de bios, Platão imprime ao pensamento 
filosófico um impulso cujos efeitos duradouros são sentidos na 
longa história deste conceito na Filosofia e no pensamento 
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ético e religioso dos séculos seguintes (JAEGER, 1995, p. 
967). 

 

  Identificamos no mito de Protágoras o concernente à base da existência 

humana, digamos, daquilo que faz nossas vidas adquirirem uma segunda natureza, não 

mais simplesmente a zoé (vida mais primitiva do ser vivente, pois animais e vegetais 

também a tinham), mas aquilo que será chamado de bios (vida com sentido humano) 

que se adquire ao compartilhar a polis. Esta palavra é a raiz da prática iniciada pelos 

gregos que conhecemos por política. 

  Para Winton e Garnsey (1998), os gregos criaram a política e também a 

teoria política, com uma singular relação entre elas: a da referência que indicava a polis 

como uma comunidade de iguais, os politai, aqueles que determinavam a política em 

debate aberto e organizado. Para os autores (1998, p. 49), a teoria política dos gregos 

era, basicamente, a reflexão a propósito da natureza da polis, conduzida como 

empreendimento intelectual autoconsciente em nível geral. 

  Para eles, os primeiros autênticos teoristas da polis foram os sofistas e 

Sócrates; entretanto, identificaram dois antecedentes: Os versos políticos de Sólon e a 

tragédia. Em algumas peças de teatro trágico, daquele período, destacavam-se temas 

políticos sobre a natureza da justiça e a relação entre os polites. Eles interpretaram-nas 

como um estágio intermediário entre os dois níveis de raciocínio político (o poético e o 

filosófico), onde as obras expressavam elementos da vida institucional formal da polis 

caracterizando personagens que buscavam compreender suas próprias experiências de 

existência humana, aliás, como nós também ainda hoje fazemos. 

  Essa compreensão se torna clara quando se acompanha o movimento que 

abalou, a partir do fim do século VII, ao mesmo tempo, tanto as instituições políticas e 

sociais quanto as idéias e representações até então incontestadas da cultura grega. É 

nesse movimento que nascem e se desenvolvem simultaneamente filosofia e política. 

  Para Castoriadis (1997), ocorreu uma contestação, um questionamento do 

imaginário social estabelecido, da instituição (política, social, ideológica) anteriormente 

instalada na cidade e das significações imaginárias sociais que esta utilizava, não como 

simples contestação e questionamento de tal instituição em lugar da qual se preferiria 

uma outra, mas como do fundamento e razão de ser da instituição enquanto tal, em 

outras palavras, da justificação possível do nómos: tanto daquele vigente como de todo 

e qualquer nómos. 
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  Esse questionamento se desenvolverá, acrescentamos nós, como ruptura, 

como fratura no interior do logos grego. Aqui eclodiu o debate entre Sócrates e a 

sofística trazendo no seu cerne a contraposição entre o nómos e a physis que será 

posteriormente elaborada no pensamento por Platão e Aristóteles, os dois expoentes da 

tradição filosófica grega clássica, pois cada um a seu modo enfrentou o problema na 

perspectiva de superar a unilateralidade de um dos termos. 

  O filósofo grego contemporâneo lembra que o enigma do nómos não é 

somente e nem tanto o arbitrário, como um gesto ou ato individual, mas a própria 

condição que o torna arbitrário universal, ou seja, é esta condição - a universalidade 

como arbitrário – a fonte da discordância de pensamento entre Platão e Protágoras 

porque é possível inferir-se que no desdobramento do pensamento do sofista de Abdera 

a universalidade arbitrária é a condição de existência e o fundamento de todas as coisas, 

inclusive, da polis e da sociedade. 

  Em Castoriadis (1997), o pensamento grego clássico não é simplesmente 

um logos, discurso racional, um debate tranquilo de idéias entre cidadãos; antes, é muito 

mais polemos, gerador de enigmas que se expressam no embate das oposicionalidades 

que inevitavelmente se compreendem em circularidade, ou seja, a posição do nómos 

reconduz inelutavelmente à posição da physis. 

  Aqui entendemos concluída a investigação genealógica requisitada pelo 

questionamento da nossa pesquisa sobre o texto Protágoras. Platão prosseguirá com a 

argumentação prometida por Protágoras agora no âmbito do “racional”. Isto foi feito, 

por ele, utilizando argumentos que hoje chamaríamos de fundamentação sociológica da 

educação que é em síntese: se não se aceita como premissa a possibilidade de educar a 

natureza humana, todas as instituições sociais que existiam (família, religião, Cidade-

Estado) perderiam o sentido e a razão de ser. 

  Na última parte do texto, naturalmente, Platão desenvolverá o 

pensamento de Sócrates, o seu Sócrates-platônico. Para Jaeger (1995), a força do 

pensamento do personagem platônico está na tensão dialética de suas perguntas. Isso ele 

o faz com maestria em praticamente todos os Diálógos. Aqui ele envolverá Protágoras 

que ao defender a educação do homem na areté política associou a este ato, como um 

processo de desenvolvimento de uma areté natural, a justiça. De acordo com a metáfora 

utilizada por ele, um bem social distribuído igualmente por todos os homens por Zeus. 

  Com o tema do debate puxado por Sócrates sobre a natureza da areté, 

sobressai o questionamento sobre se existem múltiplas aretai (plural de areté) ou 
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somente uma que tenha a natureza de englobar todas as outras. Está urdida a trama de 

Sócrates: a articulação da tese da areté como saber. 

  Ele questiona: poderão o saber e a consciência do que é bom escudá-lo 

contra qualquer influência que pretenda levá-lo a agir mal? É neste contexto que um 

conceito fundamental em Platão aparece pela primeira vez: o de fim (telos). Aqui ele 

articulará uma arte da medida que nos permitirá distinguir o que é aparente do que é 

verdadeiro, um conhecimento seguro que nos fornecerá a pauta correta para a nossa 

conduta. 

  O conceito da medida e da arte de medir tem uma importância 

fundamental para a concepção platônica da paidéia e do saber. É aplicado para 

compreender o Bem supremo no plano do nous (termo grego correlato a intelecto, do 

latim intellectus), isto não pode ser concebido como pensamento do Sócrates histórico, 

pois como é sobejamente conhecido o seu pensamento ficou na “dimensão do não-

saber”. Em obras posteriores, Platão efetivamente construirá a sua teoria com pleno 

conteúdo. 

  O final a que se chegou no Protágoras é desconcertante, pois as posições 

praticamente se invertem. Se para Sócrates no início a areté não se ensinava, acabou 

reconhecendo a importância do seu ensino, e Protágoras que antes refutava um 

conhecimento seguro como pressuposto do ensino da areté concordou enfim com a 

garantia dela como um saber. Foi um genial recurso de Platão para permutar as posições 

dos agonistas e, assim, não estabelecer vencedor no debate. 

  Passaremos agora a interpretar alguns desdobramentos do 

questionamento da paidéia socrática em trechos do Mênon e do Górgias acompanhando 

Werner Jaeger (1995, p. 648-717), porém cotejando com a tradução de Maura Iglésias 

do Mênon (2003)e com a tradução de Edson Bini do Górgias (2007). Os Diálogos 

situam-se no início do grupo intermediário dos escritos de Platão. 

  Como vimos anteriormente, no Protágoras se defende que a areté 

constitui necessariamente um saber; por isso, sendo suscetível de ensino. Lá, ao ser 

estabelecida uma equivalência entre a areté e o saber, foi ressignificado o seu sentido 

conceitual e, consequentemente, a própria paidéia. O passo seguinte de Platão seria 

investigar o que era o saber assim concebido. O Menon é o diálogo onde ele fez esta 

investigação. 

  A tese platônica é a de que a areté só se pode adquirir por intermédio do 

saber. A finalidade deste saber é o conhecimento do Bem. Então, Sócrates põe o 
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questionamento: como surge a areté? Ela é suscetível de ser ensinada ou se adquire pela 

prática? Segundo Platão, devemos começar investigando o que é a areté em si, antes de 

buscar entender como se entra na posse dela. 

  A questão sobre o que é a areté em si estabelece a análise que faz a 

diferença entre as diversas modalidades concretas de valores e o próprio valor em si. 

Quando se indaga sobre o caráter da areté, isto é, quando se coloca como meta de 

investigação o valor de algo, o que se está a buscar é a ousia (ο�σ�α), este termo grego 

será posteriormente traduzido pela cultura ocidental como essência/substância. Este 

algo que se encontra e que perpassa os valores que parecem múltiplos e distintos prova 

que todos são um e o mesmo valor. Esta seria a interpretação do eidos (Ideia) para 

Platão. 

  O Sócrates-platônico já havia tentado resolver no Protágoras o problema 

da aparente multiplicidade das várias aretai. No Mênon, ele equiparou a ousia da areté 

ao cerne daquilo que se pode predicar do conjunto das aretai ou, em outras palavras, da 

“totalidade”. Com isso se estabeleceu, pela primeira vez, o novo conceito lógico do 

geral (καθ�λου), do todo. O eidos da areté é a concepção do bem “em totalidade” que, 

para Platão, também é o verdadeiro real. 

  O objetivo de Platão não é descrever ou definir o que é a areté, mas 

explicar como o eidos é a própria meta para a qual tudo tende. Existe uma construção 

lógica envolvendo a concepção do eidos. É o que se observa quando na descrição dele 

se afirma que a caracterização da essência da areté se extrai a partir dos fenômenos, 

sendo um ato de intuição espiritual que capta o uno no múltiplo. 

  Na República será descrita a natureza do processo mental como uma 

“sinopse”, ou seja, a visão conjunta dos traços comuns a uma pluralidade de fenômenos 

que se enquadram dentro de uma e mesma Ideia. 

  Não podemos deixar de registrar uma aguda observação de Jaeger (1995, 

p. 707-708) quando nos adverte sobre a perspectiva angular que Platão expressou 

naquele texto dando conta das dificuldades e limitações que a forma da escrita impunha 

à explicitação de problemas tão complexos como aqueles que o pensamento Socrático-

platônico buscava resolver. 

  Como filosofia, o pensamento de Sócrates se deteve no “não-saber”; ao 

contrário, Platão sentiu-se impelido a buscar o “saber verdadeiro”. É isso que o Mênon 

procurará descrever pela primeira vez: a intuição do mundo das Ideias, condição de 

possibilidade do conhecimento seguro (episteme). 
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  Esse “saber verdadeiro”, para Platão, tem analogia com as matemáticas e 

com a sua constituição metodológica, pois embora parta de fenômenos perceptíveis 

pelos sentidos, não se estabelece dentro do campo do perceptível. Só o nous pode captá-

lo como logos. A certeza que se tem de que as coisas são assim, e não de outro modo, 

brota unicamente da fonte de sua visão interior e, uma vez captada a natureza das 

relações matemáticas que lhe servem de base, esta visão irradia uma força de convicção 

absoluta. 

  Não seria do ensino que se recebe, mas do próprio nous e da 

“consciência” da ousia (interpreta-se aqui metaforicamente como o Bem), que brota a 

força de convicção do conhecimento adquirido. Por isso, o Sócrates-platônico recusou o 

termo “ensinar” (didáskein), para expressar esse processo de ensino, porque ele refletia 

a concepção de um depósito de conhecimentos provenientes do exterior. Ele defendia o 

ensino que permitisse a alguém tirar do seu próprio nous o saber. 

  A nova paidéia Socrático-platônica exposta e elaborada no Mênon dá 

novo significado ao conceito de aprender, pois só se considera como verdadeiro aquele 

aprendizado que se lança como esforço espontâneo do próprio ser que quer aprender, ao 

contrário da “assimilação passiva que ocorria na educação dos sofistas”. 

  É dentro de cada um de nós que encontramos a razão determinante do 

pensamento verdadeiro e da reta conduta, com isso temos também uma reconfiguração 

ética, pois como especula Jaeger (1995, p. 712) o interesse de Platão aqui no saber 

matemático seria porque, para ele, este saber tem origem comum com o conhecimento 

dos valores, uma clara alusão de sua herança pitagórica. 

  Na interpretação de Jaeger (1995, p. 713 e ss), o saber interior é o que 

nos garante dizer quais são os bens verdadeiros e quais os falsos e por quais deles 

devemos optar: é o “saber escolher”, a única coisa que importa na vida adquirir. Na 

República, Platão será mais específico: nós devemos por de lado todas as outras 

espécies de conhecimento e escolher aquele que nos tornará capazes de fazer a reta 

opção entre o bem e o mal. Trata-se de deliberar retamente (aíreistai), de fazer a escolha 

certa (aíresis). 

  Este saber assenta no conhecimento inabalável daquelas Ideias e 

arquétipos originários dos valores que a alma desvela dentro de si própria, quando 

medita, por exemplo, sobre a essência do bom, do belo, do justo e tem força bastante 

para determinar a orientação da vontade. Este é o sentido que se deve procurar da 

resposta à pergunta sobre a essência da areté, para Platão. 



 

 

71 

 
 

  O Mênon inaugurou um tipo de filosofia que não é só uma nova teoria do 

conhecimento, mas uma suposta perfeita harmonia entre o kosmos e as forças humanas, 

onde o saber do deliberar retamente apontará o caminho para um mundo ideal. 

Consequentemente, a paidéia socrática-platônica terá como fundamento uma reflexão 

sobre a psykhé (alma) abordando o seu próprio kosmos interior. No entanto, isso só será 

elaborado com clareza no Fédon. 

  Em resumo, o novo conceito de saber revoluciona o campo da educação: 

o verdadeiro conhecimento não é suscetível de ser ensinado do exterior, mas nasce na 

própria psykhé de quem o inquire com base numa orientação correta do pensamento. 

Consideramos a paidéia socrático-platônica como a segunda revolução na nossa cultura 

ocidental no pensamento do sentido de formar o ser humano. 

  Outro desdobramento da questão do Protágoras está no diálogo Górgias. 

De acordo com Jaeger (1995, p. 649-650), Platão no Górgias tem o objetivo de expor o 

conflito entre os três grandes fenômenos educacionais do seu tempo: a socrática, a 

sofística e a retórica. 

  Na interpretação de Platão, a retórica como força intelectual se orientava 

para uma prática política do Estado e Górgias, como educador, propunha-se a “formar 

retóricos” neste sentido da palavra. Esta pretensão serve a Sócrates como ponto de 

partida para encetar, sobre a essência da retórica, uma conversa análoga àquela sobre 

educação no Protágoras. 

  Lá, como vimos, o sócrates-platônico pôs em dúvida a possibilidade de 

se ensinar a politike areté defendida pelo pensador de Abdera. O que na interpretação 

platônica representava uma falha no ensino político ministrado pelos sofistas, era 

também um defeito da retórica; entretanto, para Górgias constituía a principal vantagem 

desta. Ele achava que era uma prova de importância da retórica que ela elevasse a 

simples força da palavra à posição de instância decisiva no mais importante de todos os 

campos da vida: o da política. 

  Naturalmente, o sócrates-platônico irá, também aqui no Górgias, 

desqualificar e descaracterizar a essência da retórica, embora reconhecendo nela o fato 

de conferir poder a quem a domina. Em um determinado ponto do texto, intervém Pólo, 

um discípulo de Górgias, para proclamar o que seu mestre, representante da primeira 

geração de sofistas, teria dificuldade de aceitar: para a retórica as questões morais eram 

irrelevantes. Segundo essa concepção, a retórica pressupõe tacitamente que a moral da 
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sociedade humana é uma questão convencional que evidentemente se tem de observar, 

mas sem impedir os recursos da arte retórica. 

  Às figuras de Górgias e do seu discípulo Pólo vem juntar-se mais tarde, 

como terceiro e mais coerente representante do “homem retórico”, o estadista Cálicles, 

que proclama abertamente o direito do mais forte como moral soberana. O critério que 

distingue estes três tipos é a atitude em face do problema relativo ao poder. 

  Entretanto, examinemos, em primeiro lugar, a tese do texto que afirma 

ser a retórica uma tékhne. Em grego clássico, esta palavra tem um raio de ação mais 

extenso que as nossas palavras técnica ou arte. Ela designava toda atividade prática 

baseada em determinados conhecimentos especializados como a pintura, a escultura, a 

arquitetura ou a música; entretanto, Platão toma como principais exemplos de tékhne a 

medicina, a estratégia militar e a arte da navegação. Não temos uma palavra 

contemporânea adequada para interpretar fielmente o termo tékhne, talvez uma mais 

aproximada seja “tecnociência”, um híbrido de tecnologia e ciência, sobretudo, na 

dimensão que se contrapõe à mera experiência. 

  Nos primeiros Diálógos socráticos de Platão, a tékhne aparece como o 

modelo de aspiração de Sócrates ao saber. No Górgias, o sócrates-platônico negará que 

a retórica seja uma tékhne rigorosa e a define como uma simples capacidade fundada 

somente na experiência, dirigida a obter o aplauso das massas e a despertar nelas 

emoções de prazer. Após desqualificar a retórica, ele elaborará uma imaginosa análise 

na qual divide a vida humana em duas dimensões: a vida do corpo e a vida da alma, 

com ambas exigindo um tipo especial de tékhne para velar por elas. Aquela que cuida da 

alma é a tékhne política ou tékhne do Estado. Esta é uma inovadora perspectiva de 

Platão atribuindo um novo significado ao conceito de tékhne: um saber-poder do 

Estado. 

  Ambas as tekhnai subdividem-se por sua vez em duas espécies: a que 

cuida do corpo sadio e a que trata do corpo enfermo; assim também como aquela que 

cuida da alma sã e a outra que trata da alma enferma. 

  Aquela que se encarrega do corpo saudável é a ginástica, enquanto a 

medicina é responsável pelo corpo doente. A tékhne política que defende a alma sã é a 

legislação e a alma enferma é cuidada pela administração prática da justiça. Estas quatro 

artes/técnicas encaminham-se para a consecução do melhor e para a conservação da 

alma e do corpo. 
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  Nesse contexto, é reconfigurado o conceito de tékhne indicando um novo 

sentido a partir de características essenciais que o asseguravam como um saber 

verdadeiro: a tendência ao mais alto de todos os valores: o melhor ou o Bem. 

Lembrando que Platão buscava elaborar um sentido de oposicionalidade àquele de 

Protágoras que interpretamos acima como tendo o sentido de saber-fazer que torna 

melhor o humano (politike areté). 

  Ele apresentou na análise da essência de uma verdadeira tékhne a 

medicina como modelo, dela partiu o conceito de terapêutica e a imagem de apontar ao 

alvo do melhor. Assim, Platão ressignificou com a garantia do saber médico o conceito 

de politike areté de Protágoras para politike tékhne que interpretaremos com o sentido 

de saber-poder que torna melhor o humano, agora concebido como uma medicina da 

alma. 

  O debate que a princípio girava em torno de um problema de teoria do 

conhecimento, ou seja, de investigar se a retórica seria um saber especializado ou não, 

com o advento do novo significado de tékhne, passou a examinar o valor do poder no 

contexto da polis. 

  No Górgias, o terceiro personagem a debater com o Sócrates-platônico é 

Cálicles que defende a retórica como um instrumento da vontade de poder, todavia tem 

o cuidado de derivar a tendência ao poder do ser humano como inerente à própria 

natureza, em outras palavras, ele também buscava um fundamento normativo. 

  O homem deveria defender-se a si próprio. Esta era a tese de Cálicles que 

poderia ser interpretada como uma intenção de justificativa ética. Ele invocou exemplos 

da natureza e da história, observando como lei da natureza o forte usar o seu poder 

submetendo os fracos. O forte usa, por natureza, a sua força; todavia, o que embarga o 

uso espontâneo dela é a lei dos homens que cria um estado de coisas artificial. 

  As leis são feitas pela massa, pelos fracos que concedem louvores e 

censuras segundo o padrão de suas conveniências. Eles, por meio da moral vigente, 

exercem contra os fortes uma política de intimidação e declaram injusta aquela 

tendência para o uso do poder do mais forte ou da natureza (pleonexia). 

  Onde o Sócrates-platônico vê na paidéia o critério da felicidade humana, 

pois contida na kalokagathia do justo; Cálicles vê na educação apenas adestramento 

orientado no sentido de extraviar e iludir sistematicamente as naturezas fortes e a 

manter de pé o poder dos fracos. Ele não utiliza o termo paidéia mas plátein para 

designar o ensino que é iniciado na infância e que precisamente o homem adulto forte se 
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exige, como ato moral, de libertar-se. Este ato consciente assegura, para ele, que aquele 

tipo de ensino era contra a sua natureza. Na sua interpretação, a filosofia Socrático-

platônica deveria ser reduzida ao que poderia constituir uma simples fase da plátein, 

pois quando ela se tornava uma prescrição para os adultos incorreria no erro de 

uniformizar a vida inteira do homem. 

  O debate atinge o clímax quando se discute a natureza do homem. Em 

Cálicles serve de base para a teoria do direito do mais forte que se articula com o 

princípio de justiça natural, corrente de interpretação sofista com ampla aceitação na 

sociedade grega, sendo inclusive citada pelo historiador Tucídides no famoso caso que 

envolveu a poderosa Atenas contra a pequena Melos, durante o litígio da “Confederação 

do Peloponeso”. 

  Em linhas gerais, o pensamento do Sócrates-platônico se oporá à retórica 

considerando-a uma doutrina baseada na violência. Ele apontará ao ser humano outro 

objetivo, o da kalokagathia (bondade bela), cujo cerne tem um sentido ético. Daqui se 

extrai que a ética platônica se estrutura como um contraponto à concepção filosófica 

política do poder vigente no Estado (no seu caso, Atenas). Segundo Jaeger (1995, p. 

660-661), aqui se revela o fundamento da crítica platônica à retórica: não é a violência, 

mas a cultura, a paidéia que dá o verdadeiro sentido da natureza humana. Nesse ponto é 

decisiva a concepção médica que Platão possui da natureza humana como uma realidade 

que traz em si mesma a sua própria norma. 

  Em resumo, Platão apresenta a areté como saber que certifica a saúde da 

alma, em outras palavras, expressa o seu estado melhor; portanto, manifesta a 

verdadeira natureza do homem. Esta é a tese central de Platão: a natureza humana é 

conformada pela areté. Como corolário, temos que a justiça é um estado de saúde da 

alma e a injustiça o seu grau patológico. Sendo mais enfático: o único mal verdadeiro é 

a injustiça. Este mal, porém só afeta a alma de quem o pratica, não de quem o padece. 

Isto estabelece um novo princípio ético para os gregos: padecer uma injustiça é um mal 

menor do que praticá-la (talvez este seja um genuíno argumento de Sócrates, pois já se 

encontrava na Apologia). 

  Na construção do argumento, Platão defendeu que o homem é bom 

porque nele habita ou dele nasce uma areté, uma excelência. Entretanto, ela não surge 

por acaso, mas somente seguindo uma ordem reta ajustada a um objetivo. Todo ser é 

bom quando nele se realiza o tipo de ordem correspondente à sua essência, o seu 

“próprio cosmos”. 
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Somos bons devido à presença de alguma virtude [areté] em 
nós?(...) necessariamente é assim. Mas com certeza a virtude de 
cada coisa, seja a de um artefato ou a de um corpo, ou ainda de 
uma alma, ou de todo ser vivo, não ocorre o mais 
admiravelmente por acidente, mas determinada por uma ordem, 
correção ou arte que é o quinhão concedido a cada um. (...) 
Daí, trata-se de uma certa ordem própria a cada coisa que é, 
que por nela estar presente a torna boa. (Górgias, 506 e, grifos 
nossos). 

 

  O verdadeiro sentido de existir para o Sócrates-platônico, ou seja, a meta 

principal de sua procura da verdade que foi a sua opção de vida (bíon aíresis) foi tornar 

os atenienses melhores, isto é, possibilitar-lhes o acesso à eudaimonia. Esta opção de 

vida feita por ele, implicava naquela atitude de praticar o “seu próprio método” que se 

pautava em uma tékhne politike onde o lastro de garantia do saber (verdadeiro) 

justificava a própria vida do indivíduo indo além daquela que se manifestava na 

dimensão objetiva da política (como Platão interpretou Protágoras). 

  No Górgias, Platão funde a vida e a doutrina de Sócrates num todo. Há 

uma nova valoração da vida que, como uma ontologia, tem suas raízes no conhecimento 

da essência da alma que justifica uma melhor forma de vida. Para o Sócrates-platônico, 

há um só caminho para justificá-la: o de se conservar livre de toda injustiça. Pois o 

maior mal, o único que se deve temer, é o de “aparecer no além” com uma alma 

carregada de injustiças. 

  Evidentemente, há aqui uma conjunção da reflexão ética do próprio 

Sócrates pautada no exame metafísico da alma e dos mistérios órficos que Platão tinha 

assimilado como influência de suas viagens. Entretanto, Jaeger (1995, p. 688) adverte 

que o destino da alma no “além-morte” não é um produto dogmático de nenhum 

sincretismo histórico-religioso; na interpretação dele, é muito mais fruto da capacidade 

poética criadora de Platão. O que devemos ressaltar é a intenção platônica de 

fundamentar uma forma de vida que se justificasse para além daquela que se expressava 

na polis (vida política). 

  A verdade da valoração Socrática da vida só podia ser compreendida se 

referida a um além, tal como o descrevia a linguagem vigorosa e sensível das 

representações órficas da vida post-mortem: uma morada onde se podia emitir um juízo 

sobre o valor e o desvalor, a felicidade e a ruína do homem, onde a “própria alma” era 

julgada por outra “própria alma”, sem o invólucro protetor e enganoso da beleza, da 
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posição social, da riqueza e do poder. Se a pureza da alma de toda injustiça constitui a 

saúde dela, e a mancha da culpa, em contrapartida, a sua enfermidade e ruína; então, o 

julgamento no além equivalerá a um exame médico da alma. 

  A escrita poética e mítica de Platão revela então uma figura 

esplendorosa: a alma nua. A alma comparece diante do juiz despida, nua e este examina 

todas as suas cicatrizes, todas as feridas e manchas nela deixadas pelos sofrimentos da 

própria injustiça, os quais ela padeceu durante a vida. Não é dos mitos orientais órficos 

que Platão retira este símbolo. Jaeger (1995, p. 688) especula que o exposto aqui é um 

pensamento de Sócrates transformado: as injustiças passadas perduram na alma e 

formam a essência dela. 

  Este “juízo avaliador” que a imaginação religiosa ocidental transpôs para 

uma segunda vida, situada no “além-morte”, trata-se em Platão de uma “verdade 

superior”. Apreendemos isso, quando se interpreta o desenvolvimento da elaboração 

conceitual da psykhé humana como um telos, um fim. Este telos que é o próprio Bem, 

fundamento de toda a vontade e de toda a conduta humana, é um valor puramente 

interior, baseado em si próprio. Esta é a supremacia de um saber que se impõe como 

uma tékhne. 

  Como é conveniente lembrar, no final do Protágoras se destacava a 

ignorância, a falsa opinião e o erro acerca das coisas que tem um valor supremo, como a 

fonte de todo o mal. Ali se dizia que não era próprio da natureza humana optar 

voluntariamente pelo mal. Embora, naquela ocasião, Platão não tenha descrito com 

precisão o caráter daquele saber, deixou indicado o percurso para uma investigação 

posterior. 

  O Górgias nos trouxe a revelação do programa da paidéia Socrático-

platônica como uma ética de fundo metafísico. Esta paidéia poderia ser resumida como 

um combate ao longo de toda a vida da alma humana para se libertar da ignorância 

acerca dos bens supremos. 

  Procurando dispor as principais ideias obtidas da leitura em um plano 

articulado, observamos que nos primeiros diálógos de Platão, o aspecto pedagógico do 

tipo de conversa de Sócrates refletia-se principalmente no âmbito metodológico, bem 

como na sua própria questão: a areté como saber. 

  O Protágoras põe em relevo a tendência da investigação de Sócrates, 

encaminhada para o conhecimento dos valores supremos, como sendo fundamental para 

o problema da educação do homem, mesmo que não nos informe ainda sobre a maneira 
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de estruturar uma educação sobre esta base. O que é posto lá é a nova valoração do 

saber como caminho para a areté e o postulado de uma tékhne que sirva de base a uma 

conduta reta. 

  O Górgias retoma o problema neste ponto, desenvolvendo e explicitando 

as características e as premissas essenciais desta tékhne. Isto é feito em forma de debate 

com a retórica, no contexto, considerada semelhante à sofística. Entretanto, devemos 

lembrar que a escolha recai na retórica porque ela é interpretada como o poder que 

dirige o Estado, isto, mais uma vez, nos chama à atenção para o problema das relações 

entre este e a educação. 

  No Protágoras, na visão platônica, o objetivo da sofística era preparar, 

com êxito, dirigentes da vida pública que soubessem adaptar-se praticamente às 

condições existentes e operar com base nelas; ou seja, tratava-se de uma preparação dos 

cidadãos para viver no Estado. Isto implicava em uma relação unilateral entre Estado e 

educação, supervalorizando, consequentemente, a vida política (que na opinião de 

Platão já estava em decadência na Atenas de seu tempo). 

  Dando um passo adiante, o Górgias expõe com clareza o problema da 

educação como sendo a referência que estabelece a norma necessária para se conhecer o 

telos. Sócrates surge no Górgias como o verdadeiro educador, o único homem que 

possui esse conhecimento. 

  Cabe recordar, mais uma vez, que na Apologia e em obras anteriores ao 

Protágoras, Sócrates repele com ironia a pretensão de educar os homens. Em 

contrapartida, no Górgias, a paidéia socrática é apresentada como o caminho, no seu 

sentido ético, para o Bem supremo e para a plena felicidade humana. É claro, isto é 

coerente somente com um sentimento inteiramente platônico. 

  Toda a filosofia da educação de Platão, como dá testemunho a Carta 

VII10, parte de uma experiência vivida por ele: o conflito entre Sócrates e o Estado, ou 

seja, o conflito que levou à morte o mais justo dos cidadãos atenienses. No Górgias, 

eclodiu a ruptura com aquele Estado irremediavelmente considerado como incurável na 

sua perspectiva. 

  Para Platão, não é só a educação que importa refundar, mas o próprio 

Estado desde os seus fundamentos. No Górgias já se anuncia a ideia do Estado dos 

                                                 
10 A Carta VII é um dos últimos escritos atribuídos a Platão. Há um debate acerca da possibilidade do 
texto não ser de sua autoria, mas de algum discípulo da sua escola. 
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filósofos, ou seja, o melhor tipo de Estado que será plenamente desenvolvido na 

República. 

  Se fosse possível reduzir em um parágrafo o pensamento originário de 

Platão, defenderíamos que a sua intenção foi superar a educação da sofística que 

compreendemos com o sentido de saber-fazer que torna melhor o humano (politike 

areté), estabelecendo um novo saber que compreendemos com o sentido de saber-poder 

que torna melhor o humano. Só assim se justifica a atitude de aparente contra-senso de 

Platão ao fazer seu Sócrates pronunciar o seguinte discurso: 

 

Acho que sou um entre poucos, se não o único, em Atenas, que 
assume a verdadeira arte política [tékhne do Estado] e o único 
homem na atualidade que pratica a genuína política [como 
sendo educador verdadeiro] (Górgias, 521 d). 

 

  Como se sabe, Sócrates não se punha como mestre, dizia abertamente 

que nada ensinava, que se encontrava frequentemente em aporia de pensamento; então, 

por que o paradoxo platônico? Na nossa leitura, o sentido da perspectiva de Platão é 

colocá-lo como intempestivo nesta passagem crucial: o Sócrates-platônico assume o 

poder do Estado de educar verdadeiramente. Ou seja, na nossa interpretação, este 

educar é um poder sobre a vida que cada um adquire para si. Aqui desvelamos um 

significativo achado: Sócrates é a origem do biopoder! 

  Finalmente, concluiremos o nosso estudo genealógico com a perspectiva 

de Aristóteles que, sendo a foz do pensamento filosófico grego clássico, apropriou-se do 

significado de areté de sua cultura e estabeleceu o conceito originário de ética. 

  Revisando com Lima Vaz (1993, p. 55-56): a tematização da areté como 

um processo racional que nos legou o conceito de ética só teve lugar plenamente quando 

na segunda metade do século V a.C. se estabeleceu o conflito entre o ethos como 

tradição e o ethos como episteme. Seu campo teórico de disputa foi justamente a 

questão sobre a ensinabilidade da areté. 

  Para ele, aquela questão traduziu as repercussões da profunda mudança 

no estatuto da paidéia tradicional desencadeada pela inserção do logos demonstrativo 

no campo do ethos. O núcleo de reflexão foi articulado a partir de duas questões 

fundamentais: 1) a areté é una, múltipla ou infinitamente diversa? 2) a areté pode ser 

pauta de “ciência” e de ensinamento? Tais interrogações mostravam tanto o declínio da 

antiga concepção aristocrática na qual a palavra andreia (coragem) unificava os traços 



 

 

79 

 
 

da figura exemplar do herói sendo expoente do significado de areté, como também a 

emergência de um modelo ético plural numa civilização que instaurou um processo de 

relativização de valores. 

  Para o autor (1993, p. 59), a noção socrática de alma (psykhé) é fonte de 

um novo sistema de aretai, de uma nova e superior forma de vida onde a psykhé se 

manifesta como a verdadeira essência do homem. Desde Platão com o “homem interior” 

(entòs ánthropos) até a “consciência moral” como categoria do pensamento moderno. 

  A questão originária sobre a possibilidade da areté como saber 

estabeleceu na tradição filosófica uma bifurcação. De um lado, Platão que pôs ênfase na 

areté como um saber rigoroso caracterizado por uma lógica de coerência técnica; de 

outro, Aristóteles, seu discípulo, que fez o saber areté solicitar para si um tipo de lógica 

adequada às suas características originais. 

  Em Platão, o logos da areté desdobra-se em uma ontologia que une o 

indivíduo, a polis e cosmos segundo a lei da justiça e o finalismo de um Bem supremo. 

Em Aristóteles, mesmo permanecendo na tradição socrático-platônica, eclode o 

pensamento que foi denominado por ele de ethiké episthéme que tem como pauta o agir 

próprio do homem enquanto portador do logos. 

  A realização mais alta do que seria ética na perspectiva da cultura grega 

arcaica aristocrática se dava no kalòs kaì agathós quando o indivíduo áristos tinha a 

posse ou era possuído por seu eudaímôn. Como defendeu Lima Vaz (1993), a tradução 

de eudaimonía por “felicidade” como símile do sentimento de consumo de prazer atual 

é uma impropriedade que não exprime a riqueza semântica do termo grego. Segundo 

ele, a eudaimonía 

 

não é a face subjetiva do bem, mas a efetivação,racional e livre, 
do bem universal do indivíduo. Nesse sentido, é o télos 
necessário da praxis, designando-se igualmente como o “bem 
viver” (eu zen) e o “bem agir” (eu práttein) (LIMA VAZ, 
1993, p. 91) 

 

  Nesse sentido, para a cultura grega e, mais especificamente, para Platão 

coube pensar a ética como um saber verdadeiro a partir da investigação da forma de 

“racionalidade” que era característica da universalidade da palavra ethos como costume. 

Essa foi a intenção dele ao estabelecer uma relação de semelhança ou homologia com as 
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duas “racionalidades” de sua época que se apresentavam como garantia do saber: a 

physis e a tékhne. Como interpretou Lima Vaz (1993, p 67): 

 

A ciência do ethos (ethikè episthéme) ou simplesmente Ética, 
tal como se constituiu na tradição ocidental, repousa, assim, 
sobre a presuposição de que à theoría é inerente uma virtude 
educadora segundo a qual, tendo por objeto o Bem, ela torna 
bom aquele que a exerce; ou ainda, ela realiza a semelhança 
(omoíosis) entre o sujeito da theoría e o seu objeto. 

 

  A relação entre logos e ethos foi uma cruciante aporia que marcou os 

primeiros passos do campo ético na cultura grega, pois nessa relação se cruzavam duas 

exigências aparentemente inconciliáveis: a exigência de um logos que se voltasse para a 

universalidade e imutabilidade do que é ou do ser propriamente dito, isto é, uma “teoria 

ontológica” e a exigência de um ethos que estabelecesse as regras e o modelo do que 

deveria ser. De acordo com Lima Vaz (1993, p. 52), 

 

a constituição de uma ciência do ethos só se tornaria possível 
com uma crítica radical da noção de destino, com a 
interiorização da necessidade no sujeito agente através da 
descoberta de um novo campo de racionalidade que terá como 
pólos: de um lado, o fim da ação como o bem (agathón) ou 
perfeição do agente; de outro, o exercício da ação que une o 
agente a seu fim e manifesta, deste modo, sua perfeição 
imanente ou sua virtude (areté). Entrelaçando inteligência e 
liberdade no vínculo do Bem, a virtude torna o homem 
eudaímôn, ou seja, excelente em humanidade e auto-
realizando-se nessa excelência”. 

 

  Aristóteles elaborou o seu pensamento ético na Grécia clássica de forma 

inovadora; entretanto, foram mantidas de sua cultura as principais referências que 

antecederam a ele. O seu texto - Ética a Nicômaco - é a matriz da ética na cultura 

ocidental. Para Robledo (1996, p. 18), o conceito de areté nas mãos de Aristóteles foi 

item de 

 

una transformación creadora, pero sin perder por ello del todo 
su connotación nativa, la que tenía en la lengua y la tradición 
de su pueblo, y acaba por englobar, merced a esta doble 
operación conservadora y transformadora, todos los aspectos de 
la vida humana, individual y comunitaria. Es aún la Areté vital 
de la época homérica, de los trágicos, de la palestra olímpica; 
es también, y sobre todo, la excelencia, conquistada 
afanosamente, de la razón y del carácter, y es por último, pero 
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no lo menor, el conjunto de dotes y cualidades que tornam 
amable la convivencia humana en la amistad y en el trato 
social. 

 

  Se em Platão, a eudaimonía é elaborada mediante a areté fundada na 

“razão reta” (orthòs lógos). Em Aristóteles, já no início do seu texto, refletindo sobre a 

eudaímonia, há um novo espaço de inteligibilidade estabelecendo correlativamente com 

a referência do Bem uma analogia de bens (para dar conta da pluralidade dos bens 

humanos). Com isto, defendeu Lima Vaz (1993, p. 62), Aristóteles pressupõe que “a 

pluralidade histórica dos ethoi ou dos costumes possa ser referida a um princípio de 

unidade capaz de dar origem a uma teoria do ethos ou a uma explicação da ação humana 

como ação sensata”. 

  A concepção de ética em Aristóteles direciona-se para a ação humana 

requisitando de antemão uma antropologia. MacIntyre (2001, p 252-253) argumentou 

que a ética aristotélica pressupõe uma biologia metafísica que expressava a perspectiva 

de sua cultura: considerar os seres humanos com uma natureza própria que os 

determinava rumo a um telos específico. O bem é definido segundo suas características 

específicas. 

  Daqui se pode compreender o esforço dele ao tentar elaborar uma teoria 

do bem que fosse ao mesmo tempo local e particular, referenciada pelas características 

de cada polis, mas também cósmica e universal. Esta foi a tensão que Aristóteles 

desenvolveu quando trabalhou a solução para articular as duas dimensões: o logos e o 

ethos. De acordo com Lima Vaz (1993, p. 69), a complexa tarefa teórica exigia 

assegurar universalidade para as instâncias “do natural (a existência empírica do 

indivíduo no mundo), do histórico (o conteúdo do ethos de uma determinada tradição 

cultural) e do pessoal (a ação ética na singularidade da sua situação)” 

  Aristóteles distribuiu o conhecimento em três ramos (teórico, prático e 

poiético), embora os tenha constituído como elementos de um mesmo logos unificador e 

abrangente. O saber prático (práxis) conhece a partir de princípios de modo como 

conhece o saber teórico (episteme) e opera ou produz o seu ente (objeto na tradução 

hodierna) de tal modo como o faz o saber técnico (poiesis). Lima Vaz (1993, p. 80) 

escreveu:  

 

Com efeito, situado entre a episthême teórica e a tékhne, o 
discurso que Aristóteles denominou ethikós lógos pretende, por 
um lado, gozar do estatuto de uma verdadeira ciência e, de 
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outro, não voltar-se, como a theoría, para a contemplação dos 
seres, mas, como a tékhne, para a produção e ordenação das 
ações. Entre a theoría e a tékhne, a ciência do ethos deverá 
encontrar seu lugar epistemológico a partir do qual seja capaz 
de discorrer demonstrativamente sobre seu objeto, vem a ser, 
constituir-se como teoria da praxis. Com efeito, na praxis, o 
ethos tem sua realidade concreta como termo singular entre a 
universalidade do costume e a particularidade do hábito (héxis). 

 

  O mesmo autor (1993, p. 105) aprofundou a reflexão: 

 

Toda a concepção aristotélica da praxis gira em torno desses 
dois pólos: “As coisas humanas” (ta anthrópina) e “segundo a 
virtude” (kat’ aretén). As “coisas humanas” designam a 
realidade múltipla e mutável por um lado, una e permanente 
por outro, do ethos histórico. “Segundo a virtude” designa o 
movimento essencial da psyché humana – do seu ser mais 
profundo – voltada para a excelência e para o bem do seu 
próprio ato (enérgeia) segundo a medida da razão (logos) que 
é, exatamente, a medida do perfeito, do que é fim em si mesmo 
(téleion, o perfeito, é télos, o fim)”. 

 

  A cultura grega, em geral, aceitava a dicotomia entre corpo e alma. Esta, 

de acordo com os pensadores, apresentava subdivisões ou não. Na Ética a Nicômaco, 

Aristóteles trabalhou com um esquema bipartite onde a parte “racional” da alma regia a 

outra que era “irracional” para deliberar sobre o fim da ação, eleger entre os meios mais 

adequados e determinar o termo médio para os valores em seus respectivos atos 

concretos da vida. 

  O estagirista inicialmente presumiu que a areté fosse algum elemento de 

uma das três especificidades que constituíam a alma humana, isto é, uma paixão, uma 

faculdade ou uma disposição de caráter. Na sua análise, após descartar as duas 

primeiras, concluiu que areté era uma disposição de caráter. Então, ele elaborou um 

cuidadoso e complexo conceito de teoria ética estabelecendo como base a definição de 

areté11: 

 

A virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a 
escolha e consistente numa mediania, isto é, a mediania relativa 
a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio 
do homem dotado de sabedoria prática (ARISTÓTELES, 
1979, p. 73). 

 

                                                 
11 A partir da definição aristotélica acompanharemos a tradução da palavra areté como virtude. 
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  Compreendemos melhor a definição quando realizamos uma 

hermenêutica da linguagem. O próprio Aristóteles (1979, p. 67) escreveu: 

 

Sendo de duas espécies a virtude, intelectual e moral, a 
primeira [...] gera-se e cresce graças ao ensino – por isso requer 
experiência e tempo; enquanto a virtude moral é adquirida em 
resultado do hábito, donde ter-se formado o seu nome (ήθική) 
por uma pequena modificação da palavra έθος (hábito). 

 

  Aqui temos a sinalização do motivo da complexidade e da confusão que 

o estudo da linguagem conceitual no campo da ética ainda nos traz hoje. Em primeiro 

lugar, na língua portuguesa, como também em outras contemporâneas, utilizamos dois 

vocábulos – ética e moral – para expressarmos o que em grego correspondia a um só: 

ethos. Este termo é uma transliteração de dois vocábulos que só diferem na vogal 

inicial, ou seja, ethos (ήθος) com eta inicial e ethos (έθος) com épsilon inicial. 

  A primeira concepção de ethos (com eta inicial) é mais antiga na língua 

grega, presente desde os textos homéricos designava a morada ou guarida (do homem e 

dos animais). Este significado foi dimensionado com o sentido de um lugar de estada 

permanente e habitual, de um abrigo protetor do homem. Interpreta-se este sentido com 

a indicação de que, a partir do ethos, o espaço do mundo tornou-se habitável para o 

homem. Escreveu Lima Vaz (1993, p. 13): 

 

O espaço do ethos enquanto espaço humano, não é dado ao 
homem, mas por ele construído ou incessantemente 
reconstruído. Nunca a casa do ethos está pronta e acabada para 
o homem, e esse seu essencial inacabamento é o signo de uma 
presença a um tempo próxima e infinitamente distante. 

 

  Aqui originariamente eclode a ruptura entre o domínio da physis ou da 

necessidade estabelecida pela natureza e abertura do espaço humano do ethos no qual 

irão inscrever-se os costumes, os valores, as regras e os interditos. Nessa concepção 

originária se compreende o ethos como índole ou caráter que designa, possibilita o ser 

vivo tornar-se humano. 

  A segunda acepção de ethos (com épsilon) denota uma constância no agir 

que se contrapõe ao impulso do desejo. Seguindo Lima Vaz (1993, p. 14): 

 

O modo de agir do indivíduo, expressão da sua personalidade 
ética, deverá traduzir, finalmente, a articulação entre o ethos 
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como caráter e o ethos como hábito. Mas, se o ethos (com 
épsilon inicial) designa o processo genético do hábito ou da 
disposição habitual para agir de uma certa maneira, o termo 
dessa gênese do ethos – sua forma acabada e o seu fruto – é 
designado pelo termo hexis, que significa o hábito como 
possessão estável, como princípio (...) que exprime o domínio 
de si mesmo. 

 

  Então, a excelência ou virtude do homem será consequência da  

 

disposición estable o hábito (�ξις) que haga de él un hombre 
bueno, un hombre cumplido (�γα��ς) y merced a la cual 
pueda él consumar la obra o función (�ργου) que le es propia 
(ROBLEDO, 1996, p. 19). 

 

  Para melhor compreensão do significado do termo �ξις/héxis, tentaremos 

analisar o texto aristotélico em grego: “�στιν �ρα � �ρετ� �ξις προαιρετικ�, ...” (apud 

ROBLEDO, 1996,p. 36). 

  A tradução para o português da frase de Aristóteles (1979, p. 73) ficou 

assim: “a virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha, ...”. 

Observamos que o filósofo de Estagira definiu a areté utilizando uma palavra que já 

existia na língua grega - �ξις/héxis – e era empregada regularmente na linguagem 

médica para designar a constituição saudável (do corpo), mas também significava 

“estado de alma”, “hábito”; “capacidade”, “faculdade”; “experiência”; “disposição 

típica” segundo o dicionário de Isidro Pereira (1990: 199). Neste, também identificamos 

uma interessante ligação entre as palavras com mesma raiz: �ξις, µέθεξις (participação, 

pertencimento) e o verbo �χω (levar, conduzir, possuir, habitar etc.), daqui o sentido do 

“caráter” (ethos) que pertencendo ao humano torna-se uma disposição (da alma) que se 

possui e que nos possibilita um comportamento sistemático de determinada maneira 

para levar um tipo de vida escolhido. Robledo (1996) é claro na sua explicação: 

 

El hábito (...) es algo que tenemos (�ξις- �χω: habitus-
habere) en nuestro patrimonio espiritual; algo que 
dificilmente se pierde, y en esto difiere el hábito de la 
simple disposición (διά�εσις) (ROBLEDO, 1996, p. 26, 
grifos nossos). 

 

  Como é de conhecimento público, Cícero ao traduzir o texto de 

Aristóteles para o latim, no século I a.C., inventou o termo moralis uma declinação de 

mos (costume) para significar “pertencente ao caráter”. 
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  No famoso Livro VI (ou Capítulo VI), Aristóteles abordou outro tipo de 

areté, isto é, aquela relacionada ao nous (intelecto) que garantirá o verdadeiro, o 

universal do saber ético. Então, inventou uma nova sintaxe para explicitar melhor o seu 

pensamento. Para ele, as aretai eram de dois tipos: as que foram traduzidas para o latim 

como virtudes morais, se expressavam no genitivo12 objetivo, diziam respeito ao caráter 

ou índole do indivíduo. E aquelas outras chamadas virtudes intelectuais (dianoéticas) 

que se expressavam no genitivo subjetivo e concerniam ao nous. 

  Eram duas as virtudes dianoéticas: a phrónesis (prudência) e sophia 

(sabedoria). A função da phrónesis era estabelecer uma mediania razoável entre os 

extremos para as virtudes morais. Ela assinalava a presença do logos que ordenava e 

regulava o fluxo contingente das ações singulares. Enquanto Platão situava a phrónesis 

como uma intuição intelectual, para Aristóteles a phrónesis era uma sabedoria prática 

atuando entre o ethos e o logos. Para ele, o ethos solicita ao logos como princípio ou 

norma universal a intuição intelectual e como discernimento dos meios para atingir o 

fim a prudência. A pauta do logos é a verdade que se apreende pelo nous e faz o homem 

sábio, enquanto a pauta do ethos é o bem que se origina na vontade e faz o homem bom. 

  Em síntese, para Aristóteles, a areté era a perfeição imanente que se 

expressa no exercício de uma ação. Ela é qualidade, capacidade que opera em dois 

pólos: o daquele que visa à universalidade como princípio (ήθος) e aquele que remete às 

qualidades próprias do indivíduo (έθος). 

  Afinal, agora já podemos compreender a relação originária da nossa 

cultura entre os significados de areté (virtude) e ethos (ética), e entre ethos (ética), zoé 

(vida) e bios (forma de vida humana). Areté designava o sentido arcaico de excelência 

ou força vital. Este sentido originário da areté (virtude) foi transformado gradualmente 

e situado na ambivalência do ethos (ética) pelo pensamento da tradição filosófica 

(Sócrates-Platão-Aristóteles) que assumiu a condução cultural da Grécia clássica por 

intermédio da instalação de sua paidéia cujo objetivo almejava fundamentar uma 

melhor forma de vida humana balizada por um logos próprio. Daqui se compreende 

também a distinção a ser feita entre os termos zoé e bios, bem como sua relação com o 

ethos. O vocábulo zoé expressava a vida simples do ser vivo; enquanto o segundo 

termo, bios revelava no seu sentido uma forma de vida humana qualificada. Aristóteles 

reafirmará com suas palavras as três formas de vida humana que Platão havia 

                                                 
12 Modo de declinação da língua que indica posse, pertencimento. 
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caracterizado na República: a vida dos gozos ou dos prazeres, a vida política e a vida 

teorética ou contemplativa, destacando esta última como a melhor de todas. 

  O estudo genealógico realizado possibilitou-nos compreender o sentido 

ontológico de bios como uma invenção fruto da intersecção de quatro dimensões que se 

imbricam em relações enastradas: educação (paidéia), ética (ethos), política (politike), 

pensamento/linguagem (logos). 

 

 

4.3.2 O antiSócrates de Nietzsche 

 

 

  Jorge Larrosa (2005) iniciou o seu livro Nietzsche & a Educação, uma 

pequena obra-prima, com uma belíssima introdução: “Essa música chamada Nietzsche”. 

Nela escreveu: 

 

O que Nietzsche tem de doutrina pertence ao passado; porém o 
que Nietzsche tem de inquietude, o que no texto de Nietzsche 
funciona como um catalizador de nossas perplexidades, 
atravessa o século e pertence, sem dúvida, ao futuro. O que nos 
interessa, portanto, não é o que Nietzsche pertence a essa 
disciplina chamada Filosofia, mas o que em Nietzsche, na 
leitura e na reescrita de Nietzsche, continua alimentando essa 
forma de indisciplina que continuamos chamando de 
pensamento (LARROSA, 2005, p. 8, grifo nosso). 

 

  O educador espanhol, em outras palavras, assinala que o importante é o 

modo do dizer nietzscheano que continua nos fazendo pensar, o modo como ele 

estabeleceu uma relação inédita entre a língua e aquilo que nomeia, o modo como faz 

aparecer fatos insuspeitos, associações novas, objetos desconhecidos. Para ele, 

Nietzsche é daqueles que “escrevem e pensam cada vez melhor”, pois embora possa ser 

considerada anacrônica a parte doutrinária de sua obra e até o porquê das intenções de 

seu pensamento, o filósofo alemão “pensa” cada vez melhor porque seu regime de 

escrita, sua modalidade de pensamento, relida e reescrita por seus melhores intérpretes, 

continua iluminando acontecimentos, operando no jogo da verdade e produzindo efeitos 

de sentido. 

  De acordo com Larrosa (2005, p. 13-21), Nietzsche não deixa em paz 

seus leitores: a sua escrita nos interroga e nos obriga a interrogar-nos sobre a qualidade 
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de nossa própria leitura. Ele questiona quem somos nós e nos desafia mediante a 

experiência de sua leitura não somente em entender o significado do texto, mas, 

sobretudo, em vivê-lo. Nas próprias palavras de Nietzsche: 

 

Faltam-nos ouvidos para escutarmos aquilo ao qual não se tem 
acesso a partir da vivência. Imaginemos o caso extremo de que 
um livro não fale mais do que de vivências (...) ou (...) de que 
seja a primeira linguagem para expressar uma série nova de 
experiências. Neste caso, simplesmente, não se ouve nada, o 
que produz a ilusão acústica de crer que, de onde nada se ouve, 
tampouco nada existe...Esta é, definitivamente, minha 
experiência ordinária e, caso se queira, a originalidade de 
minha experiência. Quem acreditou ter compreendido algo de 
mim, esse refez algo de mim à sua imagem (apud LARROSA, 
2005, p. 18). 

 

  Para Larrosa, a singularidade do estilo nietzscheano é ser muitos estilos, 

como a singularidade de sua pessoa é ser muitas pessoas, e como a singularidade de sua 

mensagem é ser muitas mensagens. O seu estilo é uma forma múltipla para expressar o 

inexpressável, uma música, um gesto, um punho, um martelo. A escrita de Nietzsche 

exige uma nova arte da leitura que seja sensível ao tempo e à gestualidade do estilo, que 

perceba o valor da força vital que expressa e não busque uma verdade. 

 

 

4.3.2.1 A questão dO nascimento da tragédia e seus desdobramentos 

 

 

  Nietzsche foi um filósofo que criticou a cultura do seu tempo a partir de 

uma nova perspectiva, genealogia, que reinterpretava as suas raízes culturais e 

filosóficas, isto é, a própria cultura grega clássica. 

  Ele pôs em questão a sua época porque a sua intenção era ultrapassar o 

pensamento do racionalismo que, na sua visão, desde Sócrates havia perdido o contato 

com as forças profundas, instintivas e criativas do indivíduo e da própria natureza. Quis, 

então, revolucionar a moral de sua sociedade, operando uma “transvaloração de todos os 

valores”. Inicialmente, enfocaremos o seu texto inaugural: O nascimento da tragédia, 

livro escrito em 1871 e publicado no ano seguinte, onde o pensamento do personagem 

que a nossa pesquisa representou como o Sócrates-platônico foi um dos seus principais 

alvos de crítica. 
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  De acordo com a pesquisadora Luzia Rodrigues (2003, p.17), a reflexão 

filosófica nietzscheana sobre a tragédia grega tinha como eixo principal a crítica ao 

pensamento conceitual e à “forma de existência do homem teórico”; entretanto, a sua 

intenção era também fazer uma crítica e problematizar a ciência e a cultura do seu 

tempo. Para ela, Nietzsche identificou coerentemente o “mal-estar” que acompanhou a 

cultura ocidental desde o advento da metafísica racional socrática, principal artífice da 

derrocada da mais legítima expressão de “sabedoria de vida”, nas palavras dele, que 

teria sido a obra de arte do teatro grego conhecida como tragédia. Segundo ela, 

Nietzsche interpretou a cultura grega como: 

 

emblemática de uma vivência humana universal: seria 
impossível ao homem prosseguir querendo viver após conhecer 
a terrível verdade que emana do mais profundo abismo da vida, 
para isso precisando de um anteparo que, colocado entre ele e 
aquela realidade, impeça-o de cair no imobilismo de uma 
“negação budista da vida” (RODRIGUES, 2003, p. 31). 

 

  Para Roberto Machado (2002), a filosofia de Nietzsche, naquela época, 

sob a influência de Kant e Schopenhauer, partiu das dicotomias entre aparência e 

essência, fenômeno e coisa em si, representação e vontade para tematizar a relação entre 

beleza e verdade e, por conseguinte, entre o apolíneo e o dionisíaco. 

  Na sua maturidade intelectual, em 1886, Nietzsche ao redigir um Ensaio 

de autocrítica para ser acrescentado à terceira edição do livro O nascimento da 

tragédia, o considerou como sendo: 

 

uma obra de juventude cheia de coragem juvenil e de 
melancolia juvenil, independente, obstinadamente autônoma, 
mesmo lá onde parece dobrar-se a uma autoridade e a uma 
devoção própria, em suma, uma obra das primícias ... ele me 
parece agora desagradável, quão estranho se me apresenta 
agora, dezesseis anos depois – ante um olhar mais velho, cem 
vezes mais exigente, porém de maneira alguma mais frio, nem 
mais estranho àquela tarefa de que este livro temerário ousou 
pela primeira vez aproximar-se – ver a ciência com a óptica do 
artista, mas a arte, com a da vida... (NIETZSCHE, 2007, p. 13, 
grifo do autor). 

 

  Sem entrar no mérito desta forte crítica do próprio autor, pois aqui 

teríamos de levar em consideração a mudança de rumo dos seus conceitos filosóficos 

concernentes aos principais autores citados naquele texto (os filósofos Schopenhauer e 
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Kant), como também até mesmo suas atitudes para com algumas pessoas que faziam 

parte do seu relacionamento, na época da elaboração do livro, incluindo aquela a quem 

este foi dedicado, (o músico Richard Wagner, neste caso há também indícios de 

motivação psicológica), consideramos a sua obra com uma fecundidade que chega até 

os nossos dias e nos estimula a realização de trabalhos criativos. Polêmica à parte, 

guardemos as palavras de Andrés Sánchez Pascual, tradutor espanhol de O nascimento 

da tragédia: “Fiquemos com a única coisa importante: o que Nietzsche diz sobre a 

vida” (apud Larrosa, 2005, p. 11). 

  Como é conhecido, no ensaio O nascimento da tragédia, Nietzsche 

iniciou a construção do seu projeto filosófico. Lá identificamos e destacamos alguns 

pontos: 

  O primeiro, uma crítica à dimensão da ciência que se auto-intitula como 

garantidora da verdade em si. Há nesta perspectiva um eco da crítica kantiana que, 

naquele momento da vida, ainda fazia sentido para Nietzsche. O segundo, seria o 

resgate da dimensão chamada, por ele, metafísica da arte. 

  Nietzsche desenvolveu sua análise estabelecendo que as condições 

existenciais do povo grego, tradicionalmente sensível à vida e à morte, exigiram da sua 

cultura um componente que pudesse ser um lenitivo para encobrir o absurdo que seria a 

existência humana. Ele partiu da seguinte acepção: a vida é absurda, não vale a pena ser 

vivida. Esta interpretação, na cultura grega, estaria associada à sentença de Sileno: 

 

Reza a antiga lenda que o rei Midas perseguiu na floresta, 
durante longo tempo, sem conseguir capturá-lo, o sábio 
SILENO, o companheiro de Dionísio. Quando, por fim, ele 
veio a cair em suas mãos, perguntou-lhe o rei qual dentre as 
coisas era a melhor e a mais preferível para o homem. 
Obstinado e imóvel, o demônio calava-se; até que, forçado pelo 
rei, prorrompeu finalmente, por entre um riso amarelo, nestas 
palavras: - Estirpe miserável e efêmera, filhos do acaso e do 
tormento! Por que me obrigas a dizer-te o que seria para ti mais 
salutar não ouvir? O melhor de tudo é para ti inteiramente 
inatingível: não ter nascido, não ser, nada ser. Depois disso, 
porém, o melhor para ti é logo morrer (NIETZSCHE, 2007, p. 
33, grifos do autor). 

 

  Ora, o que fez então a cultura grega? A resposta de Nietzsche é 

conhecida: instaurou a arte. Esta é compreendida, por ele, como instinto estético da 

natureza que se expressará nas dimensões do apolíneo e do dionisíaco. 
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  O primeiro elemento cultural foi moldado inicialmente por Homero que 

criou, com suas obras – Ilíada e Odisséia, as condições de possibilidade do advento do 

espírito apolíneo. Entretanto, os deuses olímpicos não foram criados como uma maneira 

de escapar do mundo em nome de um além-mundo, nem ditam um comportamento 

religioso baseado na ascese, na espiritualidade, no dever; é a expressão de uma religião 

da vida, inteiramente imanente, religião da beleza como floração – e não da falta -, que 

diviniza o que existe. Como escreveu Machado (2002: 19): “Divinizar, neste contexto, 

significa fundamentalmente tornar belo, embelezar”. Para a cultura grega, a beleza é 

harmonia, ordem, proporção, medida, delimitação, mas também significa calma e 

liberdade com relação às emoções, isto é, serenidade. Contra a dor, o sofrimento e a 

morte o povo grego diviniza o mundo criando a instituição do belo. A realidade natural 

não é bela, a beleza é uma aparência. 

  Sendo assim, podemos pensar com Nietzsche: Se a beleza é uma 

aparência, um fenômeno, uma representação que tem por objetivo mascarar, encobrir, 

velar a verdade essencial do mundo; então, para escapar do saber popular pessimista, a 

cultura grega criou o mundo da beleza que, ao invés de expressar a verdade do mundo, é 

uma estratégia para que ela não ecloda. 

  Nesse ponto, em O nascimento da tragédia, Nietzsche desenvolveu o 

argumento de que o ser verdadeiro, o “uno originário” tem necessidade da bela 

aparência para sua libertação; uma libertação da dor pela aparência. Aqui entra em cena 

o deus Apolo como o principium individuationis: 

 

Esse endeusamento da individuação, quando pensado 
sobretudo como imperativo e prescritivo, só conhece uma lei, o 
indivíduo, isto é, a observação das fronteiras do indivíduo, a 
medida no sentido helênico. Apolo, como divindade ética, 
exige dos seus a medida e, para poder observá-la, o 
autoconhecimento. E assim corre ao lado da necessidade 
estética da beleza, a exigência do “Conhece-te a ti mesmo” e 
“Nada em demasia” (NIETZSCHE, 2007, p. 37, grifos do 
autor). 

 

  A interpretação de Nietzsche (2007: 67) do deus Apolo é originalíssima, 

é uma dupla face, tal qual Jano. Trata-se da representação de um efeito onírico: Apolo é 

o Dionísio sofredor, dos Mistérios, aquele deus que experimenta em si os padecimentos 

da individuação, aquele mito que revela a narrativa da transformação em ar, água, terra 
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e fogo, como estado originário da individuação, enquanto fonte e causa primordial de 

todo sofrimento. Adiante Nietzsche (2007: 125) escreveu: 

 

Com a força descomunal da imagem, do conceito, do 
ensinamento ético, da excitação simpática, o apolíneo arrasta o 
homem para fora de sua auto-aniquilação orgiástica e o engana, 
passando por sobre a universalidade da ocorrência dionisíaca, a 
fim de levá-lo à ilusão de que ele vê uma única imagem do 
mundo. 

 

  Em resumo, para Nietzsche, Apolo é a transmutação de outro deus: 

Dionísio. A sua hipótese inicial apontava para a compreensão do mistério desta união na 

cultura grega clássica como dimensão artística que se desenvolveu através da música, 

do ditirambo dramático até chegar ao apogeu da tragédia, na visão dele, com Ésquilo. 

Na fase primitiva da tragédia, chamada prototragédia, o coro representava o auto-

espelhamento do próprio homem dionisíaco. 

  Sendo Dionísio um deus de uma religião que vinha do estrangeiro, para a 

cultura apolínea ele era bárbaro, isto é, pré-apolíneo, titânico. Entretanto, o seu culto foi, 

pouco a pouco, vencendo a resistência cultural e se afirmando na Grécia. Para Machado 

(2002: 21-23): “A experiência dionisíaca rompia com a individuação, abolia a 

subjetividade e estabelecia um sentimento místico de unidade com o universal, isto é, 

com a natureza e com a humanidade”. 

  Para ele, na interpretação de Nietzsche, a cultura grega elaborou então 

um novo antídoto contra esse perigo representado por essa religião bruta. Aqui outra vez 

a arte é chamada a participar com sua responsabilidade protetora e sua terapêutica 

eficaz. Entretanto, a característica dessa nova estratégia artística é integrar, e não mais 

reprimir, o elemento dionisíaco transformando o próprio desgosto causado pelo horror e 

pelo absurdo da existência em representação capaz de tornar a vida possível. 

  Na nossa interpretação, o § 9 dO nascimento da tragédia é um primor de 

reflexão filosófico-literária. Nele, Nietzsche perscrutou com original profundidade a 

arte trágica tomando como referência o roubo do fogo, no Prometeu de Ésquilo, como 

uma atitude contra a natureza divina. Ele escreveu: 

 

E assim o primeiro problema filosófico estabelece 
imediatamente uma penosa e insolúvel contradição entre 
homem e deus, (...) o melhor e o mais excelso do que é dado à 
humanidade participar, ela o consegue graças a um sacrilégio, e 
precisa agora aceitar de novo as suas conseqüências, isto é, 
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todo o caudal de sofrimentos e pesares com que os ofendidos 
Celestes afligem o nobre gênero humano que aspira ao ascenso: 
é um áspero pensamento que, através da dignidade que confere 
ao sacrilégio, contrasta estranhamento com o mito semítico do 
pecado original, (...) com o que é encontrado ao mesmo tempo 
o substrato ético da tragédia pessimista, como a justificação do 
mal humano e, na verdade, tanto da culpa quanto do sofrimento 
por ela causado. A desventura na essência das coisas (...) a 
contradição no âmago do mundo se lhe revela como uma 
confusão de mundos diversos, por exemplo, de um mundo 
divino e um mundo humano, dos quais cada um, como 
indivíduo, está certo, mas, como mundo singular ao lado de 
outro, tem de sofrer individuação (NIETZSCHE, 2007, p. 64-
65, grifos do autor). 

 

  Qual é o áspero pensamento a que foi conferido estatuto de dignidade 

mediante um sacrilégio? Resposta: é o pensamento ético da tragédia que, como um 

corolário do ato do roubo do titã, justificou o mal humano como co-originário da 

própria existência do homem, daqui a sua dignidade. Em outras palavras, a dignidade do 

pensamento ético é a justificação da própria vida humana. E esta justificativa não 

necessita de um plano superior (como no caso do “mito semítico do pecado original” ou 

da alma nua de Platão, aduziríamos nós), pois no texto da peça há um trecho que é 

citado e grifado por Nietzsche: “Tudo o que existe é justo e injusto e em ambos os casos 

é igualmente justificado”. 

  A tragédia de Ésquilo por intermédio da força da música, na análise 

nietzscheana, reinterpretou o mito de Prometeu dando-lhe o conteúdo bifronte: 

apolíneo-dionisíaco. A tese central da análise defende que na tragédia se conjugam: 

 

O conhecimento básico da unidade de tudo o que existe, a 
consideração da individuação como causa primeira do mal, a 
arte como a esperança jubilosa de que possa ser rompido o 
feitiço da individuação, como pressentimento de uma unidade 
restabelecida (NIETZSCHE, 2007, p. 67). 

 

  Para ele, a metafísica da arte, manifestação originária da tragédia grega, 

tem como fundamento a própria vida. Por que a tragédia feneceu? Como e por quem 

esse processo foi efetivado? A resposta de Nietzsche pode ser resumida em duas 

palavras: socratismo estético. Seu argumento parte da reelaboração operada por 

Eurípedes no interior da tragédia, pois o poeta ao estabelecer um novo princípio estético 

para a poesia trágica do teatro grego - “tudo deve ser consciente para ser belo”, 
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automaticamente, relegou à contraparte, leia-se Ésquilo e Sófocles13, a pecha da 

irracionalidade. 

  O novo princípio estético do trágico, “tudo deve ser consciente para ser 

belo”, é um lema análogo ao princípio socrático-platônico - “tudo deve ser consciente 

para ser bom”. Em consequência disso, Eurípedes deve ser considerado como o poeta 

trágico do socratismo estético. 

  É claro que a crítica de Nietzsche (2007, p. 135) sobre a crise da cultura 

grega era mais ampla. É o que se infere, por exemplo, do seguinte trecho: 

 

Era forçoso que o ocaso da tragédia nos parecesse originado 
por uma dissociação notável dos dois impulsos artísticos 
primordiais: ocorrência com a qual estava em consonância uma 
degeneração e uma transformação do povo grego, e que nos 
convida a uma séria reflexão sobre quão necessária e 
estreitamente entrelaçados estão, em seus fundamentos, a arte e 
o povo, o mito e o costume, a tragédia e o Estado. Aquele 
ocaso da tragédia era ao mesmo tempo o ocaso do mito. Até 
então os gregos se haviam sentido involuntariamente obrigados 
a ligar de pronto a seus mitos tudo o que era por eles 
vivenciado, sim, a compreendê-lo somente através dessa 
vinculação com o que também o presente mais próximo havia 
de se lhes apresentar desde logo sub specie aeterni [sob o 
aspecto do eterno] e, em certo sentido, como intemporal. 

 

  O texto alcança outro patamar crítico quando passa a interpretar Sócrates 

que, para nós, trata-se do personagem Sócrates-platônico. Nietzsche o chama de 

“mistagogo da ciência”, aquele que encarna um aspecto isolado da alma grega: a 

claridade apolínea, o princípio da vida consciente, a sabedoria que vence os instintos 

pela razão. 

  Para ele, em Sócrates, separaram-se os elementos apolíneos e 

dionisíacos, ainda juntos na época dos primeiros trágicos. Prosseguindo em sua 

consideração, escreveu Nietzsche (2007, p. 91-92): 

 

o protótipo do otimismo teórico que, na já assinalada fé na 
escrutabilidade da natureza das coisas, atribui ao saber e ao 
conhecimento a força de uma medicina universal e percebe no 
erro o mal em si mesmo. (...) Aquele mecanismo dos conceitos, 
juízos e deduções foi considerado, desde Sócrates, como a 
atividade suprema e o admirável dom da natureza, superior a 
todas as outras aptidões. Inclusive os atos morais mais 

                                                 
13 Como analogia à tríade do pensamento filosófico (Sócrates-Platão-Aristóteles), consideramos o eixo da 
tradição clássica da tragédia grega constituída pelo trio: Ésquilo, Sófocles e Eurípedes. 
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sublimes, (...) e aquela tranqüilidade d’alma, tão difícil de 
alcançar, que o grego apolíneo chamava sofrosyne, foram 
derivados, por Sócrates e por seus sequazes simpatizantes até 
hoje, da dialética do saber e, consequentemente, qualificados 
como ensináveis. 

 

  De acordo com Magalhães-Vilhena (1998), os ataques de Nietzsche 

contra Sócrates constituem uma parte da sua crítica da consciência teórica, da sua 

polêmica contra o neo-helenismo: do Renascimento, de Goethe, de Hegel. O homem 

moderno do seu tempo estava dilacerado pelo conflito entre a vida e o conhecimento, 

tinha por ideal ser um homem teórico dotado das mais possantes faculdades intelectuais 

postas ao serviço da ciência. Palavras de Nietzsche (2007, p. 106) com o seu grifo: 

 

Todo o nosso mundo moderno está preso na rede da cultura 
alexandrina e reconhece como ideal o homem teórico, equipado 
com as mais altas forças cognitivas, que trabalha a serviço da 
ciência, cujo protótipo e tronco ancestral é Sócrates. Todos os 
nossos meios educativos têm originariamente esse ideal em 
vista: qualquer outra existência precisa lutar penosamente para 
pôr-se à sua altura, como existência permitida e não como 
existência proposta. 

 

  Na perspectiva dele, Sócrates foi o precursor de uma cultura que 

englobou e engessou inteiramente a moral e o saber, tornando-os petrificados. Instalou-

se, pela primeira vez na história, a ilusão metafísica de que o pensamento pode captar a 

última dimensão do ser e que é capaz não só de conhecê-lo como também de corrigi-lo. 

Para ele: 

 

É por isso que Sócrates, antepassado do homem teórico 
moderno, precursor e herói da ciência, deve ser combatido em 
nome do ideal trágico da vida, da exaltação dionisíaca, das 
forças irracionais biológicas e cósmicas (Nietzsche, 2007, p. 
129). 

 

  Em síntese, da reflexão nietzscheana, se pode inferir que toda a tradição 

da metafísica ocidental até o seu tempo é fruto daquela congeminação intrínseca entre 

conhecimento e moral originária em Platão. Entretanto, encoberta por essa metafísica, 

existe uma outra na cultura ocidental: é a arte, cuja expressão primordial se encontra na 

tragédia grega, daí o seu empenho em resgatá-la. 

  Para nós, enquanto o Sócrates-platônico foi o alvo da crítica de 

Nietzsche no início da sua reflexão filosófica em O nascimento da tragédia, na sua 
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maturidade intelectual, em alguns textos, o alvo foi o Sócrates-cristão. Como exemplo, 

tomaremos aqui O Problema de Sócrates texto inserido em O crepúsculo dos ídolos ou 

como se filosofa com o martelo, escrito em 1888. Antes, porém, merece registro um 

trecho do seu Ensaio de autocrítica (1886) escrito como prefácio da 3ª edição de O 

nascimento da tragédia onde ele escreveu: 

 

O cristianismo foi desde o início, essencial e basicamente, asco 
e fastio da vida na vida, que apenas se disfarçava, apenas se 
ocultava, apenas se enfeitava sob a crença em “outra” ou 
“melhor” vida. (...) a vida tem que carecer de razão de maneira 
constante e inevitável, porque é algo essencialmente amoral – a 
vida, opressa sob o peso do desdém e do eterno não, tem que 
ser sentida afinal como indigna de ser desejada, como não 
válida em si. A moral mesma – como? A moral não seria uma 
“vontade de negação da vida”, um instinto secreto de 
aniquilamento, um princípio de decadência, apequenamento, 
difamação, um começo do fim? E, em conseqüência, o perigo 
dos perigos?...Contra a moral, portanto, voltou-se, então, com 
esse livro problemático, o meu instinto em prol da vida, e 
inventou para si, fundamentalmente, uma contra-doutrina e 
uma contra-valoração da vida, puramente artística, anticristã. 
Como denominá-la? (...) eu a batizei, (...) com o nome de um 
deus grego: eu a chamei dionisíaca” (NIETZSCHE, 2007, p. 
18, grifos do autor). 

 

  Como se sabe, o cristianismo, por via do império romano, domina o 

Ocidente e a sua apropriação da cultura grega exaceba o dualismo metafísico de Platão, 

reforçando a ideia de que a alma é eterna e de que vale mais a vida eterna, no além, do 

que esta vida em que o sofrimento impera. 

  O ano de 1888 é considerado o último da produção intelectual de 

Nietzsche “em plenitude racional”, pois a partir daí ele é acometido, ou melhor, 

apresentou sintomas de severa enfermidade mental. Naquele ano, ele escreveu: 

 

O moralismo dos filósofos gregos a partir de Platão é 
determinado patologicamente; assim também a sua estima da 
dialética. Razão = virtude = felicidade significa tão-só: é 
preciso imitar Sócrates e instaurar permanentemente, contra os 
desejos obscuros, uma luz diurna – a luz diurna da razão. É 
preciso ser prudente, claro límpido a qualquer preço: toda 
concessão aos instintos, ao inconsciente, leva para baixo... 
(NIETZSCHE, 2006, p. 21-22, grifos do autor). 

 

  Na interpretação dele, quando há necessidade de se fazer da razão um 

déspota, é porque há possibilidade de um perigo maior que se faça de tirano. 
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Evidentemente, o perigo seria a força do movimento dionisíaco na cultura. A hipótese 

nietzscheana concebeu a racionalidade como salvadora desse perigo. Para ele, o 

fanatismo com que toda a tradição reflexiva grega se lançou à racionalidade mostrou 

uma situação de emergência - estavam em perigo - tinham uma única escolha: sucumbir 

ou ser absurdamente racionais. 

  Nesse mesmo texto, ele reafirmou o que dissera de Sócrates e Platão em 

O nascimento da tragédia, tachando-os como pensadores da dissolução grega, como 

pseudogregos ou antigregos e, escarnecendo deles, presumiu com ironia que eles só 

podiam coincidir “fisiologicamente” para necessariamente ter de situar-se 

negativamente perante a vida. Escreveu Nietzsche (2006, p. 18, grifos do autor): 

 

Juízos, juízos de valor acerca da vida, contra ou a favor, nunca 
podem ser verdadeiros, afinal; eles têm valor apenas como 
sintomas, são considerados apenas enquanto sintomas – em si, 
tais juízos são bobagens. É preciso estender ao máximo e fazer 
a tentativa de aprender essa espantosa finesse [finura], a de que 
o valor da vida não pode ser estimado. Não por um vivente, 
pois ele é parte interessada, até mesmo objeto da disputa, e não 
juiz; e não por um morto, por outro motivo. 

 

  O grifo - o valor da vida não pode ser estimado – não é só uma 

oposicionalidade ao pensamento platônico; mas será, sobretudo, um signo marcante do 

pensamento contemporâneo. A partir daqui, indicaremos como Nietzsche 

redimensionou a dimensão ética que justifica a vida humana. Como interpretou Hatab 

(2010), o pensamento nietzscheano tem como referência o questionamento: “pode haver 

sentido na vida?”. Entendendo-se vida como aquela que é nossa, significativa e 

afirmável em seus próprios termos. 

 

Quer em termos científicos, racionalistas, religiosos ou morais, 
as condições iniciais da existência foram julgadas como 
deficientes, confusas, decadentes, estranhas ou básicas e, assim, 
necessitavam de correção ou transcendência, juntas. Nietzsche 
considera todos esses julgamentos inplicitamente niilistas e vê 
como sua tarefa o objetivo de reavaliação afirmativa de uma 
existência verdadeiramente trágica. (...) A própria filosofia de 
Nietzsche tem o objetivo de unir duas noções que 
anteriormente haviam sido separadas: tornar-se e o valor da 
existência, que ele alega ter unido de “forma decisiva”. A 
preocupação que o orienta, contrária à tradição, é encontrar 
significado e valor em tornar-se” (HATAB, 2010, p. 30, grifos 
do autor). 
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  Depreende-se da reflexão nietzscheana que a metafísica clássica é uma 

perspectiva de quem não ama esta vida terrena, ou seja, a perspectiva de quem a nega. O 

seu contraponto será o amor fati. A palavra do latim empregada por Nietzsche é fatum 

com o significado de destino. Aqui encontramos o sentido da expressão do eterno 

retorno, o que retorna como o mesmo (embora diferente) e sem cessar. Para Sousa 

(2009, p. 26): “Eterno porque cada instante tem a marca do devir, do movimento que 

não para. Nessa perspectiva, o que retorna é a diferença eterna”. 

  Se esse instante no qual cada homem vive retorna sem cessar, se esse 

instante é o da pluralidade, das forças em suas relações, é isso o que caracteriza o nosso 

destino, desde sempre: a vontade de potência.  

  No livro Crepúsculo dos ídolos, Nietzsche apresentou uma nova 

concepção de moral: 

 

(...) não existem absolutamente fatos morais. O julgamento 
moral tem isso em comum com o religioso, crê em realidades 
que não são realidades. Moral é apenas uma interpretação de 
determinados fenômenos, (...) o julgamento moral nunca deve 
ser tomadao ao pé da letra: assim ele constitui apenas contra-
senso. Mas como semiótica é inestimável, (...) Moral é apenas 
linguagem de signos, sintomatologia: é preciso saber antes de 
que se trata, para dela tirar proveito (NIETZSCHE, 2006, p. 49, 
grifos do autor). 

 

  Para nós, este saber de que se trata é expressão daquele saber do que se 

fala como dimensão conceitual exigida pelo Sócrates-platônico quando vimos a questão 

do Protágoras. Com Larrosa (2005), compreendemos como o texto da moral, em 

Nietzsche, passou a ser inscrito em nosso próprio corpo e cuja origem nós podemos ler 

no passado da Humanidade. Se esse texto é agora uma interpretação, trata-se então de 

atrever-se a lê-lo de outra maneira, de forçá-lo a mostrar um sentido diferente. 

  O eterno retorno é, inicialmente, uma experiência no corpo que se 

relaciona com um destino por intermédio de uma profecia que, condição de 

possibilidade, instaura a busca – diálogo com a alma – que afirma o que se é. No livro 

Ecce homo, Nietzsche interpretou o seu próprio texto Assim falou Zaratustra com as 

seguintes palavras: 

 

A concepção fundamental da obra, o pensamento do eterno 
retorno, a mais elevada forma de afirmação que se pode em 
absoluto alcançar, (...) Talvez se possa ver o Zaratustra inteiro 
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como música, (...) Zaratustra viu mais longe, quis mais longe e 
pôde mais longe que qualquer homem. (...) Ali o homem é 
superado a cada momento, o conceito de “super-homem” fez-se 
ali realidade suprema. (...) Zaratustra se sente como a forma 
suprema de tudo o que é. (...) Zaratustra é um dançarino (...) o 
eterno Sim a todas as coisas (...) Mas esta é a idéia do Dionísio 
mais uma vez. (NIETZSCHE, 2008, p. 79-90, grifos do 
autor). 

 

  Ele fez seu Zaratustra falar assim no § 9 intitulado Das três mutações: 

 

Três mutações vos cito do espírito: como o espírito se torna em 
camelo, e em leão o camelo, e em criança, por fim, o leão. (...) 
Em que o leão rapinante tem ainda de se tornar em criança? 
Inocência é a criança, e esquecimento, um começar-de-novo, 
um jogo, uma roda uma roda rodando por si mesma, um 
primero movimento, um sagrado dizer-sim: sua vontade quer 
agora o espírito, seu mundo ganha para si o perdido do mundo 
(NIETZSCHE, 1978 a, p. 230-231, grifos do autor). 

 

  Larrosa (2006, p. 111-112) analisando este trecho citou Martin 

Hopenhayn que resumiu essas metamorfoses ou transformações em um complexo 

itinerário de nossa própria luta pela autonomia de emancipação da consciência que nos 

predetermina. Este seria um relato utópico de salto emancipatório que exige uma crítica 

profunda àquilo que a história colocou em nossos ombros como carga moral. 

  A figura da criança-jogo que Nietzsche, na imagem metafórica, 

poeticamente resgata é de Heráclito. Encontra-se no fragmento 52 do pré-socrático de 

Éfeso, conhecido como o filósofo obscuro, está escrito assim na tradução de Damião 

Berge (1969: 258-259): “O evo14 [aión] é um menino que brinca jogando dados: regime 

de criança”. 

  Sentença dificílima de traduzir, sua interpretação requisitou tanto de 

Nietzsche quanto de Heidegger um enorme esforço intelectual. Em síntese, trata-se do 

tempo de vida, o aión que joga e brinca como criança. Na nossa leitura, em Assim falou 

Zaratustra, Nietzsche reinterpretou o bios, a forma de vida humana da tradição 

filosófica quando resgatou, em oposicionalidade ao tempo crônico da história, o tempo 

aiónico de Heráclito como tempo-vida. 

  Finalizando o capítulo, repassaremos didaticamente alguns pensamentos 

que se articulam: 

                                                 
14 Na especulação órfica, Evo, o tempo interminável, é filho de Cronos, sendo chamado também 
Protógno, Dioniso e até Zeus (BERGE, 1969, p. 259). 



 

 

99 

 
 

1. Para a tradição cultural do ocidente, a areté como excelência foi o princípio 

originário do chamado hoje saber ético. Este se constituiu a partir da paidéia 

estabelecida pelo pensamento filosófico da tradição clássica na Grécia. Isto se deu em 

torno do século V e associou-se à eclosão da polis instauradora do nómos que se pôs 

como oposicionalidade à physis. Dessa conjuntura emerge o amplo e complexo 

fenômeno da invenção do humano como ser político. O surgimento da sofística para 

responder a esta demanda inaugurou na educação a primeira revolução epistemológica 

que questionou o valor ético da areté arcaica. Para a sofística, o conhecimento do saber-

fazer estava relacionado com a convenção que passou a integrar o ser desse novo 

homem que adquiria sua melhor forma de vida humana na participação vivida na polis. 

2. Nesse mesmo contexto, eclodiu Sócrates também um questionador dos valores 

estabelecidos, só que mediante um método diferente daquele sofístico. Sócrates foi 

transformado no personagem Sócrates por seus discípulos, destacando-se dentre eles 

Platão. O Sócrates-platônico se contrapôs à sofística porque, para ele, a justificativa da 

melhor forma de vida humana exigia aquilo que a convenção não poderia ofertar: a 

garantia da verdade. Esta só poderia brotar como conhecimento da essência da alma. 

3. Na temática do que hoje conhecemos como educação e ética, o embate envolvendo a 

sofística e a socrática teve como marco originário o questionamento sobre a condição 

de possiblidade ou fundamento de justificativa do ensino de ética. Em palavras 

socráticas: é possível ensinar a areté? Como se sabe, a socrática venceu e se 

estabeleceu como pensamento hegemônico na cultura ocidental. Daqui diríamos como 

corolário síntese: 

3.1. Ensinar ética é possível, justifica-se desde que este saber – ética - tenha como 

fundamento, como garantia a dimensão de um conhecimento verdadeiro. 

4. Depois de Platão, inúmeros autores utilizaram o signo Sócrates para compor seu 

próprio modelo, a partir do seu respectivo contexto histórico-cultural, expressando a sua 

reflexão ética, em outras palavras, o seu juízo sobre a moral de sua realidade social 

construindo, assim, sua própria concepção de “mundo ideal”. 

5. Mutatis mutantis, Nietzsche também inventou o seu Sócrates. Para nós, sua invenção 

foi o antiSócrates que se propôs a questionar aquela garantia do conhecimento 

originário do Sócrates-platônico e a ressignificar o campo dos valores morais dando-lhe 

uma justificação existencial da própria vida. 

  Para nós, o Sócrates-platônico e o antiSócrates-nietzscheano são 

personagens que não se excluem mutuamente. Eles são expressões de semânticas 
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distintas que na nossa pesquisa foram tomados como elos no pensamento da tradição. 

Aqui eles são interpretados como expressão cultural de duas dimensões - lógos e mito – 

que, diferentemente de algumas leituras que os põe como antípodas e excludentes, por 

nós serão situados em oposicionalidade originária que inspira perspectivas educadoras 

distintas. 
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5 BIOÉTICA COM O SENTIDO DE ÉTICA-DA-VIDA : UMA EXPERIÊNCIA 

EDUCADORA 

 

 

  Vimos acima, como a problematização da condição de possibilidade do 

ensino da areté balizou o contexto da educação na cultura grega clássica. O que nos 

remete aquele estudo no sentido de auxiliar-nos na reflexão sobre a condição de 

possibilidade da educação em bioética hoje? Antes de debruçarmo-nos sobre este 

problema, analisaremos brevemente as condições culturais da nossa época que alguns 

chamam de tempo pós-moderno. De acordo com Pascual e Dias (2004, p. 129): 

 

O pensamento pós-moderno se rebela veementemente, no 
campo filosófico, contra os conceitos centrais da Modernidade, 
progresso e razão. O decantado e desencantador progresso, 
emanado da ordem técnico-burocrática que nos levaria à 
felicidade, mostra-se falso. A razão orgânica, por sua vez, 
esfacela-se em pequenas racionalidades, que conhecem a 
realidade através do quotidiano, da argumentação e da 
retórica, mas nunca através da macrorrazão ordenadora do real 
(Grifos dos autores). 

 

  Sendo a pós-modernidade o que vem depois da modernidade, mas como 

ainda não se conhece bem aquilo que se estabeleceu nesse pós, os autores sugeriram o 

emprego do termo contemporaneidade para a nossa época atual. 

  “O que é o contemporâneo? De quem e do que somos contemporâneos? 

E, antes de tudo, o que significa ser contemporâneo?” Estas são as questões iniciais de 

um ensaio de Giorgio Agamben (2009). Nele, o filósofo italiano cita uma anotação de 

Rolland Barthes em uma de suas aulas no Collège de France: “O contemporâneo é o 

intempestivo”. A interpretação desta frase remete a Nietzsche que em 1874, ainda 

jovem professor na Basiléia, escreveu e publicou as suas Considerações intempestivas15 

com as quais quis acertar contas com o seu tempo, tomar posição em relação ao seu 

presente. Para Agamben (2009, p. 58-59): 

 

Nietzsche situa a sua exigência de “atualidade”, a sua 
“contemporaneidade” em relação ao presente, numa 
desconexão e numa dissociação. Pertence verdadeiramente ao 
seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo, aquele que não 

                                                 
15 Este é o segundo livro de Nietszche. O primeiro, como vimos, O nascimento da tragédia é de 1872. 
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coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas 
pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual. 

 

  Isso não quer dizer que o inatual como contemporâneo seja aquele que 

anacronicamente vive um outro tempo. O que Agamben nos indica é uma característica 

do intempestivo que o faz tornar-se mais capaz de perceber e apreender o seu tempo: a 

de não-coincidência, ou seja, a de discronia mediante o deslocamento. Em outras 

palavras, a contemporaneidade é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a 

este e, ao mesmo tempo, dele toma distância. 

  Recorrendo à metáfora do poema O século de Osip Mandel’ �stam, 

poeta russo, Agamben (2009, p. 62-63) propõe uma segunda definição de 

contemporaneidade: 

 

Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu 
tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os 
tempos são, para quem deles experimenta contemporaneidade, 
obscuros. Contemporâneo é, justamente, aquele que sabe ver 
essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena 
nas trevas do presente. Mas o que significa “ver as trevas”, 
“perceber o escuro”? 

 

  Ele explica que perceber o escuro é uma capacidade, uma habilidade 

singular daquele que mesmo imerso num contexto de luzes que ofuscam é capaz de 

distinguir o escuro do seu tempo como algo que lhe concerne e não cessa de interpelá-

lo. E então, escreve como lançando-nos um desafio:  

 

Os contemporâneos são raros. E por isso ser contemporâneo é, 
antes de tudo, uma questão de coragem: porque significa ser 
capaz não apenas de manter fixo o olhar no escuro da época, 
mas também de perceber nesse escuro uma luz que, dirigida 
para nós, distancia-se infinitamente de nós. Ou ainda: ser 
pontual num compromisso ao qual se pode apenas faltar 
(AGAMBEN, 2009, p. 65) 

 

  Sendo assim, perguntamos: que compromisso está em questão para nós 

educadores de bioética hoje? Ler e interpretar o mundo por quais lentes? Há mais de 

cento e cinquenta anos um pensador alemão já advertia que os filósofos, desde a 

antiguidade, trataram de interpretar o mundo; entretanto, o importante não era 

interpretar, mas transformá-lo. Não temos dúvidas: o nosso mundo está muito diferente 

daquele de Karl Marx. Contudo, o seu repto nos exige a dignidade de resgatá-lo do 
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oblívio: “Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é 

o seu ser social que determina sua consciência”. 

  Entretanto, não é uma contradição performativa a afirmação: o 

pensamento marxiano só é sustentado porque o filósofo alemão soube interpretar 

coerentemente o seu mundo. Pode-se hoje não concordar com suas ideias, mas não se 

pode desluzir o seu compromisso. Assim, precisamos compreender a exigência que nos 

é feita hoje e que Severino Antonio (2009, p. 26) resumiu muito bem: 

 

Reconhecer o mundo como texto polissêmico, multívoco, como 
tessitura de muitas vozes e sentidos, com diversidade e 
unidade. Como tecido de interações e interdependências, com 
margens que se movem – para fora e para dentro. Um texto 
feito de textos, com diferentes níveis de realidade: alguns 
organizados como síntese de múltiplas determinações; outros, 
como cruzamento de múltiplas possibilidades. 

 

 

5.1 O legado Socrático 

 

 

  Na introdução do livro O legado da Grécia: uma nova avaliação, Moses 

Finley (1998), seu organizador, nos lembra que legado é uma forma de difusão no 

tempo de ideias e instituições que não se constitui como um simples ato mecânico de 

cópia do que foi o passado. Legado implica valores e, sendo seletivo, naturalmente, 

exige também rejeição, adaptação, modificação e até distorção. 

  Incontendível é o argumento que põe o legado socrático como fundante 

do pensamento ético ocidental. Como isto se expressa na nossa cultura hoje? Como 

resposta, tomaremos a linguagem cinematográfica como exemplo. Uma das películas de 

maior impacto do início do nosso século XXI foi Matrix16 (realização dos irmãos 

Wachowski, EUA, 1999), um filme de ficção científica que explora os limites entre o 

virtual e a realidade. Para o foco do nosso trabalho, uma cena em especial merece 

destaque: o diálogo entre o protagonista Neo e a personagem que interpreta a sibila. Na 

cultura grega, geralmente, era uma mulher que recebia a mensagem divina e a transmitia 

para quem interrogava a divindade. 

                                                 
16 O filme fez tanto sucesso que teve sequência em outros dois, tornando-se desse modo uma trilogia. 
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  A sibila perguntou a Neo se ele leu o que estava escrito sobre a porta de 

entrada da sala em que acabara de entrar. Como a resposta foi negativa (até porque ele 

desconhecia o seu significado), ela passou a explicar-lhe: tratava-se de uma língua 

antiga, há muito desaparecida – o latim. A frase era Nosce te ipsum (Conhece-te a ti 

mesmo) e o sentido dela propiciaria a ele, Neo, e somente a ele, a possibilidade de saber 

se era ou não aquele que iria libertar o mundo do poder da Matrix; portanto, somente 

conhecendo a si mesmo ele teria a resposta. Os autores empregaram aqui uma metáfora: 

a representação do significado de um acontecimento do passado, um legado socrático. 

O relato originário está na Apologia de Platão. 

  “Quem é o mais sábio dentre os gregos?” esta foi a pergunta endereçada 

ao deus Apolo, cujo santuário, na cidade de Delfos, ostentava no seu pórtico uma 

inscrição: Gnonai eauton (Conhecer-se a si próprio). A frase era patrimônio da cultura 

grega, um contributo lendário dos sete sábios. A resposta, e não podia ser outra em 

Platão, já se sabe: Sócrates. 

  Assim escreveu Bernard Williams (1998, p. 283-284), sobre filosofia no 

capítulo do livro O legado da Grécia: uma nova avaliação sob sua responsabilidade: 

 

É verdade que o pensamento ético grego, em muitas de suas 
estruturas básicas e, acima de tudo, em sua incapacidade de 
separar as questões relativas a como deve um indivíduo 
relacionar-se com outros e com a sociedade das questões 
relativas a que tipo de vida vale a pena viver e relativas ao que 
o indivíduo fundamentalmente deseja, representa um dos raros 
conjuntos de idéias que podem hoje contribuir para levar o 
pensamento ético a se ligar sinceramente à realidade. 

 

  O que Williams chamou a atenção, a nossa pesquisa projetou no capítulo 

anterior, ou seja, a educação, a ética, a política e o pensamento/discurso eram relações 

enastradas na cultura grega clássica. Pensamos que Michel Foucault também percebeu 

isso. Ele intitulou os dois últimos anos do seu curso17 no Collège de France (1983 e 

1984) como “A coragem da verdade”. Em um determinado momento do curso, Foucault 

interrogou sobre o estatuto da palavra socrática, atribuindo-lhe um novo sentido 

conceitual: parrhesia, ou seja, o dizer verdadeiro. Para Gros (2004, p. 11), ele pretendia: 

“Não tanto elaborar um novo ponto de doutrina, mas retornar um ponto de articulação 

entre teoria e prática, entre discurso e as ações, entre os saberes e as resistências”. 

                                                 
17 Curso inédito, não publicado. Dele há documento sonoro atualmente depositado no IMEC em Paris. 
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  O trabalho de Foucault, infelizmente inacabado, continua inspirando 

muitos autores, dentre os quais Walter Kohan (2009) que dedicou um capítulo do seu 

livro ao enigma-paradoxo de Sócrates. Ao iniciar sua análise, comentando um trecho da 

Apologia de Sócrates, de Platão, ele escreveu: 

 

Ali, Sócrates afirma para si um lugar de exterioridade ante os 
modos de poder e saber próprios dos tribunais. É o mesmo 
lugar pelo qual transitou sempre: um não lugar, uma atopia. 
(...) A condenação à morte de Sócrates é uma consequência do 
lugar que, na sua defesa, ele se atribui. (KOHAN, 2009, p. 19, 
grifo do autor). 

 

  Que lugar é esse que Sócrates reclama a si e que se constitui como um 

não lugar? Acima de qualquer outra, é a instância que o coloca como portador de um 

logos. Aquilo que o fez despertar ressentimento, incômodo e inconveniência para 

alguns, mas também ser admirado e enaltecido por outros, principalmente alguns 

jovens. Dialogar: eis a missão estabelecida pelo seu daimón. Entretanto, a sua fala era 

intempestiva, como atestam suas próprias palavras: “Não foi por falta de discursos que fui 

condenado, (mas) ... porque não quis que ouvísseis o que para vós teria sido mais agradável, (...) 

coisas que estais habituados a escutar de outros acusados”. 

  No início de sua defesa, ele não querendo ser interpretado como rhetor, 

exige para si algo insólito: falar não a língua comum dos tribunais com suas defesas de 

belas perorações retóricas, mas deseja falar a língua em que foi educado, uma língua 

infantil, a sua língua de criança. Assim, como fala um estrangeiro. Entretanto, o que se 

ouvirá no tribunal será um anúncio que, antes, era também uma denúncia, mas, 

sobretudo, era uma verdade diferente, uma verdade anunciada e trazida por uma figura 

duplamente fora da polis: um estrangeiro infantil! 

  Onde se legitima essa verdade infantil e estrangeira que se diz portador 

Sócrates? Essa é a análise da veridição ou parrhesía que Foucault nos fez refletir e que 

Kohan tão oportunamente trouxe para o campo da educação. O que se deve eduzir para 

a nossa pesquisa das duas interpretações, a de Foucault e a de Kohan ? 

  De Foucault, a compreensão que Sócrates estabeleceu de como se 

relacionar com os saberes do seu tempo. Nós aduzimos que justamente ao colocar-se em 

oposicionalidade a esses saberes, ele justificou o seu próprio saber como um não-saber, 

pois Foucault (apud Kohan, 2009: 43-46) situou o saber socrático em oposicionalidade 
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a três saberes: o do deus délfico, o do sábio (consideraríamos hoje como sendo os 

filósofos pré-socráticos) e o do técnico. 

  O saber do deus se manifesta por intermédio da fala do Oráculo: - 

“Sócrates é o mais sábio dos gregos”. Como Sócrates se relacionou com este saber? 

Saber divino, logo portador de algo não-humano, não limitado ou condicionado pela 

inteligência humana. Embora não tratasse a fala do deus como uma mentira, pois a 

desautorizaria, ele trouxe-a para uma confrontação com a realidade realizando uma 

pesquisa. Depreendemos do que se seguiu da sua investigação: ele era o mais sábio, 

simplesmente porque os outros que ele averigou desconheciam a sua própria ignorância. 

Eis a sua atitude sábia: explicitar um tipo de verdade que se justifica na busca, na 

investigação, na procura de uma verdade diferente daquela veridição que se encontrava 

na profecia. 

  Na análise do saber do sábio, Foucault discute a palavra que Sócrates 

empregou: zêtein. Trata-se de uma ação verbal que identificava a zêtesis, a atividade que 

consistia em buscar a explicação do que ocorria na natureza, tanto no céu como sob a 

terra. Está marcada a diferença de pauta de estudo entre os saberes, pois Sócrates de 

modo algum se dedicava ao ser das coisas ou à ordem do mundo. O seu discurso tinha 

como objetivo pôr à prova o seu interlocutor na questão relativa à sua alma, como 

vimos. 

  A terceira distinção se dá com aquela parrhesía dos que sabem técnicas e 

são capazes de ensiná-las. Aqui Foucault expressou duas diferenças do saber socrático: 

a primeira, com relação ao saber dos sofistas que se punham como comerciantes do 

saber que transmitiam; e a segunda, destacando que o saber de Sócrates era um não-

saber, pois o que ele fazia era simplesmente mostrar aos outros que eles não sabiam o 

que julgavam que sabiam, e que deveriam se ocupar de si mesmos, ou seja, cuidar das 

suas próprias almas. Então, Foucault nos deixou uma bela fala ao interpretar o saber 

técnico como se fosse hoje o nosso saber de professor: 

 

Ali onde o professor diz: eu sei e escuta-me, Sócrates vai dizer: 
eu não sei nada e, se me ocupo de ti, não é para te transmitir o 
saber que falta, mas para que, compreendendo que não sabes 
nada, aprendas por isso a ocupar-te de ti mesmo (apud Kohan, 
2009, p. 46). 

 

  A outra contribuição que estamos estudando, aquela de Kohan, nos foi 

significativa na compreensão de que o saber estabelecido por Sócrates, o dito não-
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saber, tratava-se de uma relação que justificava o seu modo de vida. Há um trecho na 

Apologia em que Sócrates justificou o seu modo de viver interrogando, debatendo, 

questionando os atenienses como sendo semelhante àquele de “todos os que filosofam”. 

Kohan escreveu sobre o significado do verbo (“filosofar”) empregado neste ponto e a 

perspectiva de sentido que daí pode ser extraída: 

 

É interessante (...) o uso do particípio, um adjetivo verbal, na 
medida em que concebe o filosofar como um atributo em 
exercício por alguns. Assim, a filosofia não nasce como um 
saber, mas como uma forma de exercer, na prática, na vida, 
uma certa relação com o saber. (...) O que Sócrates sabe não é 
um saber de conhecimento nem de palavras, e é precisamente o 
que o sustenta, um princípio de vida, algo que principia, dá 
início à sua vida, seu corpo o transpira, é algo muito mais forte 
que sua vontade ou sua consciência às quais excede: trata-se do 
significado e do sentido de determinada maneira, de levar uma 
vida de acordo com a filosofia que ele mesmo inventa 
(KOHAN, 2009, p. 24-27, grifos nossos). 

 

  Sócrates se pôs em uma situação de conforto para ensinar aquilo que 

sabia e o tornara mais sábio que os outros nas palavras do Oráculo de Delfos? Não, 

decisivamente. Ele não se comportou como alguém que impunha o seu saber, aliás, há 

um trecho do Mênon (80 c-d) muito esclarecedor: “Pois não é por eu mesmo estar no bom 

caminho (euporôn) que deixo os outros sem saída (aporeîn); mas, por eu mesmo, mais que 

ninguém, estar sem saída (aporôn), assim também deixo os outros sem saída (aporeîn)”. 

  Nicolas Grimaldi (2006) iniciou o seu livro Sócrates, o feiticeiro 

escrevendo assim: 

 

Sócrates era um feiticeiro. O testemunho é do próprio Platão. 
“Ouvindo-te”, diz-lhe Mênon, “parece que fui drogado. Tu me 
enfeitiçastes tão bem que não sei mais o que penso”. Sócrates... 
encantava. O efeito de suas palavras era tão arrebatador quanto 
a música. Como se se tratasse de um transe dionisíaco, era-se 
possuído (GRIMALDI, 2006, p. 7, grifos do autor). 

 

  O que tornava Sócrates um feiticeiro? A interpretação de Grimaldi é 

clara: o fato de que ele era um curandeiro da palavra. Citando um trecho do Cármides 

de Platão, ele explicou que, para Sócrates, a maior parte dos males que afetavam o 

corpo se originava na alma e “a alma só pode ser curada por meio de discursos que 

agem por encantamentos”. De acordo com o autor (2006, p. 8-9), a palavra empregada 
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por Platão - ή έπωδή (epodé) – pode ser traduzida por encantamento, sortilégio ou 

arroubo, sendo termos empregados nas práticas de curandeirismo como elixir. 

  Como isso repercute em nós? Não podemos tergiversar: o discurso 

socrático, ou parresia como queria Foucault, é um caminho educador. O que este 

legado exige hoje de um discurso bioético que se propõe educador? Em primeiro lugar, 

conhecer e dialogar com ele.  

  Então, é o que faremos com o nosso estudo genealógico. Como foi visto, 

na nossa cultura originária, o princípio (arkhé) que presidiu à relação que integrava 

indivíduo e comunidade era apanágio do Estado. Esta prerrogativa dava ao Estado o 

poder de imperar sobre a alma do homem. Na interpretação platônica, o Estado era a lei 

e ao mesmo tempo a fonte de todas as normas da vida humana, pois aqui o valor do 

homem se identificava com o valor do cidadão. 

  Nessa perspectiva, a retórica e a forma de governo da tirania aspiravam a 

um poder total que imperava sobre a vida e sobre a morte, dentro do Estado. Os 

conceitos de poder e de paidéia não explicitavam relações um com o outro, foi o 

filósofo da Academia quem desenvolveu essa experiência de pensamento 

originariamente. 

  Platão estabeleceu uma relação de antinomia entre o poder e a paidéia: 

concepções antagônicas que buscavam a felicidade humana, pois enquanto o primeiro 

era expressão de contranatureza; a segunda, era lídima representante da natureza 

humana. Estava posto o dilema: ou a filosofia do poder ou a filosofia da educação. 

  Na solução platônica, o Estado necessariamente deveria se converter em 

educador e médico das almas. O saber que seria assumido pelo Estado só poderia ser a 

paidéia socrática que baseava a conduta reta do ser humano no conhecimento de 

valores supremos. Identificamos aqui uma eclosão. Na nossa perspectiva, aqui 

identificamos a origem do biopoder. O sócrates-platônico foi, pela primeira vez, uma 

resistência ao biopoder do Estado ateniense (na perspectiva de Platão) 

  Biopoder é um regime geral de dominação da vida. Este conceito que se 

associa à biopolítica é um contributivo da reflexão do filósofo francês Michel Foucault 

(2006) no início dos anos 1970. Ele, ao analisar “o nascimento da medicina social”, 

sublinhou que o capitalismo não teria acarretado, como se poderia pensar, uma 

privatização da medicina, mas ao contrário, uma socialização do corpo. “Para a 

sociedade capitalista, é o biopolítico que importava antes de tudo, o biológico, o 

somático, o corporal. O corpo é uma realidade biopolítica. A medicina é uma estratégia 
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biopolítica”. Daqui se infere que a vida e seus mecanismos entram nos cálculos 

explícitos do poder e saber, enquanto estes se tornam agentes de transformação da vida. 

  A paidéia socrática, na concepção platônica, era uma tékhne política que 

se constituía ao mesmo tempo como edificação do Estado e como cuidado da alma. 

Compreendemos que, naquela concepção, o fundamento do Estado foi alicerçado a 

partir do conflito entre areté politike de Protágoras (que atribuímos o sentido de 

excelência de ser humano como integrante da polis) e a tékhne politike de Sócrates 

(interpretada por nós como excelência de ser humano para além do ser político). 

Sócrates era o signo que fazia a cada um examinar-se e, no interior de sua própria alma, 

encontrar a única pauta de valor: a felicidade humana. 

  Se o cerne do pensamento filosófico da nossa tradição cultural em Platão 

e Aristóteles estabeleceu no conceito de bios uma justificativa da forma de vida 

humana, parece-nos coerente interpretar o personagem Sócrates-platônico como uma 

proposição que justificava a melhor forma de vida humana: o que se caracterizava na 

realização do ser homem: a vida de filósofo (�ιλόσο�ος Βίος / filósofos bios). 

 

 

5.2 Pensamentos sobre o sentido de bioética em educação 

 

 

  Como expressamos anteriormente, o percurso investigativo é uma 

escolha que se justifica mediante uma referência que direciona, que porta o sentido do 

caminho que nos conduz a responder a questão posta inicialmente. No sentido da 

questão já se encontra uma précompreensão que conforma o horizonte do contexto de 

onde se parte para a investigação. A pergunta que partiu de nossa própria prática 

inserida no campo pedagógico indagava sobre a condição de possibilidade da bioética 

como saber contemporâneo. Para nós, a prática da educação continua sendo um ato 

produtor de conhecimento, por seu intermédio se constrói e se repassa de geração a 

geração o fenômeno que nos torna humanos: a linguagem e a cultura. 

  No filme Sociedade dos poetas mortos de Peter Weir (1989), as cenas 

iniciais mostram um ícone da educação tradicional: uma cerimônia de recepção aos 

novos alunos no primeiro dia do ano letivo. Inicialmente, alguns estudantes mais 

antigos adentram em fila ao auditório onde estão presentes os novatos e seus familiares, 

eles levam porta-estandartes com as palavras que representam os quatro pilares da sua 
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Escola (Tradição, Honra, Educação e Excelência), em seguida o professor mais antigo 

entra com uma vela acesa, dirige-se para a primeira fila onde estão os novatos e acende 

a vela do primeiro com a sua própria chama. Isto é uma metáfora pedagógica. A sua 

interpretação revela o significado tradicional da palavra aluno como aquele a (sem) 

lúmen (luz), o “sem luz”. 

  O processo que nos educa não pode ser estabelecido como uma 

transmissão de significados de um mundo onde os valores são eternos, impostos por 

definições invariáveis. Sendo assim, atualmente, não se aceita mais como válido um 

modelo educativo de mão única, ligado a um projeto cultural uniforme. Coerentemente 

com essa perspectiva, passaremos a desconstruir o significado de aluno como o “sem 

luz”. 

  O pensamento contemporâneo reconfigurou o campo epistêmico da 

educação, ao retirar do sujeito, como categoria filosófica, o papel de centro. Agora não é 

mais o homem uma referência absoluta do conhecimento. Concordamos com Pedro 

Goergen (2001), a educação não pode gerar nos estudantes um conjunto acabado de 

disposições virtuosas. Não é pela educação que alguém se torna justo. O que a educação 

pode fazer por eles é abrir-lhes o mundo do agir moral por meio de um processo 

pedagógico reflexivo e dialógico a respeito das proposições morais que integram o 

ambiente cultural. 

  Para interpretarmos as condições de possibilidades do saber bioética 

hoje, construímos um cenário dialógico de movimento polifônico contando com a 

participação de vários atores. Inclusive, acolhemos como ferramenta de trabalho para 

nos auxiliar nesse contexto do percurso a participação discente. Ela nos trouxe sua 

presença, sua fala como linguagem, como portador de um discurso que, para nós, 

merece ser interpretado e colocado como interlocutor no mesmo plano que outros(as) 

autores(as) foram convocados a contribuir com o seu depoimento e as suas concepções 

para a nossa pesquisa. 

  Contudo, aqui não se trata de uma análise de discurso como técnica de 

investigação de pesquisa. O nosso objetivo foi estabelecer um exercício hermenêutico 

onde o estudante teve um lógos próprio que foi respeitado e acolhido. Da mesma forma, 

incorporamos os autores lidos como companheiros de viagem. Experiência única porque 

o percurso não estava pronto antecipadamente, ele foi construído no movimento do 

próprio caminho em abertura de veredas ditas por Guimarães Rosa poeticamente: “no 

caminho ..., tornei-me caminhadiço”. 
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  A presença do(a) estudante foi acontecendo naturalmente dentro da nossa 

pesquisa, acompanhada durante o desenrolar dos semestres letivos18. À medida que 

avançávamos nas leituras e na própria compreensão do percurso hermenêutico, as 

questões ganharam um novo significado. O nosso plano foi simples e objetivo: 

questionamos, em termos gerais, o que o(a) estudante entendia sobre educação e 

ética/bioética antes do início das atividades letivas do semestre e repetíamos o 

questionamento ao final dele para termos uma noção de mudança do pensamento da 

turma após o tempo de estudo conosco. Ao todo, realizamos oito experiências de 

acompanhamento nos quatro anos derradeiros. Relataremos contribuições das duas 

últimas experiências. 

  A participação do(a) estudante se deu a partir de um convite feito, por 

nós, na sala de aula no primeiro dia letivo do semestre na Faculdade de Medicina de 

Fortaleza da UFC para responder uma questão sobre ética/bioética e educação antes do 

início das nossas atividades pedagógicas. Eles(elas) deveriam responder a questão 

livremente, com conteúdo e forma que julgassem adequados. Não deveriam identificar-

se, apenas indicar o sexo e a idade. Os estudantes integravam uma turma da disciplina 

que lecionamos: Bioética e Cidadania no quinto semestre do currículo de graduação em 

Medicina. Doze discentes estavam presentes e todos aceitaram o convite. 

  O questionamento foi: como é possível ensinar e aprender ética? 

Chamaremos a esta turma A . Eis algumas respostas: 

 

  Resposta inicial A 1 (sexo: feminino; idade: 20 anos): 

 

“Penso que o ensino da ética deve, em primeiro lugar, haver 
um professor que conheça bem o tema, de forma técnica, mas 
também prática. O docente desta disciplina (ética), deve além 
do conhecimento adquirido, saber entender e aceitar as 
diferentes opiniões que esse tema trás. Deve saber transmitir o 
seu conhecimento, mas não de forma dogmática, mas sim com 
uma mentalidade mais aberta. Para aquele que aprende, este 
deve ter uma postura que lhe permita analisar o que aprenda e 
mesmo que não seja de acordo com o que pensa, deve usar isso 
como um exercício mental, trabalhando os seus conhecimentos 
com aquilo que ele adquire com a disciplina”. 

 

                                                 
18 Durante o período do doutorado não deixei de lecionar, exceto algumas aulas no segundo semestre de 
2008. 
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  Identificamos nessa resposta o papel do professor como um modelo de 

transmissão do saber; entretanto, não como o tradicional docente que transmite o seu 

saber depositando-o em um aluno receptor. Aqui, ele é um ser aberto para a construção 

do contexto pedagógico como diálogo. Esta proposição nos remete a uma lição de Paulo 

Freire (2000), um dos mais respeitados educadores do século XX: 

 

ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua própria produção ou a sua 
construção. Quando entro em sala de aula devo estar sendo um 
ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, 
a suas inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face 
da tarefa que tenho - a de ensinar e não a de transferir 
conhecimento (FREIRE, 2000, p. 52, grifos nossos) 

 

  Sobre o pensamento do mestre brasileiro, Fleuri (1996) deu o seu 

testemunho: 

 

Foi a leitura de Paulo Freire que me impeliu a entender que o 
diálogo se constrói como relação entre sujeitos mediatizados 
pelo mundo. Ou seja, os sujeitos - capazes de opção autônoma - 
só interagem criativamente mediante a ação, a práxis, quando 
assumem problemas ou conflitos que se tornam desafios 
comuns. Nisto consistiria essencialmente a ação educativa: 
explicitar os conflitos humanos e sociais para desafiar as 
pessoas e grupos a interagem na busca de sua superação 
(FLEURI, 1996, p. 602, grifos do autor) 

 

  Resposta inicial A 2 (sexo: feminino; idade: 22 anos): 

 

“A ética de uma pessoa não está a cargo apenas do ensino em 
que um professor “ensina” a um aluno, mas sim está a cargo 
dos valores humanos, dos valores que norteiam o indivíduo, 
dos valores que norteiam a sua convivência social e dos 
valores que norteiam a sociedade. 
Portanto, não está a cargo de mestres ou mesmo livros, mas 
faz parte de uma reflexão profunda e pessoal do indivíduo em 
si. Para isso, o “ensino” da ética deve abranger, por parte do 
mestre (ou melhor do “facilitador do aprendizado”) uma busca 
pela reflexão que é imprescindível e necessária”. 

 

  Dois destaques para essa resposta: o primeiro, a aproximação com o 

pensamento de Cortella (2003, p. 127) que compreende o conhecimento como relativo à 

história e à sociedade. Para ele, por definição, o conhecimento não é neutro, pois todo 
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conhecimento está úmido de situações histórico-sociais, não há conhecimento 

absolutamente puro. 

  Aprendemos e ensinamos para viver, para conviver com os outros, pois 

precisamos descobrir e criar sentido para a existência, assim como precisamos recriar a 

nossa própria existência, junto com os outros. O ser humano não produz conhecimento 

para si próprio isoladamente, mas com uma finalidade relacional: portanto, ética. 

  O segundo destaque é claramente um pensamento pedagógico socrático: 

“uma reflexão profunda e pessoal do indivíduo em si”. 

 

  Resposta inicial A 3 (sexo: masculino; idade: 20 anos): 

 

“A definição de ética, até certo ponto, é algo meio complexo, 
pois ainda não consigo entender o seu significado. O meu 
entendimento sobre ética é que isso representa um conjunto de 
atitudes que, em meio a convivência social, ditam as regras 
para uma relação harmônica entre os indivíduos. 
Por tudo isso, acho que a ética não pode ser ensinada pelo 
método tradicional (aquele que visa apenas a transmissão do 
conhecimento do professor para o aluno). 
A ética deve ser algo adquirido em meio a convivência com as 
pessoas. Deve ser algo que se entenda e não algo que se 
estude”. 

 

  Resposta inicial A 4 (sexo: masculino; idade: 23 anos) 

 

“Como a ética abrange todos os campos que constituem um ser 
humano, a aprendizagem e o ensino da ética só poderão ser 
realizados através da vivência dessas realidades (trabalho, 
amor, família, casa, etc.)” (grifo nosso). 

 

 

  Ressaltamos nessas respostas a expressão de um significado marcante 

quanto à prática do ensino de ética: o sentido de vivência. Sendo assim, devemos 

inicialmente indagar: o que é vivência? 

  De acordo com o Novo Dicionário da Língua Portuguesa de Aurélio 

Buarque de Holanda Ferreira (1986, p. 1785), a palavra vivência tem o significado de 

experiência da vida; o fato de ter vida, de viver; o que se viveu. Ele também se refere ao 

termo como um brasileirismo do Norte do país significando situação, modos ou hábitos 

de vida. 
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  Entretanto, em filosofia a semântica se mostra muito mais rica e 

complexa. A nossa interpretação tem alicerce em Gadamer (2003: 104-117). Para ele, a 

palavra erlebnis (vivência) não tinha na língua alemã o significado que lhe atribuiu 

Dilthey (formação biográfica de conceitos) no texto Das Erlebnis und die Dichtung (A 

Vivência e a Poesia) onde ele analisava a poética de Goethe (o sentido de suas poesias 

recebeu a compreensibilidade a partir do que o próprio autor vivenciou). Dilthey 

escreveu: “Poesia é representação e expressão da vida. Expressa e representa a realidade 

exterior da vida” (apud GADAMER, 2003, p. 108). 

  Em sua pesquisa sobre o conceito de vivência, Gadamer identificou um 

trecho de Dilthey em suas Obras Completas que ele destacou: “A vivência é um ser 

qualitativo - uma realidade que não pode ser definida pelo prestar atenção a si, mas que 

também se estende àquilo que possuímos de uma maneira indiferenciada” (apud 

GADAMER, 2003, p. 113). 

  Na perspectiva gadameriana, a nova semântica de Dilthey determinou o 

conceito de vivência através da reflexividade, através da interioridade e com base nessa 

forma especial da situação dada, tentou justificar epistemologicamente o conhecimento 

do mundo histórico. Situações primárias, como aquelas que retrocedem à interpretação 

de fenômenos históricos, não são dados de experimentação e medição, mas unidades de 

significado. Para Gadamer (2003, p. 111): “É isso o que quer dizer o conceito de 

vivência: as configurações de sentido, que nos vêm ao encontro nas ciências do espírito, 

(...). Trata-se das unidades vivenciais que são em si mesmas unidades de sentido" (grifo 

nosso). 

  Para ele, Husserl acrescentou ao conceito de vivência a perspectiva 

teleológica, ou seja, as vivências só existem no modo em que nelas algo se experimenta 

ou é intencionado. Aqui entra o conteúdo significante para quem teve a vivência, fica 

como uma posse duradoura. Daí, a relevância da aplicação autobiográfica (a vivência 

constitui-se na lembrança). É a partir desse ponto que ele estabelece a relação com a 

estética. 

  Segundo Gadamer, a experiência estética não é apenas uma espécie de 

vivência ao lado de outras, mas representa a forma de ser da própria vivência. No 

contexto do seu estudo, outra marcante contribuição foi a de Georg Simmel que 

ultrapassou de maneira decisiva o campo epistemológico científico quando estendeu o 

conceito de vivência a momentos do próprio processo de vida. 
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  Em suma, para Gadamer (2003, p. 115): "a relação entre vida e vivência não 

é a relação entre um universal e um particular. A unidade da vivência determinada pelo seu 

conteúdo intencional encontra-se, antes, numa relação direta com o todo, com a totalidade da 

vida". 

  O que se quis destacar nesse momento da investigação foi a apropriação 

conceitual do termo vivência para o ensino de ética/bioética. Adiante, a palavra 

experiência eclodirá e ampliará o nosso horizonte. Agora, é necessário que 

direcionemos didaticamente o foco da pesquisa para a compreensão da linguagem do 

campo ético em diálogo com os discentes. 

  A palavra moral vem das declinações mos, mores, moralis do latim e quis 

significar a tradução do étimo grego ethos (ética) para a língua românica. Aqui 

tomaremos Cortina e Martínez (2006) como uma indicação pedagógica tradicional nessa 

temática. Eles entendem a moral como um saber que oferece orientações para a ação, ou 

seja, ela propõe ações objetivas em casos concretos. Já a ética - como filosofia moral - 

remonta à reflexão sobre as diferentes morais e os diversos modos de justificar 

racionalmente a vida moral (de modo que sua maneira de orientar a ação seria indireta). 

  A ética é considerada um saber filosófico. O que se costuma solicitar à 

ética como filosofia? Em termos gerais, espera-se que dê o sentido teórico e prático 

daquilo que se pensa e daquilo que se pode realizar, que nos leve a compreender a 

origem das ideias e dos valores que se respeita ou se refuta, que nos esclareça quanto à 

origem de certas imposições e quanto ao desejo de transgredi-las; enfim, que nos diga 

algo acerca de nós mesmos, que nos ajude a compreender como, por quê, para quem, 

por quem, contra quem ou contra o quê as ideias e os valores foram elaborados na 

cultura e o que fazer deles (Chauí, 2003). 

  A denominação agente moral deve ser interpretada como a capacidade 

humana de compreender e assumir os seus atos morais. Para que haja conduta ética é 

preciso que exista o agente consciente, isto é, aquele que conhece a diferença entre bem 

e mal, certo e errado, permitido e proibido, virtude e vício. De acordo com Marilena 

Chauí (2003, p. 308): 

 

A consciência moral não só conhece tais diferenças como 
também se reconhece capacitada para julgar o valor dos atos e 
das condutas, para agir em conformidade com os valores 
morais e, por isso, ser responsável por suas ações e seus 
sentimentos, além das conseqüências do que faz e sente. 
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Consciência e responsabilidade são condições indispensáveis 
da vida ética. 

 

  A interpretação da autora estabelece que a consciência moral manifesta-

se antes de lançar-se na ação, na capacidade para deliberar, decidir e escolher diante de 

duas vias possíveis, após avaliar cada alternativa segundo os valores éticos. É a 

capacidade para pesar as motivações pessoais, as exigências solicitadas pela situação, as 

consequências para si e para os outros, a conformidade entre meios e fins (empregar 

meios imorais para alcançar fins morais é impossível para a dimensão ética), a 

obrigação de respeitar o estabelecido ou de transgredi-lo (se o estabelecido for imoral 

ou injusto). 

  Sendo assim, a ética se coloca, para nós humanos, com a 

intencionalidade de construir uma ponte entre a nossa própria maneira de ser (uma 

corrente interpretativa chama de consciência moral), os outros e o mundo. 

  Há um método preciso para se ensinar e aprender ética? Como nos 

apropriamos desse saber? Não temos uma receita pronta. O bolo é feito no diálogo com 

nossos estudantes e, naturalmente, sempre somos acampanhados e respaldados por 

indicações e experiências de educadores extraordiários como Severino Antônio (2009, 

p. 58) que nos propõe: 

 

Educar a sensibilidade, a percepção e os sentimentos, é 
fundamental para despertar o desejo de aprender. Sem 
despertar e desenvolver esse desejo, dificilmente haverá 
aprendizagem autêntica e significativa, elaboração de 
conhecimento, autoria de idéias e de palavras. Dificilmente 
haverá emancipação: (...), isso vai além da razão, as 
iluminações racionais não bastam. 

 

  Apreciaremos agora o que aquela mesma turma produziu ao final do seu 

semestre letivo após ter cursado Bioéica e Cidadania. Relembrando, trata-se da chamada 

Turma A  que respondeu no início do seu semestre à pergunta sobre a possibilidade do 

ensino de ética. O nosso procedimento, por escrito, informava: “No início da disciplina 

(Bioética e Cidadania), você respondeu à pergunta: como é possível ensinar e aprender 

ética? Agora, ao final dela, por favor, responda à seguinte questão: qual o sentido de 

ser bioético(a) para a sua vida?”. Solicitamos que eles respondessem considerando os 

mesmos critérios anteriores, ou seja, não identificação etc. Na ocasião, vinte e três 

estudantes estavam presentes e todos responderam. Eis algumas respostas: 
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  Resposta final A 1 (sexo: feminino; idade: 20 anos) 

 

“A bioética permeia toda a vida dos indivíduos, em detalhes 
que nem mesmo parece se fazer presente. Acredito que o 
sentido de ser bioético está em refletir sobre os fatos, sobre o 
que acontece, principalmente em questões que muito dividem e 
acometem a sociedade. Na minha vida, o sentido de ser 
bioético está em buscar uma melhor convivência com os seres 
humanos e com o mundo, buscar uma sociedade mais justa que 
respeite as individualidades de cada ser sem prejudicar aos 
outros”. 

 

  Resposta final A 2 (sexo: feminino; idade: 20 anos) 

 

“Não é possível crescer, ou pelo menos crescer sempre, 
sozinho. Todos os seres humanos possuem características 
pessoais, sejam naturais, sejam adquiridas por meio de 
experiências de vida, que, unidas, possibilitam mais avanços e 
mais progressos para a sociedade como um todo. 
Porém, para que possamos conviver e, portanto, unir nossas 
idéias para o progresso, é necessário um tipo de organização, 
já que pensamos diferente. Essa organização é basicamente o 
respeito ao outro, que se expressa através dos nossos 
exercícios de bioética. O sentido da bioética na minha vida é, 
portanto, a base para o meu crescimento dentro da sociedade, 
ajudando os outros a crescer também”. 

 

  Resposta final A 3 (sexo: feminino; idade: 21 anos) 

 

“Ser bioético é ser uma pessoa melhor, com maior 
entendimento sobre o que se passa no mundo, ter uma opinião 
crítica sobre assuntos que lhe dizem respeito e não se tornar 
uma pessoa acomodada”. 

 

  Resposta final A 4 (sexo: masculino; idade: 26 anos) 

 

“O sentido de ser bioético não é para mim, e sim para o outro, 
na medida em que as ações “bioéticas” só possuem um sentido 
na vida social e para a vida, seja esta antes de seu princípio ou 
após o seu final”. 

 

  Resposta final A 5 (sexo: masculino; idade: 23 anos) 
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“Creio que ser bioético está totalmente ligado a uma prática 
plena da Medicina, a futura profissão de nós, alunos. Nós 
conviveremos com diversos tipos de pessoas e com diversas 
situações, que, muitas vezes, vão confrontar nossas visões de 
mundo, e farão com que tenhamos que decidir em seguir 
nossos princípios, ou fazer o que parece mais fácil, mas não 
certo, no momento. Além disso, em relação à vida pessoal, 
sempre seremos tentados a tomar decisões que não são éticas, 
mas são mais cômodas”. 

 

  O que os(as) estudantes expressaram? Em breve interpretação: eles/elas 

manifestaram a compreensão de que bioética não é um saber restrito à dimensão das 

regras de condutas da profissão, sua meta é mais ampla, pois se direciona para a 

abertura da própria vida. 

  Em outro semestre, repetindo o mesmo procedimento, propusemos uma 

nova questão introdutória para os(as) estudantes: “Como é possível ensinar e aprender 

bioética na graduação na área da Saúde (no nosso caso, em medicina)?”. 

Chamaremos a esta Turma B . 

 

  Resposta inicial B 1 (sexo: feminino; idade: 19 anos) 

 

“É importante, para a aprendizagem de Bioética na área de 
Saúde, antes de tudo, que seja definida Bioética e definida 
Saúde, fornecendo, remodelando e criando conceitos, pois 
tanto Bioética quanto Saúde são campos amplos e de uma 
complexidade que vai além da primeira impressão e do 
primeiro conceito. Feito isso, poderiam ser estabelecidos 
pontos de conexão entre os dois assuntos e, em seguida, 
discutidos e estabelecidos objetivos de aprendizagem. O 
professor já poderia trazer alguns, mas seria interessante que 
a turma também produzisse. Dando seguimento ao processo de 
aprendizagem, acredito que seria fundamental que os tópicos e 
assuntos de Bioética fossem discutidos de maneira a fazer 
interligações com situações reais da prática médica. A 
principal dificuldade de um curso como esse na faculdade de 
Medicina é conseguir transpor o pragmatismo do pensamento 
nessa área porque os estudantes são treinados a ver a 
aplicação direta do que estão estudando. Combater esse 
pensamento negando-o, na minha opinião, não surte efeito. É 
preciso utilizar elementos de dentro desse modelo de lógica de 
aprendizagem para firmar a atenção e o compromisso dos 
estudantes. A partir daí, pode-se transcender e ampliar as 
discussões”. 

 

  Resposta inicial B 2 (sexo: masculino; idade: 20 anos) 
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“É um grande desafio ensinar qualquer curso durante a 
graduação, mas, no caso da Bioética, esse desafio se torna 
ainda mais complicado, uma vez que o curso de Bioética é 
percebido por cada estudante de forma diferente, tendo como 
base a educação prévia desses estudantes, a convivência com a 
família e com a sociedade, ou seja, a bagagem que cada um 
tem. Para vencer essas dificuldades, se é que são dificuldades, 
é necessário discutir, debater e, principalmente, ouvir os 
argumentos de cada pessoa, tentando chegar a um consenso”. 

 

  Resposta inicial B 3 (sexo: masculino; idade: 20 anos) 

 

“Ensinar bioética, assim como aprendê-la, na Graduação em 
medicina é definitivamente algo não simples de ser feito, 
afinal, como ensinar para pessoas adultas a forma certa de 
agir em relação a si mesmos e aos outros? Numa área como 
Medicina, onde a vida de pessoas como nós dependem de 
nossa capacidade de raciocínio, inteligência e conhecimento, 
como chegar a uma conclusão sobre um dos mais antigos 
dilemas da humanidade? A eterna pergunta: ‘o que é certo ou 
errado?’ Creio que cabe a cada um de nós ponderarmos 
nossas próprias ações, pois certas coisas não podem ser 
ensinadas, talvez possam ser discutidas e quem sabe tal 
discussão nos leve a uma melhor compreensão da natureza de 
nossas próprias ações e da responsabilidade de nossa 
profissão. Isso só o tempo dirá”. 

 

  Para os(as) estudantes da Turma B , solicitamos que escrevessem sua 

auto-avaliação ao final do semestre letivo de Bioética e Cidadania quando deveriam 

relatar o seu percurso e justificar o seu aprendizado. Aqui estão trechos de algumas 

delas. 

  Auto-avaliação final B 1 (feminino) 

 

“Acho que esta disciplina me surpreendeu muito. No começo, 
estava meio cética sobre qual a razão para se discutir esse 
assunto. Mas agora, ao final dessa caminhada, percebi um 
crescimento pessoal razoável da minha parte, tanto na esfera 
individual como na capacidade de diálogo e aceitação com o 
outro” . 

 

  Auto-avaliação final B 2 (masculino): 

 

“Pode-se dizer que o percurso foi prazeroso e difícil ao mesmo 
tempo, pois existe o prazer de saber que sua mente está 
ampliada a capacidade de analisar as situações diversas que 
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nós iremos encontrar ao longo da nossa carreira. Não se pode 
esquecer, também, os momentos de confraternização (sabor) 
que acabam por contribuir muito para uma maior união da 
turma. Existe, porém, a parte difícil disso tudo, que está 
exatamente nos momentos em que vemos nossas idéias e 
pensamentos serem confrontados e, muitas vezes, combatidos 
com argumentos tão valiosos. Resumindo, eu diria que a 
Bioética do 5º semestre age melhor na ‘ampliação dos nossos 
horizontes’. Apesar de ser uma frase repetida, ela, melhor que 
qualquer outra, ilustra tal opinião”. 

 

  Auto-avaliação final B 3 (masculino): 

 

“A Disciplina Bioética e Cidadania foi proveitosa no sentido 
de promover uma visão diferente da que estamos adaptados no 
Curso de Medicina, trazendo uma abordagem talvez menos 
pragmática, menos ligada a uma aplicação imediata do 
conhecimento, o que, entretanto, não significa se tratar de uma 
abordagem menos importante. Acredito que, no início da 
disciplina, tive certa resistência a dar o devido valor que a 
Bioética e Cidadania merece, uma vez que não via utilidade. 
Além disso, eu achava não haveria nada a acrescentar, pois, 
inicialmente, pensava que minhas opiniões dificilmente seriam 
alteradas, como se o objetivo da disciplina fosse apenas 
moldar meu modo de pensar. Com o decorrer do curso, pude 
ver que a proposta da disciplina era maior do que eu 
imaginava, tratando de questões bioéticas cotidianas, além de 
questões com as quais provavelmente terei que lidar no futuro. 
A abordagem não foi por meio de uma imposição de opinião, 
mas por meio de um incentivo à discussão, além de trazer 
diversos princípios e idéias de outros filósofos e pensadores da 
área. Acredito que pude ver diversas questões sob aspectos 
mais amplos do que eu inicialmente imaginava, agregando 
grande valor à minha formação. Meu aproveitamento, 
entretanto, não foi tão bom quanto eu gostaria. Apesar disso, 
enquanto em sala de aula, acredito que vivi adequadamente a 
experiência. O que prejudicou um pouco foram as demais 
atribuições, como ligas de estudo, monitoria e laboratório, 
além das demais disciplinas, de modo que precisei faltar 
algumas vezes ou me atrasar. Minha opinião é que me dediquei 
o que pude dentro das minhas limitações”. 

 

  Auto-avaliação final B 4 (feminino): 

 

“Durante os últimos meses, no percurso da disciplina de 
Bioética e Cidadania, a frase que norteou o meu processo de 
aprendizado foi aquela colocada desde o princípio e 
amplamente redimensionada ao longo do curso: “Torna-te 
quem tu és”. Em cada tema e em cada texto lido ou debate 
realizado, procurei encontrar algo que pudesse ser aplicado 
em dimensões outras que não apenas as da sala de aula e da 
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medicina em si. Procurei também contribuir com as discussões, 
opinando e fazendo reflexões em conjunto com o grupo, bem 
como me esforçando bastante na realização das atividades 
propostas. A disciplina foi muita boa para mim, pois nela 
encontrei um espaço aberto e livre, no qual pude encontrar 
acolhimento e estímulo para o meu crescimento”. 

 

  Como frisamos acima, o objetivo da pesquisa não é análise de conteúdo 

dos depoimentos discentes, o que se busca é uma compreensão de perspectiva, de 

sentido que justifique o saber bioética na contemporaneidade. Como instância dialógica, 

as respostas dos estudantes indicaram um sentido ao questionamento: é possível ensinar 

ética? 

  O que se pode recolher e elaborar como mensagem dos textos dos(as) 

estudantes? Uma interpretação que nos permitiu ampliar, como numa espiral 

hermenêutica, o nosso horizonte de sentido. Registramos que o saber bioético exige 

uma crítica de nossos próprios valores e princípios para a compreensão de nossas 

escolhas morais na vida; então, o primeiro passo de uma justificativa desse saber é 

possibilitar ao educando a crítica do significado de sua própria condição de agente 

moral (na linguagem pedagógica tradicional), o que deve se pautar tanto por uma 

conscientização crítica de sua própria moralidade como da moralidade do tempo que se 

vive. 

  O nosso tempo é pervadido por problemas morais em todos os campos da 

existência. Um deles, talvez o mais devastador seja a perda do sentido da vida. Daí, ser 

significativo que o saber bioético também se apresente como utopia, como um projeto 

de renascimento, um processo de recriação de sentido da existência, como reinvenção 

do sentido da própria vida de cada um de nós. 

  O que se levanta incontinente e explode em nosso pensamento exige 

justamente o questionamento do significado de bioética como saber, pois como vimos 

na parte 3 (Significados de bioética) da nossa pesquisa, os direcionamentos de sentido 

daqueles significados não contemplavam o horizonte educacional. Então, tomando 

como linha de pensamento a justificativa do significado do saber ética na Grécia 

clássica como excelência na forma de vida humana, interrogamos: é possível um 

significado de bioética que justifique um saber que se proponha uma nova forma de 

vida humana hoje? 
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5.3 O significado de bioética como ética-da-vida 

 

 

“Faz frio no scriptorium, dói-me o pulso. Deixo este escrito, 
não sei para quem, nem mesmo a propósito de quê: Stat rosa 
pristina nomine, nomina nuda tenemus”. 

 

  Assim, termina uma obra-prima da literatura ocidental: O Nome da Rosa 

de Umberto Eco. Em uma entrevista, o autor disse que a ideia do título do livro, O 

Nome da Rosa, ocorreu praticamente ao acaso e agradou-lhe porque, para ele, a rosa é 

uma figura simbólica tão carregada de significados que termina por não possuir mais 

nenhum, ou quase nenhum (SCHIFFER, 2000, p. 238). 

  Na tentativa de explicar, a leitores que o interpelaram sobre a difícil 

tradução do hexâmero latino final, Eco respondeu que se tratava de um verso do De 

Contemptu Mundi, de Bernard de Morlaix, um beneditino do século XVII que 

acrescentou ao campo do nominalismo a ideia de que mesmo com o desaparecimento da 

coisa, não se eliminaria da linguagem o puro nome dela. O que se pode inferir desse 

comentário? Em primeiro lugar, a força da palavra. 

  Em um tão belo quanto erudito artigo escrito em 1958, chamado A 

Palavra, Heidegger (2008 a) analisou um poema de Stefan George intitulado 

precisamente A Palavra. Nele, na última estrofe o poeta escreveu: “Nenhuma coisa que 

seja onde a palavra faltar”. Para Heidegger, onde a palavra falha, não há coisa. A 

palavra disponível é o que confere ser à coisa. Então, põe o questionamento: O que é a 

palavra, para ser capaz de algo assim? O que é a coisa, para que precise da palavra para 

ser e existir? O que significa aqui ser, que aparece como se fosse um empréstimo, 

concedido à coisa pela palavra? Para ele, nomes são: 

 

Palavras pelas quais o que já é, o que se considera como sendo 
se torna tão concreto e denso que passa a brilhar e a florescer 
por toda a parte na terra, predominando como beleza. Os nomes 
são palavras que apresentam. Os nomes apresentam o que já é, 
entregando-o para a representação. Mediante essa sua força de 
apresentação, os nomes testemunham seu poder paradigmático 
sobre as coisas (HEIDEGGER, 2008 a, p. 178). 

 

  E complementou adiante: “A palavra é o que confere vigência, ou seja, 

ser, em que algo como ente aparece. Mas a palavra não dá fundamento às coisas. A 
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palavra deixa a coisa vigorar como coisa. Esse deixar é o que significa con-dicção” 

(HEIDEGGER, 2008 a, p. 180). Para ele, 

 

O poder da palavra raia como a con-dicção da coisa como 
coisa. A palavra começa a brilhar como o recolhimento que faz 
vigorar o que é vigente. A palavra mais antiga para o poder da 
palavra, entendido como dizer, é λ�γος [lógos]: a saga do 
dizer, que num mostrar deixa o ente aparecer em “é”, “ há”, 
“dá-se”. Λ�γος [Lógos] é tanto palavra para o dizer como para 
o ser, ou seja, para o fazer-se vigor do que é vigente. Dizer e 
ser, palavra e coisa, pertencem um ao outro num modo velado, 
pouco pensado e até impensável. Todo dizer vigoroso remonta 
a esse mútuo pertencer de dizer e ser, de palavra e coisa 
(HEIDEGGER, 2008, p. 188-189, grifos do autor). 

 

  Esse enfoque inicial sobre palavra e ser, nos serve como preâmbulo para 

indagar a respeito da expressão do ser de um nome que se investiga nessa pesquisa: 

bioética. Trata-se de uma ética? Contudo, ética não seria uma daquelas palavras 

simbólicas que carregam um peso inadequado de significados, como bem o disse 

Umberto Eco acima, que a torna tão desgastada pelo uso cotidiano indiscriminado e 

tantas vezes inapropriado? 

  Como já sabemos, bioética é uma palavra nova, um neologismo 

inventado na língua inglesa no início dos anos setenta nos Estados Unidos da América 

(EUA). No capítulo 3, identificamos significados que conformam o seu sentido no 

mundo da nossa cultura. Sem embargo disso, agora construiremos o que ela significa 

para nós a partir do campo em que nos situamos: a educação. 

  Bioética: ética da vida. Ética da vida? A princípio a frase soa estranho, o 

que nos leva quase de imediato a indagar: o que é ética da vida? O que isto quer dizer? 

A vida tem ética? Qual tipo de vida? Seria a ética um qualificativo da vida? Ou será a 

vida um mensurador daquela? Enfim, qual é a relação entre ética e vida? 

  Para construirmos o percurso/caminho que responderá esses 

questionamentos, devemos, em primeiro lugar, compreender o significado da frase: 

ética da vida. Como primeiro passo, indagamos: Qual das duas palavras é a mais 

expressiva para a compreensão do sentido da frase? É a palavra vida que solicita uma 

característica ou uma propriedade chamada ética? Ou é a palavra ética que se pondo 

como sujeito solicita uma adjetivação, isto é, uma ética vital? 

  De início, diríamos que ambas são igualmente significativas, pois são 

substantivos. Então, a indicação que nos levaria a uma resposta semântica adequada é o 
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estudo da partícula da (de + a) em ética da vida. Como se sabe, o de é uma partícula de 

amplíssimo uso na nossa língua e o seu emprego quando relaciona dois substantivos, 

como é o caso que agora analisamos, contam-se dezoito aplicações (Holanda Ferreira, 

1986, p. 521-522). O uso da preposição que mais se adequa à frase, ética da vida, 

expressa o caráter de possessivo do segundo vocábulo - vida. Em português, a 

encontramos nos seguintes exemplos: a casa de João, a biblioteca de Maria. 

  Essa interpretação se torna mais clara em línguas que se declinam como 

no grego ou no latim (de onde provém a partícula da), pois o que estudamos se 

apresenta no genitivo. Isto é, trata-se do modo que expressa uma sinalização de posse, 

de pertencimento, de propriedade. Logo, o significado da frase ética da vida quer 

indicar que à vida pertence algo: ética. A vida que possui ética! Então, agora 

indagamos: a posse de ética atribui quê sentido à vida? 

  Para respondermos, é necessário examinar antes o que é a vida como ela 

mesma é. Ora, a pergunta sobre o que é vida coloca-nos uma consequente dúvida 

prévia: Onde encontrar a resposta adequada? O questionamento se desdobra: será na 

ciência? Na religião? Ou na arte? Com que autoridade se porá cada uma delas? Qual o 

discurso será considerado o mais legítimo dentre eles? Enfim, quem tem a melhor 

justificativa para responder a questão? 

  Erwin Schrödinger, prêmio Nobel de Física, um dos físicos mais 

importantes do século XX, um dos formuladores da física quântica, escreveu em 1943 

um texto que marcou época onde tentava aproximar os processos fundamentais da 

biologia às ciências da física e da química. 

  Instigante o título do seu trabalho: O que é Vida?19 Nele, o problema 

investigado é colocado com clareza: Como a física e química podem explicar os 

acontecimentos no espaço e no tempo que ocorrem dentro dos limites espaciais de um 

ser vivo? Algumas ideias são postas no texto como possibilidades de explicação: a 

ordem a partir dos princípios da ordem e da desordem, alimentação de entropia negativa 

e sólido aperiódico. 

  Schrödinger notou que a vida compreendia dois processos fundamentais: 

um sendo a ordem a partir da ordem e o outro a partir da desordem. Ele observou que o 

gene gerava a ordem da ordem em uma espécie, isto é, a progênie herdava as 

características dos pais. Uma década mais tarde, os pesquisadores Watson e Crick 

                                                 
19 As informações sobre o livro de Schrödinger foram retiradas de “O que é Vida?” 50 anos depois: 
Especulações sobre o futuro da biologia. 
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presentearam a humanidade com a descoberta da estrutura molecular do código 

genético, matriz dos maiores avanços científicos no campo das ciências da vida. 

  E se perguntássemos agora, como o pensamento científico interpretaria o 

livro de Schrödinger meio século após a sua publicação? A resposta está no livro: “O 

que é Vida?” 50 anos depois: Especulações sobre o futuro da biologia organizado por 

Michael Murphy e Luke O’Neill e publicado entre nós pela Unesp em 1997. Nele, 

escrevem cientistas de renome internacional de vários campos do saber como: Roger 

Penrose, Stephen Jay Gould, John Maynard Smith, Manfred Eigen, Lewis Wolpert, 

Stuart Kauffman, Gerald Edelman, Walter Thirring e Leslie Orgel, dentre outros. 

  Registraremos duas participações. A primeira de Manfred Eigen (1997) 

do Instituto Max Planck da Alemanha. No capítulo O que restará da Biologia do século 

XX?, ele questionou nesses termos a indagação dO que é Vida?: 

 

Esta não é apenas uma pergunta difícil; talvez nem seja mesmo 
a pergunta correta. As coisas que chamamos “vivas” possuem 
características e capacidades excessivamente heterogêneas para 
permitir que essa única definição nos dê a noção da variedade 
contida no termo. Entretanto, é precisamente essa abundância, 
variedade e complexidade que são uma das características 
essenciais da vida. Talvez não demore muito até sabermos tudo 
sobre a bactéria Escherichia coli, ou mesmo sobre a mosca da 
fruta Drosophila. Mas o que saberemos então sobre os seres 
humanos? É então muito mais sensato perguntar: de que 
maneira um sistema vivo difere de um sistema não vivo? 
Quando e como essa transição ocorreu durante a história do 
nosso planeta ou mesmo do universo? (EIGEN, 1997, p. 17-
18, grifos nossos). 

 

  A segunda participação enfocada é a de Stephen Jay Gould (1997, p. 41-

49), paleontólogo da Harward University. O título do capítulo de Gould é “O que é 

Vida?” como um problema histórico; nele, argumentou que Schrödinger embora tenha 

colocado com clareza a questão, tratou-a de forma reducionista ao focar a análise 

interpretativa quase exclusivamente à natureza física do material hereditário. Ou seja, a 

resposta para “O que é Vida?” restringiu-se à dimensão do conhecimento das menores 

unidades da hereditariedade e como elas funcionam de maneira universal. Gould é 

enfático na defesa do trato da questão com interpretação plural e, principalmente, da 

dimensão da contingência que, para ele: “penetra todas as escalas da história da vida, 

desde cataclismos da biosfera a detalhes de linhagens particulares”. 
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  Em 1998, o filósofo Edgar Morin a pedido do Ministério da Educação da 

França coordenou um grupo de trabalho que contava com cientistas e pesquisadores de 

várias áreas do conhecimento. Eles que tiveram como desafio propor contribuições dos 

seus respectivos campos ao projeto de formação educativa do ensino médio francês. 

  Dessas Jornadas Temáticas como chamou Morin, originou-se o livro A 

Religação dos Saberes: O desafio do século XXI. Nele um dos temas abordados é 

justamente A vida. Daqui, destacaremos duas contribuições. 

  A primeira, DNA: Programa ou Dados?, de autoria do professor de 

biofísica na Universidade Paris-VI, o médico e biólogo Henri Atlan: 

 

Mas hoje, (...) esquece-se evidentemente de que o 
genoma, reduzido às moléculas de DNA, não passa de um 
pedaço de matéria, matéria estruturada, é verdade, mas 
não viva. (...) De forma mágica e por meio dessa concepção 
errônea da causalidade, em que a causa é desproporcionada em 
relação a seu efeito, atribuem-se ao genoma as misteriosas 
propriedades daquilo que outrora era chamado de vida. Por trás 
dessa metáfora do programa aparece então a essência da vida, e 
esta é rapidamente transformada em santuário e em patrimônio. 
O genoma se torna então um fetiche, gerador de medo, tanto 
quanto de fascinação. E, como todo fetiche, este já se apresenta 
como uma fonte de proveitos não negligenciáveis, a ser 
explorado de forma hábil, através do jogo entre medo e 
fascínio, ou seja, como sempre em volta de tudo o que é 
fetiche, os mercadores do Templo não se encontram muito 
longe... (ATLAN, s/d, p. 171, grifos do autor). 

 

  A segunda contribuição é uma frase síntese do professor do Instituto 

Universitário da França e da Faculdade de Medicina de Paris-Sul (Paris-XI), Jean-

Didier Vincent (s/d, p. 180): “Vida é o contrário de uma coisa: ela se define por um 

processo dinâmico, em perpétuo devir”. 

  O que se quis apresentar com essa pequena amostragem de distintas 

interpretações científicas sobre o conceito de vida é que a ciência isoladamente não dá 

conta da complexa rede de significados do termo vida. Como o momento em que nos 

situamos na investigação busca esclarecer se a posse de ética atribui algum sentido à 

vida, ou seja, justificar o quê se torna a vida quando a ela se agrega ética; então, neste 

ponto da pesquisa registramos uma inflexão decisiva. E, mais uma vez, o suporte nos 

veio de Heidegger: 
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A relação entre pensamento e ciência só se mostra autêntica e 
frutífera quando se torna visível o abismo que há entre ciências 
e o pensamento – na verdade, quando este abismo se revela 
intransponível. Das ciências para o pensamento não há 
nenhuma ponte, mas somente salto (HEIDEGGER, 2008 b, p. 
115). 

 

  Em outras palavras, o que a linguagem heideggeriana nos indicou foi um 

caminho que leva das ciências para o pensamento que medita o sentido. Qual foi a sua 

provocação? Fazer-nos pensar na impossibilidade das ciências com os seus próprios 

instrumentos metodológicos ter acesso à sua própria essência. Por exemplo: para se 

estabelecer a teoria da matemática, deve-se abandonar o domínio dos objetos 

matemáticos com seu modo próprio de representação, pois num cálculo matemático não 

é possível dizer-se o que é a matemática, em si mesma. 

  Aqui nos deparamos com a metáfora do salto. O salto não nos revela 

apenas o outro lado, mas nos põe em uma região completamente nova onde não há 

objeto de demonstração. Ele indica pistas de sentido do ser que se compreende na 

linguagem. 

  Com isto se quer significar que lá não há proposições lógicas derivadas 

de premissas fundantes articuladas em cadeias de raciocínios. O que se abre com este 

âmbito é algo que não se demonstra, ou seja, demonstração com o significado de elenco 

de pressuposições articuladas ou derivação de proposições sobre um estado de coisas 

mediante uma cadeia de conclusões. O que se caracteriza na região do pensamento que 

medita é uma dimensão original. Esta é a experiência de pensamento que pode buscar o 

sentido do ser. Então, seguindo a interpretação heideggeriana, saltamos. 

  Para nós, a relação de sentido indicadora daquilo que faz a ética tornar-

se uma pertença da vida tornou-se inteligível quando experenciamos o exercício 

metalinguístico, ou seja, o ato de refletir sobre a própria linguagem, como o fizemos 

com a frase bioética: ética da vida. 

  Registramos que a inspiração para essa linha interpretativa nos adveio da 

meditação do § 7 de Ser e Tempo onde Heidegger comenta a questão metodológica da 

sua investigação a partir de dois conceitos fundamentais em Aristóteles: o fenômeno e o 

logos. Ela se tornou convicção após a leitura de Bárbara Cassin (1999) que, ao comentar 

um trecho do De Anima sobre o logos de Aristóteles, escreveu: 
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Como no primeiro dia, com efeito, tudo pode doravante ser 
fenomenologicamente evidente, o fel é amarelo e o fel é 
amarelo: enquanto hypokeímenon, “sujeito” da proposição, 
genitivo do qual se dizem os predicados, e enquanto 
hypokeímenon, “substrato” da mudança, dativo no qual são os 
acidentes (“É ousía, dita no primeiro sentido, soberana e 
máxima, aquela que, ao mesmo tempo, não é dita em relação a 
um sujeito e tampouco está em um sujeito”, hê mête 
kath’hypokeimenon tinos legetai mete em hypokeimenôi tini 
estin, 5, 2a 11-13) (CASSIN, 1999, p. 19). 

 

  Com este trecho, a autora quis destacar o esforço do pensamento 

aristotélico em estabelecer o hífen entre fenômeno e lógos. Está claro que, mutatis 

mutandis, esta foi a mesma analogia originária do ser-aí heideggariano. Essa foi 

também a nossa intenção quando tivemos a ideia, dentro dessa tradição de pensamento 

do sentido, de nominar o significado de bioética como ética-da-vida (hifenizado) e sua 

expressão como forma de vida humana hoje. Este significado se estabelece mediante a 

relação (hifenizada) que junge ética como saber e vida como fenômeno. Para a 

educação, o que diz este redimensionar do significado de bioética como ética-da-vida? 

Aqui chegamos ao ponto nodal onde se repõe a questão central da nossa investigação: 

em que sentido é possível à educação fazer da ética um pertence da vida humana 

hoje? 

  O pensamento do sentido de ética-da-vida como saber: eis o tema de 

nosso interesse. O inter-esse significa estar sob e entre as coisas, estar em meio a uma 

coisa e ficar junto a ela. Isso quer dizer que, para nós, aprender a pensar o pensamento 

do sentido implica em colocar-se na perspectiva de “ver dentro” dele, que guarda 

aproximação com intellectus (intelecto) de intus (dentro) legere (ler), ou seja, tomar-lhe 

como problema, buscando apreender dele o que há de mais essencial. 

  O compromisso do pensamento não é conhecer tudo o que já foi escrito e 

pensado, pois seria irrealizável para qualquer um responder a todas as questões que 

pudessem ser levantadas. O compromisso intelectual responsável situa-se na exploração 

das possibilidades do pensamento que nos são próprias. Assim, cientes do nosso limite, 

buscamos um pensamento do sentido essencial para a educação na sua dimensão ética, 

não com uma convicção de estabelecer todas as respostas pertinentes, mas justamente 

apresentar um pensamento que se faça como compromisso de interrogação permanente. 

  Esta forma de pensar concebe a educação como sendo um campo em 

movimento permanente de questionamento, de interrogação aberta. O pensamento se 

relaciona com a prática educacional em movimento e não oferecendo um cardápio de 
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concepções escolhidas previamente como um prato pedagógico já feito, pronto e 

acabado. 

 

 

5.4 O sentido de ética-da-vida e sua possibilidade de ensino hoje 

 

 

Mas como nos encontrar a nós mesmos? 
Como o homem pode se conhecer? (...) 
Qual é então o valor da vida em geral? (...) 
No mais profundo do teu coração, dizes sim a esta existência? 
Ela te é suficiente? Queres tu mesmo ser seu porta-voz, seu 
redentor? 
Pois não é preciso senão um único e verdadeiro sim de tua boca 
- e a vida tão gravemente acusada seria absolvida. 
Nietzsche, Schopenhauer educador 

 

 

  A interpretação de bioética como ética-da-vida nos remete ao sentido de 

ética como um pertence da própria vida humana. O nosso objetivo agora será investigar 

a concepção de educação que esse significado solicita levando em consideração a sua 

possibilidade de ensino na contemporaneidade. 

  Partindo com Castello e Mársico (2007), consideramos que ensinar vem 

do latim insignare, literalmente, “colocar um signo”. A raiz é do indo-europeu sekw, 

cujo significado é “seguir”, de modo que signum, o principal formador de insignare, 

remete ao sentido de “sinal”, “signo”, “marca” que é preciso seguir para alcançar algo. 

Então, aqui tomaremos o ensino na perspectiva da nossa possibilidade de colocação de 

sinais para que os aprendizes possam conduzir-se. 

  Sendo assim, a nossa perspectiva de ensino está na possibilidade de 

sinalizarmos um caminho para que o(a) estudante, ele(a) próprio(a), possa responder ao 

questionamento central que eclodiu nesse ponto da nossa pesquisa: em que sentido 

ética-da-vida pertence à minha vida? O que esta indagação solicita é uma reflexão da 

possibilidade da ética-da-vida se expressar como uma forma de vida humana hoje por 

intermédio da educação. 

  Iniciaremos refletindo sobre ética-da-vida como uma forma de vida 

humana também recorrendo a um mito. A análise do mito de nossa escolha encontra-se 

em Ser e Tempo. Lá, Heidegger (2008 d) relatou uma historieta de provável autoria de 
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um antigo autor latino, Higino, escravo que trabalhou como bibliotecário do imperador 

romano César Augusto. O sentido atribuído à fábula é o de um testemunho pré-

ontológico, cuja força de comprovação é “apenas histórica”. Dela, foi extraído o “modo 

originário” do ser como presença. Eis a fábula: 

 

Certa vez, atravessando um rio, Cuidado (também traduzido do 
latim como Cura) viu um pedaço de terra argilosa: cogitando, 
tomou um pedaço e começou a dar-lhe forma. Enquanto refletia 
sobre o que criara, interveio Júpiter. O Cuidado pediu-lhe que 
desse espírito à forma de argila, o que ele fez de bom grado. 
Como o Cuidado quis então dar seu nome ao que tinha dado 
forma, Júpiter o proibiu e exigiu que fosse dado o nome dele. 
Enquanto, Cuidado e Júpiter disputavam sobre o nome, surgiu 
também a Terra (tellus) querendo dar o seu nome, uma vez que 
havia fornecido um pedaço de seu corpo. Os disputantes 
tomaram Saturno como árbitro. Saturno pronunciou a seguinte 
decisão, aparentemente equitativa: “Tu, Júpiter, por teres dado 
o espírito, deves receber na morte o espírito e tu, Terra, por 
teres dado o corpo, deves receber o corpo. Como, porém, foi o 
Cuidado quem primeiro o formou, ele deve pertencer ao 
Cuidado enquanto viver. Como, no entanto, sobre o nome há 
disputa, ele deve chamar-se Homo, pois foi feito de húmus” 
(HEIDEGGER, 2008 d, p. 264). 

 

  Segue a interpretação de Heidegger (2008 d: 266): esse ente (o homem) 

possui a origem do seu ser na dimensão do Cuidado (Cura prima finxit). Esse ente não é 

abandonado por essa origem, mas, ao contrário, por ela mantido e dominado enquanto 

“for e estiver no mundo” (Cura teneat, quamdiu vixerit). Qual é o sentido de “for e 

estiver no mundo”? É isto que Saturno, o “tempo”, decidiu: a dimensão pré-ontológica 

da condição de possibilidade de ser homem que se expressará como sua determinação 

no curso temporal no mundo. 

  No contexto da análise heideggeriana, e tendo a companhia de Günter 

Figal (2007), inferimos que ser homem é ser a sua vida fática, do latim fati (fado, 

destino). Este sentido exige entendimento transitivo: a vida é fática à medida que é 

vivida. Ora, o próprio Heidegger (2008 a) em outro texto, A essência da linguagem, 

estabeleceu uma sinalização precisa para o nosso trabalho quando “desconstruiu” a 

representação por meio da qual podemos dispor e apreender o que é uma coisa. Em 

outras palavras, trata-se de repensar a interpretação da palavra “conceito” que a tradição 

filosófica estabelecera como análogo da palavra “essência”. 

  O ser que pode tornar-se humano é o ser vivente, aquele que tem vida, 

que dis-põe dela. A vida se nos põe no caminho dela própria, no viver. Heidegger 
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utilizou a palavra da língua alemã Ereignis com o sentido de acontecimento 

apropriador. Então, a relação que se põe entre ser e saber é de co-pertencimento. Em 

síntese, para nós, viver-saber a vida é o caminho apropriante que nos torna ser. 

  O ser homem possui presença, vigência, caráter de realização na forma de 

vida que é humana. Esta interpretação tem um sentido performático na singularidade e 

na atualidade do quê se chama vida humana. Ela não resulta de um saber debruçado 

sobre a vida, mas é exercida na própria vida, na qual há atualidade, a sua própria 

atualidade: a vida é sabida-vivida antes (tempo) e, naturalmente, também se expressa 

como forma de vida humana (ser). Daqui extraímos a justificativa da condição de 

possibilidade de ética-da-vida como exercício do próprio habitar a vida mesma, de viver 

o mundo eticamente. Esta é a condição que sustenta ética-da-vida. 

  Entretanto, aqui se põe de imediato um questionamento: a forma de vida 

humana que se expressa na ética-da-vida não seria idêntica àquela do pensamento 

grego? Não, pois é justamente aquela forma de vida humana que se pretende 

ressignificar mediante um exercício de destruição construtora. 

  Outro exemplo da linguagem cinematográfica servirá como chave de 

partida para o nosso exercício. O filme de ficção A Estrada (2009), de John Hillcoat, 

narra uma estória de extremado niilismo. Após uma hecatombe da natureza, a vida 

sobre a Terra desaparece, restando poucos seres humanos que, nas condições de vida 

bruta, para sobreviver matam e comem uns aos outros. Evidentemente, não há 

comunidade, ordem ou lei. Pequenos grupos vagueiam, matando e comendo quem 

encontram. Nesse contexto, um pai segue com seu jovem filho uma estrada rumo ao sul 

(o espectador pode presumir outra possibilidade de vida tendo como referência o mar). 

É possível haver ética e educação nessas condições de absoluta precariedade de vida 

humana? (Se é que poderíamos atribuir àqueles homens e mulheres esse caráter). A 

resposta é sim. Esta assertiva retira-se da interpretação daquela obra de arte. 

  Como o ethos originário, o pai dá abrigo, cuida da criança, de sua 

vulnerabilidade, e ensina-lhe a habitar a vida mesma onde a referência ética semelhante 

àquela do grego se contrói em duas dimensões: a que indica a objetividade, a 

determinação dos homens em bons e maus, segundo o que eles comem: “coisas” ou 

outros seres humanos. A outra dimensão se reflete no princípio ético discursivo da 

prescrição “não se come um ser humano” que o pai aplicou a si e repassou ao filho. Isto 

os identificará como portadores do que ele chamou de “fogo interior”, em outras 

palavras, aquilo que se carrega internamente como vontade de viver. Aqui diríamos com 
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Nietzsche, vontade de poder da vida (o filme dá a entender que outros seres humanos 

renunciaram a ela). A análise da metáfora desenvolvida no filme nos auxiliou como 

preâmbulo da resposta que se busca: o sentido do valor, do ser que a ética-da-vida 

agrega como forma de vida humana à minha vida hoje. 

  Esse sentido só se pode encontrar na dimensão da linguagem, pois ela é 

originária em relação a toda experiência e a todo saber. A linguagem pode ser 

interpretada como um processo de modelação. Os animais também possuem um sistema 

de modelação que produz o seu meio ambiente. Entretanto, a nós humanos a linguagem 

possibilita o mundo. Este mundo, diferentemente do meio ambiente dos animais, é 

expressão de um modelo que nos permite “o jogo do fantasiar”, “uma lógica poética” ou 

inventar um número infinito de “mundos possíveis”. 

  Conhecer e viver são processos inseparáveis que se identificam. Podemos 

interpretar com Severino Antônio (2009) que, com a experiência da vida humana, a 

unidade conhecimento-vida gera novos horizontes de consciência, de cultura, de 

símbolos etc. Em outras palavras, nós somos experiências de linguagens. Desse modo, 

desvelamos e acrescentamos mundos ao mundo. 

  Ter mundo significa comportar-se para com o mundo. Elevar-se acima 

das coerções do que vem ao nosso encontro a partir do mundo significa ter liberdade. 

Aqui se fazem ressoar os versos de Cecília Meireles20: 

 

O ser humano é livre, 
Ser livre é a condição de quem tem liberdade. 
Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta 
E que não há quem explique 
E que não há quem não entenda. 

 

  A liberdade frente ao mundo é também liberdade frente aos nomes que 

damos às coisas, com isso se afirma que a linguagem que nos torna humanos é uma 

possibilidade variável. A influência da liberdade sobre nós e sobre o nosso modo de 

vida é o que confere significação ao mundo que nos circunda. Este conceito, mundo 

circundante, estabelece a princípio uma relação de interdependência do homem ao 

mundo social e à sua cultura que instaura a dimensão ética. 

                                                 
20 Poema transcrito a partir do documentário de curta-metragem Ilha das Flores (1989) de Jorge Furtado. 
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  Em resumo, o que se expressa para nós seres humanos na linguagem é 

forma de vida. Em outras palavras, mediante a linguagem adquirimos uma forma de 

vida humana ou modo de ser humano. 

  Como foi visto, o logos como linguagem e pensamento na Grécia 

clássica modelou, balizou, enquadrou o nosso modo de ser humano. Consideramos o 

pensamento aristotélico como expressão originária disso, pois foi mediante a sua 

concepção de genitivo subjetivo do ethos que se agregou ao ser aquilo que se diz como 

forma de vida. Relembrando que Aristóteles hierarquizou três principais formas de vida 

por ordem de importância crescente: a vida dos gozos ou dos prazeres, a vida política e 

a vida teorética ou contemplativa. 

  A matriz de sua linha de pensamento era a sua cultura que interpretava a 

palavra vida por meio de dois termos com sentidos distintos: o primeiro, a zoé 

estabelecia o significado da vida natural de todos os seres (animais, vegetais, humanos e 

deuses), ou, com outras palavras, o fato da vida. O segundo, o bios indicava o sentido de 

uma condição de existência de vida, uma história de vida; portanto, tratava-se de uma 

forma de vida (como invenção cultural filosófica). 

  Contemporaneamente, já não pensamos com as referências fixas da 

cultura de Aristóteles. Entretanto, o desafio de nossa pesquisa é tentar avançar no 

caminho sem excluir o seu legado cultural. Por isso, sustentamos com Giorgio 

Agamben (2002) que o poder do Estado foi historicamente constituído sobre uma base 

que cindiu a vida em dois modos: a mais elementar que se vive, a vida nua (a zoé), 

estabelecendo-a como fato/vida biológica, e as formas de vida (o bios). A vida nua é 

vista como sinal de exclusão e é submissa ao arbítrio do poder (soberano). Podemos 

interpretar como uma metáfora de vida nua o instigante documentário Ilha das Flores 

de Jorge Furtado. 

  Não aceitamos passivamente a redução da vida somente à sua definição 

biológica (a zoé ou a vida nua), necessitamos agregar a ela outro valor que não aquele 

do sentido posto pelo bios como forma de vida, pois como já denunciaram Hanna 

Arendt, Foucault e Agamben, o bios foi historicamente sequestrado pela instância do 

poder. Estamos com Pelbart (2009) quando defendeu em A comunidade dos sem 

comunidade a resistência. Ele trouxe uma meditação de Horkheimer: o núcleo da 

verdadeira individualidade é a resistência. 
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Os verdadeiros indivíduos de nosso tempo são os mártires que 
atravessaram os infernos do sofrimento e da degradação em sua 
resistência à conquista e à opressão (Max Horkheimer apud 
PELBART, 2009, p. 40, grifos nossos). 

 

  Então, agora se torna evidente que ética-da-vida se propõe agregar um 

valor diferente do bios à nossa vida. Interpretamos como valor agregado, aquilo que se 

apropria no próprio acontecimento. Claro, esse valor se agrega no sentido do caminho 

que se vive a própria vida. O caminho não tem qualquer determinação metafísica de ser, 

ou seja, o que se coloca para a nossa vida é viver eticamente na experiência da vida 

humana cuja unidade vida-conhecimento é tempo. 

  Faz-se hora de resgatar o sentido do pensamento de Nietzsche que, para 

nós, ressignificou o conceito de ética, tornando-a uma dimensão existencial da própria 

vida. Como se sabe, ele foi um pensador que não seguindo rigorosamente a tradição 

filosófica clássica, embora dialogando com ela, instaurou uma nova forma de pensar. 

Concebeu a realidade como uma teoria de forças, onde todos os componentes são 

relações de força, ou seja, o próprio “eu”, a cultura e, naturalmente, a moral. Contra 

aquela moral do seu tempo, – denominada, por ele, de fraca, ressentida, moral de 

rebanho – ele propôs uma transvaloração de todos os valores, estabelecendo um novo 

sentido para a humanidade. O novo tipo humano, ele o chamou de Além-do-homem 

(Übermensch) que tinha o próprio sentido da Terra; portanto, o sentido da existência da 

própria vida. Vida que se assume como referência maior de todo significado e 

interpretação, como autossuperação de si, aprendendo a transformar obstáculos em 

estímulos: “tornar-se o que se é”. 

  Já se pode manifestar o signo de ética-da-vida: não mais uma forma de 

vida respaldada principalmente no logos como na tradição filosófica, mas uma potência 

de vida que se expressa em múltiplas dimensões como inteligência, sensibilidade, 

cooperação, desejo e que tem uma dupla capacidade: afetar e ser afetado. 

  Então, agora já cabe questionar: que educação fará o valor potência de 

vida pertencer à minha vida? No escrito intempestivo de Nietzsche, Shopenhauer 

educador, encontramos a trilha. 

  Como é dado ao homem conhecer-se? Como se chega a ser o que se é? A 

reflexão que responde a isso pode ser interpretada como antípoda à filosofia do sujeito, 

traço marcante de toda trajetória da filosofia ocidental desde Descartes, que assegura no 

cogito o princípio universal da racionalidade consciente. A perspectiva que se apresenta 



 

 

135 

 
 

para nós é do superar-se, do criar-se, “do tornar-se o que se é”. Este é o ponto de partida 

para “superarmos” o equívoco de um modelo universal de formação. Coerentemente, 

podemos dizer que, como consequência, se estabelece o questionamento ao método 

tradicional do ensino da ética que tem como fundamento teorias éticas consideradas 

como verdadeiras, prontas, acabadas, pretenciosamente capazes de tornar o ser humano 

completo. 

  O sentido de educação que se busca com ética-da-vida é o de abertura. 

Dialogar, escutar e auscutar os estudantes, apurar seu olfato, educar seu gosto, 

sensibilizar seu tato, dar-lhes tempo, potencializar na liberdade e na intrepidez. Tudo 

isso como uma aventura. O essencial é saber rir, saber interiorizar-se jovialmente por 

territórios inexplorados, saber produzir sentidos éticos novos e múltiplos. 

  O sentido de educação que se busca é apreendido do latim a partir da 

interpretação de Castello e Mársico (2007). Duas palavras guardam sua origem 

etimológica: educare e educere. A primeira, educare, tem o sentido de “criar”, 

“alimentar” (crianças ou animais). Daqui se desenvolve o sentido intelectual de 

“formar”. Considera-se que educare provém de educere, palavra composta de ex e duco, 

que significa “fazer sair”, “tirar para fora”, “extrair”, e por extensão, “pôr no mundo”, 

no sentido de “tirar do ventre da mãe”. Assim, educar é projetar, emular, potencializar o 

aprendiz/aprendizado. 

  A semântica de educare que se liga ao âmbito da alimentação destaca o 

parentesco de ed como raiz de edere que quer dizer “comer”. A ideia está associada ao 

nome da deusa romana Educa, uma deidade da cultura latina cuja atividade prática era 

ensinar à criança a comer. Então, o sentido originário de educar é alimentar, criar. Daqui 

se desenvolveu o sentido intelectual de formar, de educar como formação. Este campo 

semântico da palavra educare é equivalente ao do termo grego tréphein. 

  Agora podemos desconstruir, também com os mesmos autores, aquela 

interpretação pedagógica tradicional onde o aluno era “o sem luz”. Compreendemos o 

termo latino alumnus como formado a partir da raiz al, encontrada no verbo alere, 

“alimentar”, assim também como alimentum, “alimento”. Então, o sentido da palavra 

aluno é “o que é alimentado”. Com isto, indicamos o parentesco semântico entre 

alimentar e educar. 

  Dessa desconstrução retiramos o sentido de educação que opera como 

potência de vida. Para nós, isso se efetiva como um saber-experiência. Qual a 



 

 

136 

 
 

interpretação de experiência aqui? No livro Linguagem e Educação depois de Babel, 

Jorge Larrosa (2004, p. 331) nos brindou com a seguinte concepção de experiência: 

 

(...) a experiência é o que desborda qualquer conceito e o que 
não se deixa conceitualizar. (...) A experiência seria 
precisamente o indeterminado da vida, esse passar do que nos 
passa quando não sabemos o que nos passa, essas afecções que 
nos levam a questionar o que já sabemos, o que já queremos, 
tudo o que se deixa submeter sem dificuldades a medida do que 
somos. Dito de outro modo, se a experiência não está do lado 
do ser, mas do lado do devir, é impossível dizer o que é a 
experiência. E se a experiência não está do lado do que 
sabemos, senão do que interrompe o que sabemos, é impossível 
saber o que é a experiência. 

 

  Esse livro integra uma coleção de textos da editora Autêntica chamada 

“Educação: Experiência e Sentido”. Jorge Larrosa e Walter Koan escreveram uma 

preciosa página para apresentá-la. Nela se encontra uma jóia que resplandece tanto 

beleza quanto reflexão e questionamento: 

 

A experiência é o que dá sentido à educação e não a verdade. 
Educamos para transformar o que sabemos, não para transmitir 
o já sabido. Se alguma coisa nos anima a educar é a 
possibilidade de que esse ato de educação, essa experiência em 
gestos, nos permita liberar-nos de certas verdades, de modo a 
deixarmos de ser o que somos, para ser outra coisa para além 
do que vimos sendo. 

 

  A palavra experiência apresenta o “ex” do exterior, do exílio, do 

estranho, do êxtase. Contém também o “per” de percurso, do “passar através”, do 

deslocamente de viagem, de uma viagem na qual o agente da experiência se prova e se 

ensaia a si mesmo. E não sem risco: no experiri está o periri, o periculum, o perigo. 

  Perigo vem do latim periculum que quer dizer ensaio, experiência, 

tentativa, e por extensão, perigo. O termo vem do verbo periri (tentar) que tem conexão 

com o verbo experior (experimentar, fazer uma experiência). A consequência é o risco 

decorrente da prova ou do exercício, do treino de algo que ainda não se domina ou 

conhece perfeitamente. 

  Então, agora encontramos o que é próprio do sentido da potência de vida 

que se põe na ética-da-vida: a experiência educadora. Esta experiência é um alimentar-

se na concretude da vida! A justificativa de nossa afirmação encontra-se em 

oposicionalidade ao que antes de nós, no legado cultural grego, se manifestou como 
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fenômeno de forma de vida que não se podia determinar, pois se tratava do grau 

máximo da areté que era possuída como sophia ou sabedoria, dimensão fonte de 

eudaimonia (felicidade). O saber que designava a sophia era chamado de teoria. 

 

Teoria vem do verbo grego Θεορε�ν, que quer 
dizer uma forma especial de olhar, uma forma 
privilegiada de ver. A palavra provém da junção de 
dois conceitos Θ�α e �ράω, o primeiro, de onde 
deriva a palavra teatro, diz: o aspecto sob o qual 
algo se apresenta; o segundo significa: olhar 
qualquer coisa, o saber pela luz dos olhos. Se 
acentuadas diferentemente essas palavras 
modificam um pouco o seu sentido. Dessa maneira, 
Θεά significa: a deusa, no sentido que esta palavra 
tem no poema Sobre a Natureza de Parmênides, 
isto é: no sentido de des-velamento, para os gregos, 
verdade; e �ρα uma forma de tomar atenção. 
Então entendemos que originalmente teoria pode 
ser, no primeiro sentido: considerar o aspecto sob o 
qual uma coisa é presente; e no segundo: visão e 
guardiã da verdade, do processo de des-velamento. 
(JARDIM, 2004, p. 99) 

 

  A teoria só era possuída em raros e breves momentos durante a vida e, 

claro, somente os filósofos tinham acesso a ela. Evidentemente, estamos falando da 

sabedoria de vida do filósofo, ou bios teoreticós: a vida teorética ou contemplativa 

como nomearam Platão e Aristóteles. 

  Naturalmente, buscaremos alternativa para interpretar o que seria uma 

teoria condutora da ética-da-vida. Iniciando com a crítica de Rubem Alves (2011, p. 

149): 

 

Alberto Caeiro diz que “pensar é estar doente dos olhos”. Está 
certo. Pensamos porque não vemos como queremos. (...) A 
ciência é também uma intervenção que se faz sobre os olhos. 
Os olhos normais olham o mundo e o que eles vêem é o mesmo 
que Heráclito viu: tudo é rio, tudo muda sem cessar, nada 
permanece. E, no entanto, Heráclito sabia que, por debaixo 
desse fluxo constante, há algo que permanece o mesmo. [O 
logos] (...) que quer dizer “palavra”. “Teoria”, que quer dizer 
“visão”, se faz com palavras. Ela deseja ser espelho perfeito 
que reflita a realidade em sua harmonia. A esse espelho se dá o 
nome de objetividade. À imagem que nele aparece refletida se 
dá o nome de verdade”. O que é essencial é que o objeto não 
seja tocado. (...) O amor faz mal aos olhos. Quem ama não vê 
direito. Isso a ciência não pode suportar. Por isso, é exigência 
que se impõe aos olhos do cientista que eles olhem sem desejo 
e com frieza. 
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  Naqueles termos de indiferença e algidez não se coloca a teoria da ética-

da-vida. Recorremos à filósofa Jacqueline Russ (1999) que, ao refletir a cerca do 

pensamento ético contemporâneo, analisou as denominadas éticas da imanência: 

 

O que designa essas éticas da imanência? Tanto teorias 
raciocinadas de valores quanto metamorais preocupadas em se 
manter no próprio campo de nosso mundo. Os valores se 
acham então afirmados, não a partir de algum “outro mundo”, 
mas no seio daquilo que, hic et nunc, nos é dado (RUSS, 1999, 
p. 61). 

 

  A autora considerou como exemplo de ética da imanência a sabedoria 

trágica, de inspiração grega clássica, mas agora reelaborada por significados do tempo 

presente; dentre estes, o princípio de realidade. Dos pensadores mencionados por ela, 

destacaremos Clément Rosset. De acordo com Russ (1999), em Clément Rosset a ética 

é lucidez, aceitação total do real. Este não tem duplo, não remete a um teatro oculto, a 

um bastidor dissimulado, a algum fundamento esquecido, portador de sentido, a 

qualquer campo invisível, que iluminaria a axiologia e os valores. Sem dúvida, como se 

viu acima, a crítica nietzscheana é reeditada: nega-se a hipótese de qualquer fundamento 

religioso, metafísico ou ontológico. 

 

Construir uma ética é não construir um alhures fantasmagórico 
para justificar esse mundo. A sabedoria trágica não inventa 
saída, fundamentos, justificações; ela opera de olhos abertos; é 
capaz de afrontar o vazio, o pior, sem impor um sentido oculto 
ao que não possui (RUSS, 1999, p. 73, grifo nosso). 

 

  Em O real e seu duplo: Ensaio sobre a ilusão, Clément Rosset (2008, p. 

52) escreveu: 

 

Há realmente algo que existe e que se chama o destino: este 
designa não o caráter inevitável do que acontece, mas o seu 
caráter imprevisível. Há na realidade, um destino 
independentemente de qualquer necessidade e de qualquer 
previsibilidade; portanto, independentemente de qualquer 
manifestação oracular, embora, em um certo sentido, o oráculo 
o anuncie ao seu modo; é o destino do homem como de toda 
coisa existente. A significação deste destino aparentemente 
paradoxal, já que estranho à noção de necessidade, que 
entretanto parece contribuir para o que há de essencial nele, 
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para não dizer a sua única base, está ligada a uma noção 
exatamente inversa: à certeza da imprevisibilidade. 

 

  Essa imprevisibilidade da vida é paradoxo eminentemente humano. O 

filme Asas do Desejo (1987), de Wim Wenders, narra o paradoxo da imortalidade de um 

anjo. Na cidade de Berlim, devastada pela segunda guerra, anjos velam o cotidiano das 

pessoas. Eles assistem ao seu desespero, mas não podem sentir as suas dores. Um deles 

foi tomado de paixão por uma mulher, uma bela trapezista de circo. Agora, interpretanto 

pelo prisma da nossa ética-da-vida: o anjo abandonou a sua condição de celeste para 

tornar-se humano. O que o torrnou assim? A possibilidade de sentir outro ser humano, 

no seu caso, a trapezista. Poder amá-la, tocá-la, compartilhar com ela as tristezas e as 

alegrias da vida. O anjo declinou de sua natureza (imortalidade) para tornar-se humano. 

Abdicou do seu nominativo (ser imortal) para cair no genitivo que lhe deu posse da 

humanidade: sentir o outro. Não é cortês contar o final da obra-prima do cineasta 

alemão que tanto nos afeta e merece ser (re)vista. 

  Então, o que se percebe do sentido de ética-da-vida como potência de 

vida para cada um de nós se configura na sinalização de sabedoria de vida. Mas qual 

delas? A sophia, o saber que só raramente era atingido e além de tudo arbitrário, pois 

intrinsecamente exclusivo de poucos? Decisivamente, não. Ou a sabedoria trágica, 

também de cunho eminentemente filosófico? Sem embargo desta, como a nossa meta é 

a educação, seguiremos o nosso caminho com Rubem Alves (2011). O educador 

brasileiro, tendo como fonte Roland Barthes em sua aula inaugural no Collège de 

France, trouxe-nos a seguinte indicação: 

 

Sabedoria: não pode ser pescada com as redes que a ciência 
lança sobre o mundo porque não é lá que ela mora. Ela mora no 
corpo. (...) A sabedoria é o corpo dizendo para si mesmo as 
suas razões para viver (ALVES, 2011, p. 74). 

 

  Sabedoria é sapientia, do latim, guardava o significado de sapere com 

dois sentidos: saber e ter sabor. De sapere vem sapio, saboreio (“a lógica” reduziu a 

sapiens, o racional), que originariamente interpretava-se como o sabor que antecede o 

saber, ou seja, antes de saber eu provo, eu degusto. Sendo assim, compreendemos 

sabedoria como um conhecimento saboroso que se conhece mediante o corpo. O nosso 

corpo é poros, do grego, que nos remete ao deus Recurso, à passagem insinuante que 

nos revela como duplos: metade amor fati e metade eros. 
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  Para Lins e Mesquita (2010), a porosidade corpórea enquanto condição 

de abertura ao mundo é o que torna posível não apenas o conhecimento, mas qualquer 

comunicação. O corpo é o mediador da experiência humana. 

  Sendo o nosso corpo fonte de sabedoria de vida, então não há uma 

definição prévia absoluta, universal, unívoca para todos de sabedoria de vida, pois ela 

não é ciência. Sabedoria de vida é contigente, histórica e cultural. Ora, enquanto o bios 

foi determinado pelo logos do pensamento tradicional, a ética-da-vida é determinada 

pelo sentido de sabedoria de vida que se põe em um saber-experiência. 

  Com ética-da-vida resgatamos o sentido originário do verbo aprender. 

Este termo é de origem latina e remonta ao verbo prehendo, “tomar”, “colher”, com o 

acréscimo da preposição ad. O seu significado pressupõe a ideia de que o conhecimento 

é algo que se toma e se assimila, e tal qual o sentido de alumnus tem uma concepção de 

algo concreto. O acréscimo do prefixo ad confere a prehendere um sentido direcional, 

de aproximação e, ao mesmo tempo, um sentido que marca o começo de uma ação; 

portanto, indica o começo da apropriação do conhecimento. 

  O sentido de aprender na dimensão da ética-da-vida é o tornar-se quem 

sabe. Quem sabe é em latim qui vidit, quem viu e entreviu alguma coisa, de modo a não 

mais perder de vista o que viu. Aprender significa: alcançar essa visão. No saber-

experiência da ética-da-vida, o(a) próprio(a) estudante realiza o seu salto. Lança-se 

numa travessia. Fazer uma travessia, atravessar a experiência da vida significa: 

aprender. Não se aprende a nadar lendo um manual sobre natação. O que é nadar sabe-

se “saltando na correnteza”. É desse modo que se conhece o elemento em que o nadar 

precisa se mover. 

  Então, o que se buscou investigar, o sentido de ética-da-vida como um 

pertence da própria vida contemporânea, já pode ser articulado em enunciados: 

  1. O logos filosófico restringiu a concepção de areté (virtude) à forma de 

vida humana como bios cuja excelência era a vida teorética ou vida do filósofo. 

  2. Os significados usuais de bioética não contemplam o horizonte do 

campo da educação. 

  3. O significado de bioética como ética-da-vida interpreta a dimensão do 

ethos como um pertence da vida, aqui o saber e o fenômeno estão jungidos como co-

originários e co-pertencentes. 
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  4. Não é forma, mas potência de vida humana o que se expressa em 

ética-da-vida como um saber-experiência cujo sentido de educação concreta se abre na 

possibilidade de ensino hoje como sabedoria de vida. 

  Finalmente, dos enunciados apresentados, retiramos a tese geral da nossa 

pesquisa: a bioética justifica-se como saber contemporâneo a partir de duas condições. 

A primeira, mediante a exigência de um significado apropriado à educação que 

designamos de ética-da-vida; e a segunda, por intermédio da prática deste saber que se 

dá na experiência educadora que alimenta como uma sabedoria de vida. 

 

 

5.5 Experiência de pensamento como sabedoria de vida: o devirSócrates como 

portador da alegria21 

 

No caminho, antes, a gente precisava 
De atravessar um rio inventado. 
Na travessia o carro afundou 
E os bois morreram afogados. 
Eu não morri porque o rio era inventado. 
(Manoel de Barros, Exercícios de ser criança) 

 

 

  O que era viver na Grécia clássica? Ser bios, apropriar-se da forma de 

vida humana que se expressava na intersecção de múltiplas dimensões que se 

entrelaçavam na cultura: educação, ética, política e pensamento/linguagem. Aquelas 

relações estavam submetidas ao poder da physis que se manifestava como uma ordem 

bela que justificava o ser de cada um e cada qual. Portanto, viver tinha uma justificativa 

ontológica. 

  Essa compreensão se encontra na Carta sobre o humanismo de 

Heidegger (2008 c, p. 335): 

Quando se diz “animal”, ζ�ον [zoon], já se pressupôs uma 
interpretação de “vida” que se sustenta necessariamente em 
uma interpretação do ente como ζω� [zoé] e φύσις [physis], 
uma interpretação na qual o vivente aparece. (...) todos os tipos 
de humanismo surgidos desde então até o presente, pressupõem 
a “essencia” mais universal do homem como óbvia e evidente. 
O homem é definido como animal rationale. Essa definição 
não é só uma versão latina do grego ζ�ον λόγον �χον [zoon 
logon echon], mas uma interpretação metafísica do mesmo. 

                                                 
21 Este tópico foi inspirado na frase de Oswald de Andrade: “a alegria é a prova dos nove”. 
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Esta definição da essência do homem não é falsa. É 
condicionada, no entanto, pela metafísica. 

 

  Hoje, a nossa cultura ocidental já não aceita o mundo ordenado, aquelas 

relações originárias se apresentam adelgaçadas e cada vez mais afastadas entre si. 

Cultura globalizada, complexa e fragmentada. O que é viver no mundo contemporâneo? 

Para responder a questão, recorremos a um dos mais brilhantes artistas plásticos do 

século XX, Paul Klee (1997: 3). Ele, após meditar sobre o conjunto da sua arte e a dos 

seus contemporâneos, inclusive questionando-se quanto a problemas formais, chegou à 

conclusão que restava apenas a abstração do efêmero, pois “o fenômeno era o mundo, 

embora não fosse o mundo visível”. O nosso não é mais o mundo da verdade 

estabelecida, vive-se no princípio físico da incerteza. Então, para nós, viver é um 

equilíbrio instável. 

 

 

                               

Equilíbrio Instável – 1922 

Kunstmuseum, Paul Klee-Stiftung, Berna. 
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  Nietzsche talvez tenha sido o pensador que mais influenciou nossa 

pesquisa, ou melhor, tenha transformado-a. Dele, apreendemos uma interessante 

perspectiva: a percepção da “consciência” do “chegar a ser o que se é” como correlato 

do conceito de liberdade entendido como vontade de Arte. Na sua Gaia ciência há uma 

passagem (o parágrafo 299) que se intitula “O que se deve aprender dos artistas”, onde 

se lê: 

 

(...) entre eles [os artistas] habitualmente acaba essa sutil força 
ali onde acaba a arte e começa a vida; porém nós queremos ser 
os poetas de nossa vida e, em primeiro lugar, do menor e do 
mais cotidiano (apud LARROSA, 2005, p. 65, grifos nossos). 

 

  Poetas de nossas próprias vidas! Não seria este o nosso lema de 

sabedoria de vida? O que mais poderia almejar o saber ética-da-vida senão isto? É a 

potência de vida que Clarice Lispector desvelou em Pertencer: 

 

Muitas vezes a vontade intensa de pertencer vem em mim de 
minha própria força – eu quero pertencer para que minha força 
não seja inútil e fortifique uma pessoa ou coisa. (...) E então eu 
soube: pertencer é viver. Experimentei-o com a sede de quem 
está no deserto e bebe sôfrego os últimos goles de água de um 
cantil. E depois a sede volta e é no deserto mesmo que 
caminho. (LISPECTOR, 1999, p. 111, grifos da autora). 

 

  Pertencer à vida com ética: eis o nosso desafio como homens e mulheres 

do século XXI. Nesse contexto, se indaga: o que se pode, deve e deseja realizar como 

educador(a)22? 

  Fáticos, históricos, humanos somos. Como tais, estabelecemos uma 

relação dinâmica com o mundo. Esta relação caracteriza-se como uma resposta sendo 

mais do que simples reação biológica, pois o nosso responder humano pertence à 

dimensão da liberdade. Sendo assim, responder é sempre uma oportunidade de ir além 

do mundo posto, além da realidade materializada. Daqui instala-se uma possibilidade de 

criação recíproca do humano e do próprio mundo: é a possibilidade de reinvenção do 

mundo. Esta pesquisa possibilitou-me reinventar o meu mundo de ser docente. 

  Sendo assim, impregnado de ressonâncias da nossa metaanálise, 

ultrapassarei aquela fronteira limitada da tese geral e expressarei a minha própria 
                                                 
22 Toda vez que penso sobre a minha própria condição docente, explode em mim o questionamento feito 
com sarcasmo e desprezo por um todo-poderoso coronel “do café” da terra bahiana de Jorge Amado no 
romance Gabriela, Cravo e Canela: “O que pode aquele professorzinho na ordem das coisas?”. 
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experiência de pensar o sentido de ética-da-vida como experiência educadora. Então, 

tomando como base um destaque da nossa pesquisa – o personagem Sócrates -, inventei 

(do latim invenire, o que advém, o que virá) o meu próprio personagem socrático que 

será denominado devirSócrates. 

  O devirSócrates não é um personagem modelo, prescritor de verdades, 

um exemplo idealizado a ser seguido por todos incontestavelmente, pois se trata de uma 

relação que se põe no âmbito da condição de possibilidade do ensino-aprendizagem23 do 

saber ética-da-vida. Ele é paradoxalmente um ente dialógico por essência, não tem a 

última palavra... 

  Um pequeno trecho de O nascimento da tragédia nos serviu como fonte 

inicial de inspiração. Trata-se de uma bela concessão nietzscheana atribuindo a Sócrates 

o recurso da dúvida: 

 

(...) com frequência vinha-lhe, como na prisão contou a seus 
amigos, uma e a mesma aparição em sonho, que sempre lhe 
dizia o mesmo: “Sócrates faz música!”(...) Aquela palavra da 
socrática aparição onírica é o único sinal de uma dúvida de sua 
parte sobre os limites da natureza lógica: será – assim devia ele 
perguntar-se – que o não compreensível para mim não é 
também, desde logo, o incompreensível? Será que não existe 
um reino da sabedoria, do qual a lógica está proscrita? Será que 
a arte não é até um correlativo necessário e um complemento 
da ciência? (Nietzsche, 2007, p. 88-89, grifos meus). 

 

  Questionamento semelhante, hoje é feito por Neidson Rodrigues (1999, 

p. 50): 

 

Haveria um olhar que pudesse reunir, a um só tempo, o olhar 
sensível e o inteligível e que nos permitisse, mesmo habitando 
o mundo e as coisas, penetrar no para além ou no íntimo do 
sensível? Que nos permitisse ir para além do real sem negá-lo? 
Que englobasse a visão da ciência e da filosofia? (...) Que olhar 
é esse? 

 

  Concordo com sua resposta: 

 

Creio que o olhar da arte é este único olhar, privilegiado por 
sua posição e disposição, que nos permite usufruir o 
encantamento mágico do mundo, a visão essencial da filosofia, 

                                                 
23 O termo ensino-aprendizagem empregado aqui basea-se em Vygotsky que o compreende com um 
significado abrangente, sempre envolvendo interação social (apud Pascual e Dias, 2004, p. 123). 
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a agudeza do espírito científico, o íntimo modelar da realidade. 
Exatamente pela sua inocência. O olhar do artista não renega o 
assédio do mundo sensível e, porque não o renega, estabelece 
com ele um contato corporal ao mesmo tempo sensível e 
simbólico (RODRIGUES, 1999, p. 51). 

 

  Claro, nietszcheana de origem, a perspectiva do devirSócrates apresenta 

uma sutileza de pensamento que é necessário deslindar: aqui também não há a 

“realidade”, como “matéria” metafísica. Não há mais distinção entre ser e aparência. O 

“chegar a ser o que se é” nada tem a ver com a “realização de essências preexistentes”. 

Antes, se põe na multiplicidade, ou melhor, na singularidade múltipla que é a obra de 

arte. 

  O devirSócrates articula arte e ética como sabedoria de vida, pois a arte, 

com as suas múltiplas expressões (literária, teatral, plástica, cinematográfica etc.), ao 

tornar a nossa dimensão intersubjetiva mais receptiva aos contrastes da vida, nos abre 

possibilidades para a ação prática. Para Nunes (2003), a arte é uma forma de apelo, de 

solicitação, capaz de despertar-nos para a descoberta de valores éticos e, naturalmente, 

para as dimensões do social e do político. 

  Nesse sentido, Severino Antônio (2009) nos convoca à nova escuta 

poética – da natureza, das ciências, da humanidade. Essa nova escuta se move, “em 

comprido parto, feito de muitos partos”, e engendra novas possibilidades de vida, de 

conhecimento, de educação. Novas possibilidades de humanizar a história, humanizar o 

homem. 

  Concordando com Larrosa (2005), a educação não é outra coisa senão a 

arte de fazer com que cada um torne-se si mesmo, até sua própria altura, até o melhor de 

suas possibilidades. Naturalmente, este algo não se pode fazer de modo técnico nem de 

modo massificado. Algo para o qual não há método que sirva para todos, porque o 

caminho não existe. Nas palavras do Zaratustra de Nietzsche: 

 

Por muitos caminhos diferentes e de múltiplos modos cheguei 
eu à minha verdade; não por uma única escada subi até a altura 
onde meus olhos percorrem o mundo. E nunca gostei de 
perguntar por caminhos, - isso, ao meu ver, sempre repugna! 
Preferiria perguntar e submeter à prova os próprios caminhos. 
Um ensaiar e perguntar foi todo o meu caminhar – e, na 
verdade, também tem-se de aprender a responder a tal 
perguntar! Este é o meu gosto: não um bom gosto, não um mau 
gosto, mas meu gosto, do qual já não me envergonho nem o 
escondo. “Este - é o meu caminho, - onde está o vosso?”, assim 
respondia eu aos que me perguntavam “pelo caminho”. O 
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caminho, na verdade, não existe! (apud LARROSA, 2005, p. 
46). 

 

  O que o devirSócrates tem a oferecer não é a transmissão de um método 

fechado, um conjunto de regras práticas gerais e obrigatórias para todos, não é um 

caminho já pronto. Antes de tudo é uma perspectiva de sentido: o tornar-se o que se é. 

Isto deve ser afirmado como um devir sem referência a um ser estável e estabelecido 

por determinação de uma verdade, pois o devir não flui no ser (no sentido ontológico 

tradicional). 

  Essa meditação nos possibilitou encontrar o sentido de vida de ética-da-

vida como aión (do grego tempo de vida), porque o aión não é uma forma de vida 

humana previamente estabelecida, tampouco é como uma substância dada que se vai 

“moldando” por modelo prévio. Trata-se de uma vida-composição em permanente 

transformação de si, como o que está sempre por vir: é potência de vida. 

  Na nossa semântica, a ética-da-vida existe como uma relação, que exige 

movimento, ação, atitude: é verbo - o eticar24. Aqui o pensamento sofre o impacto da 

linguagem e recua em aporia: eticar? Recorrendo à licença poética da linguagem25, 

proponho compreendermos o eticar como aioneticar: um ato que se caracteriza pelo 

mover-se na vida, pelo intrínseco ao percorrer, pelo superar-se, pela condição de 

incompletude do transitório, pela intersubjetividade que reconhecendo a diferença, 

legitima o próprio ser fati do humano: o tornar-se o que se é por intermédio da 

educação. 

  Tomando de empréstimo uma bela metáfora de Jean-Luc Nancy 

transcrita na orelha do livro Homo sacer de Agamben (2002), afirmo que ética-da-vida 

incorpora-se, cada um a seu modo. Trata-se de enraizar-se de ética para pasearse. Este é 

um verbo reflexivo da língua espanhola empregado por Spinoza para ilustrar o que era 

causa imanente. 

  Assim como se executa o movimento de uma música a partir de sua 

leitura escrita em uma partitura, também se conjuga o verbo aioneticar a partir do que 

se escreve como verbo no sentido de não determinado, pois o seu significado se conjuga 

                                                 
24 Nietzsche diria: Eticar seria uma martelada muito violenta ao pensamento! Lembramos que no grego 
arcaico existiu o verbo aristeuein (impossível de traduzir literalmente hoje, poderia ter o sentido para nós 
de eticar e para eles de praticar, viver a areté). 
25 Sobre a aporia decorrente da interface pensamento - escrita, merece registro a frase de Gadamer (2007 
b: 89): “Heidegger sempre sofreu com o fato de não se poder pensar contra o pensamento metafísico sem 
a linguagem da metafísica – e com o fato de, com isso, nós sempre recairmos uma vez mais nessa 
linguagem”. 
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mediante a leitura da própria vida. O aioneticar existe como o ato de quem vive e 

pratica ética-da-vida: o(a) aioneticando(a)! 

  Seguindo livremente um pensamento de Nietzsche, se diz sobre o ser 

aioneticando(a): são como alguns artistas, poetas ou santos, quando eclodem a natureza 

dá um salto de alegria, pois ela percebe que chegou à sua finalidade, “lá onde 

compreende que deve desaprender a procurar fins e onde foi colocada num posto muito 

alto no jogo da vida e do devir”. 

  Assim, se afirma: o devirSócrates é uma relação. Uma relação vivencial 

onde não mais se entificam os dualismos tipificadores do campo pedagógico como 

professor-aluno e ensino-aprendizagem, pois não existe mais ética e ensino separados da 

vida. A experiência de pensamento do sentido do saber ética-da-vida “personificada” no 

devirSócrates é uma relação entre ética e vida que exige como solicitude a tensão da 

própria vida. 

  O “chegar a ser o que se é” não é lógica identidária do autoconhecimento 

ou da autorealização, mas lógica da invenção: a eclosão do novo, da criação. Ela não é 

pensada a partir da lógica do sujeito, mas a partir da perspectiva da experiência: é o que 

se passa conosco, no sentido do corpo, ou melhor, na vontade do corpo como um “corpo 

sem órgãos”, um dito de Antonin Artaud magnificamente interpretado por Deleuze 

como lógica do sentido. É a lógica de Fernando Pessoa (1983, p. 115) que se encontra 

em Eros e Psique: 

 

Conta a lenda que dormia 
Uma princesa encantada 
A quem só despertaria 
Um infante, que viria 

De além do muro da estrada. 
 

Ele tinha que, tentado, 
Vencer o mal e o bem, 
Antes que, já libertado, 

Deixasse o caminho errado 
Por o que à Princesa vem. 

 
A Princesa Adormecida, 

Se espera, dormindo espera. 
Sonha em morte a sua vida, 

E orna-lhe a fronte esquecida, 
Verde, uma grinalda de hera. 

 
Longe o Infante, esforçado, 
Sem saber que intuito tem, 
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Rompe o caminho fadado. 
Ele dela é ignorado. 

Ela para ele é ninguém. 
 

Mas cada um cumpre o Destino – 
Ela dormindo encantada, 
Ele buscando-a sem tino 

Pelo processo divino 
Que faz existir a estrada. 

 
E, se bem que seja obscuro 

Tudo pela estrada fora, 
E falso, ele vem seguro, 

E, vencendo estrada e muro, 
Chega onde em sono ela mora. 

 
E, inda tonto do que houvera, 

À cabeça, em maresia, 
Ergue a mão, e encontra hera, 

E vê que ele mesmo era  
A Princesa que dormia. 

 

  Eros e Psique, Amor e Alma. A licença poética concedida ao 

devirSócrates permitirá rebatizar o belíssimo poema de Pessoa como Alma nua e 

Criança. O que significam a Alma nua e a Criança? O platônico e o nietzscheano! O 

que os articula? Uma ponte, a Ponte de Heráclito de René Magritte. 

 

          

 

 

A Ponte de Heráclito 

Óleo sobre tela, Coleção particular, 1935. 
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  O que significa esta Ponte? Uma passagem. Passagem desvelada por 

Hermes, o condutor do devirSócrates. Antonio Jardim (2004, p. 120-121) escreveu: 

 

Hermes manifesta a ambiguidade do real. Ele não somente é o 
mensageiro dos deuses porque Zeus o tenha designado para tal, 
mas é angelos porque seu modo essencial de ser é aquele que 
transita livremente entre os mundos. Esses mundos são mundos 
opostos, porém, complementares. (...) Mas, talvez a principal 
face dessa ambiguidade hermenêutica resida no fato de muitas 
vezes Hermes se apresentar ao mesmo tempo como uma 
criança-divina e como um deus olímpico. O fato de Hermes se 
manifestar como uma criança primeva aponta para uma deidade 
que antecede, pois, a ordem olímpica. 

 

  Hermes é o deus grego das aberturas e das fendas, intérprete dos deuses, 

patrono da astúcia e da inventividade. Ele é o guardião dos caminhos, os seus caminhos 

ermam, conduzem ao ermo, ao desabitado, ao não-lugar, ao lugar em que não se ocupa 

posição prévia e não se impera, pois imperar vem de imperium (do latim im-parare: 

estabelecer, organizar) e significa o que comanda pela lei do poder. 

  Hermes interpreta e sua interpretação é inter-pretium, designa o 

movimento que ocorre nas feiras quando do arranjo de compra e venda de mercadorias. 

O pretium é alcançado entre – inter – os interessados (vendedor e comprador) mediante 

deslocamento pendular, instante em que se chega a um valor de agrado mútuo, mas de 

ambiguidade latente. 

  Hermes instaura o diálogo como uma relação em que a preocupação não 

é estabelecer um prius, onde o que se solicita de si é abertura. Refletindo sobre uma 

frase do poeta Hölderlin, “Desde que nós somos um diálogo e podemos escutar uns aos 

outros”, Heidegger escreveu: 

 

O ser do homem está fundado na linguagem; mas isso ocorre 
na verdade apenas no diálogo. (...) O diálogo e sua unidade 
suportam nossa existência (apud JARDIM, 2004, p. 143). 

 

  Hermes desvela para o devirSócrates o diálogo enigma dos saberes. A 

aporia que resplandece em dupla face tal qual Jano, espelho de saberes: o saber 

platônico e o saber nietzscheano. Eis a passagem que se abre: ambos saberes são 

portadores. Creio no que escreveu Antonio Cândido (1978): 
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Há, com efeito, seres portadores, que podemos ou não 
encontrar, na existência cotidiana e nas leituras que subjugam o 
espírito. Quando isto se dá, sentimos que eles iluminam 
bruscamente os cantos escuros do entendimento e, unificando 
os sentimentos desaparelhados, revelam possibilidade de uma 
existência mais real. Os valores que trazem, eminentemente 
radioativos, nos trespassam, nos deixam translúcidos e não raro 
prontos para os raros heroísmos do ato e do pensamento. 
Geralmente, ficamos ofuscados um instante quando os vemos 
e, sem força para os receber, tergiversamos e nos desviamos 
deles. A opacidade se refaz, então, a mediania recobra o 
domínio e só resta a lembrança, de efeitos variáveis (MELLO E 
SOUZA, 1978, p. 415, grifo meu). 

 

  O primeiro saber, Alma nua, porta a dor da parturição, da maiêutica, do 

esforço de tirar de dentro o que eclode em Vida. Esse tipo de saber nos dá o sentido de 

viver a alvorada de uma nova manhã “mais equânime e justa, alicerçada no amor e na 

cooperação solidária entre as pessoas” como ocorre no saber-de-TRAMAS26 anunciado 

por Marcelo Ferreira (2011). Não é ele um saber portador de justiça, o principal 

princípio que nos torna humanos? O segundo saber, Criança, porta “a Vida como fonte 

de alegria” no dizer de Zaratustra. O diálogo que enastra os dois como alegria de viver é 

composição, música que anuncia um novo tempo, o tempo de aionética em cuja herma 

está escrito: ética-da-vida ancilla amoris (ética-da-vida é serva do amor): o saber é um 

meio, o fim é o amor; assim, somos servos do amor aioneticando. E o amor como a 

vida, como o canto do sabiá não podem ser contados pela ciência, já ensinou Manoel de 

Barros. Eles só podem ser aprovados pela alegria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Núcleo TRAMAS (Trabalho, Meio Ambiente e Saúde para a Sustentabilidade) da UFC. 
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6 PARA CONCLUIR INTEMPESTIVAMENTE 

 

 

  Como se sabe, a palavra trabalho vem do latim tripalium (três paus), um 

instrumento de tortura, um tormento. Este foi um dos significados empregados no 

decorrer da história social do ocidente. O trabalho era uma punição e estava relacionado 

à condição de ser escravo. Às vezes, ainda usamos, metaforicamente, na linguagem 

comum algumas expressões como: “sou escravo do trabalho” ou “escrever aquele texto 

foi uma tortura, deu um trabalho!”. Não foi isso o que experenciei durante essa 

pesquisa. O trabalho foi otium (latim, ócio) com o mesmo sentido de skholé (grego, 

escola). A raiz originária da palavra grega, skh, guarda o sentido de “estar livre para 

entregar-se à especulação” (CASTELLO e MÁRSICO, 2004, p.75). Nesse ócio, situei-

me livre realizando um desejo e um sonho, percurso prazeroso que deu novo sentido à 

minha própria atividade docente. O que concluir de uma experiência assim? Em uma 

frase: o pensar e o fazer se conjugaram nessa pesquisa. 

  A nossa pergunta de partida indagava: em que se justifica o saber 

bioética na sociedade atual? Sendo este saber referente ao campo da educação e 

tomado em sua amplitude de condição possível de ensino. 

  Podemos dizer que o percurso metodológico caminhadiço foi uma 

incorporação gradativa da espiral hermenêutica que, como condição interpretativa, 

ressignificou os nossos questionamentos passo a passo. Distinguimos somente alguns 

autores da revisão bibliográfica e o que se tem para expor são pesquisas com 

perspectivas e objetivos diferentes daqueles que seriam os nossos. 

  Como abertura do trabalho, apresentamos alguns significados de bioética. 

De início, ela foi entendida como um saber contemporâneo de caráter polissêmico que 

articulava conflitos morais na sociedade em que se vive. Realizamos um breve 

inventário dos seus significados, destacando os seguintes: Ponte para o futuro, mediação 

do conflito ciência x moral e resistência ao biopoder. Estes significados, embora 

fizessem interface, não se moviam a partir da educação que era o nosso foco. Então, 

buscamos construir um novo significado pertinente ao nosso campo. Entretanto, este 

objetivo não poderia ser atingido adequadamente se não fosse embasado em um estudo 

prévio das condições de justificativa das relações entre educação e ética. Tal 

investigação foi um resgate genealógico do nosso berço cultural, a Grécia clássica. 
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  Um fenômeno se manifestou nesse exercício de compreensão histórica: o 

sentido de bios (vida qualificada) como forma de vida humana que a tradição filosófica 

hegemônica aqui referenciada pela tríade Sócrates-Platão-Aristóteles construiu em 

oposicionalidade ao significado originário de zoé (vida em geral). O sentido originário 

de zoé era relacionado com a vida dos deuses e heróis míticos que se faziam presentes 

no cotidiano grego e cuja relação de excelência se estabelecia acompanhando a physis 

(natureza) e que se percebia como imortalidade, ou seja, no retorno sempre cíclico das 

estações da natureza espelho de uma ordem harmoniosa e bela que a tudo e a todos 

justificava como kosmos. 

  Na nossa compreensão, o fenômeno bios foi fruto de relações co-

originárias e co-pertencentes a partir de quatro dimensões: a ética (ethos), a educação 

(paidéia), a política (politike, de polis) e o pensamento/linguagem (logos). Ele se vela ou 

se desvela, como ser, a partir do foco para onde se direciona o olhar e que se percebe 

como visão calidoscópica de acordo com o tempo histórico, apresentando um espectro 

constituído pelas mesmas relações que se ressignificam. 

  Iniciando o foco pela ética, percebemos que houve uma construção de 

sentido cuja origem encontrava-se na palavra areté. Ela é proveniente dos tempos 

arcaicos e já se fazia presente em textos fundadores da cultura grega: Ilíada e Odisséia, 

em torno do século XII. Ela significava a excelência ou o melhor valor de algo, pessoa 

ou animal. Areté era uma característica dos deuses olímpicos, exemplos de modelo a ser 

seguido, entre os humanos era atributo de posse que somente poucos detinham, sendo 

um apanágio da elite: os aristoi. Nesse contexto, a educação (paidéia) só se dava em 

âmbito privado (oikos, casa) no ambiente das famílias aristocráticas e o pensamento era 

mítico. Resumindo, a posse da areté era a garantia da excelência. 

  A eclosão do fenômeno polis, em torno do século VI reconfigurou toda a 

cultura, a sociedade e seus valores. Como foi destaque no texto, ela é uma invenção 

marcante do povo grego que havia se tornado força hegemônica no mediterrâneo. A 

política, decorrência direta da polis talvez seja a maior revolução da história ocidental, 

pois ela instaurou um novo modus vivendi que transformou todas as outras dimensões 

originárias. A referência que ela estabeleceu foi o nómos. Interpreta-se como 

convenção, fenômeno eminentemente de um coletivo social. 

  No âmbito do pensamento, estabeleceu-se o logos que, pela força da 

argumentação do discurso que explicava os fenômenos da physis, descartou a 

interpretação mítica da teogonia. Os deuses foram banidos do convívio cotidiano grego 



 

 

153 

 
 

e a interlocução deles, que outrora justificava a vida, foi deslocada sob o aspecto do 

eterno para a dimensão celeste (o sétimo céu). 

  Evidentemente que as relações de poder mudaram, o comando/poder 

(arkhé) deixa de ser de um só (basileus) para ser distribuído em várias instâncias 

surgidas em um cenário com múltiplos atores. Exige-se nova educação (paidéia). Nela, 

agora situamos o foco do nosso calidoscópio. 

  Decorrente do movimento polis surge a educação sofística que, negando 

a transmissão hereditária da areté restrita à elite aristocrática, se propõe ensiná-la a 

todos, tornando os homens melhores tanto no seu aspecto político, hoje dizemos de 

cidadania, quanto na dimensão dos seus próprios empreendimentos particulares. A 

atividade dos sofistas, como praticamente todas as outras daquela época, era 

remunerada. 

  Foucault (2000), disse que, segundo Freud, havia três grandes feridas 

narcisistas na cultura ocidental: a ferida imposta por Copérnico, com a afirmação de que 

a Terra não era o centro do Universo; a feita por Darwin, quando descobriu que o 

homem descendia do macaco; e a ferida ocasionada por ele mesmo, Freud, quando 

descobriu que a consciência nasce da inconsciência. Ousaríamos dizer que Freud 

cometeu um ato falho, pois esqueceu de mencionar a afirmação do sofista Protágoras 

que, em nossa opinião, seria a ferida originária: “O homem é a medida de todas as 

coisas, das coisas que são o que são, e das coisas que não são o que não são”. A 

interpretação de Guthrie (1995: 176) sobre esta frase bem como sobre o conjunto dos 

fragmentos de textos atribuídos a Protágoras conclui que o pensamento do mais 

respeitado sofista grego defendia a tese segundo a qual “não havia nenhuma realidade 

atrás e independente das aparências, nenhuma diferença entre aparecer e ser, e cada um 

de nós é o juiz de nossas próprias impressões”. 

  Em oposicionalidade a essa forma de pensar projetou-se a figura de 

Sócrates que além de tudo o que já foi dito do seu “não-saber”, deixou indicado o 

caminho do pensamento que partia do grau mais elementar do saber empírico para 

atingir paulatinamente um saber garantido por uma fonte de verdade que, no caso dele e 

do seu discípulo Platão, seria o Bem. Este método de pensamento hoje é conhecido 

como indução. 

  “A posse da areté faz alguém ser (o) melhor”, se esta assertiva for 

interpretada como expressão de consenso da cultura grega em torno do século V, então 

uma relevante questão surgiu quando se problematizou como se entrava na posse dela, 
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já que ela não era mais considerada de transmissão hereditária e de cunho privado. Que 

educação tornaria possível a posse da areté? O embate estava estabelecido, pois se 

apresentaram duas novas perspectivas de educação (paidéia): a sofística e a socrática27. 

Daqui eclodiu a clássica pergunta de Sócrates: é possível ensinar a areté? 

  Sócrates, que nada escreveu, instaurou um processo dialógico de 

questionamento dos valores estabelecidos na sociedade grega, desenvolvendo uma 

reflexão a partir de um preceito de sua cultura: gnomai eauton (conhecer-se a si 

mesmo), essa perspectiva solicitava antes de tudo o exame da própria vida: “Uma vida 

sem exame não merece ser vivida”. Sócrates buscava estimular os atenienses que 

examinassem a própria alma, fonte da essência que possibilitaria o ser humano tornar-se 

bom pelo conhecimento do Bem. 

  Ele será o personagem modelo inspirador e referência da tradição do 

pensamento ético ocidental tendo como fonte Platão, seu discípulo, que debelando a 

educação sofística afirmou a socrática como pensamento condutor de um novo tipo de 

logos que, como supremacia, estabeleceu as margens para o modelo da forma de vida 

humana reconhecida na palavra bios. Platão expressou a melhor forma de vida humana 

mediante uma metáfora: a alma nua. 

  A tradição desse modo de pensar prosseguiu com Aristóteles, discípulo 

de Platão, que embora diferisse do seu mestre, herdou do pensamento dele e da sua 

tradição cultural o suporte necessário para afirmar que a melhor forma de vida humana 

era a vida teorética. 

  Em cotejo com o pensamento grego clássico trouxemos Nietzsche com 

sua genealogia daquele pensamento originário. Ele apresentou outra perspectiva, 

justificou a condição humana na própria existência da vida fática e com isso abriu 

caminho para o pensamento contemporâneo. 

  Embora não tenha sido nossa intenção fazer todo o percurso de 

interpretação histórica, faremos aqui o registro de dois pensadores que juntamente com 

Nietzsche foram considerados por Foucault como autores que ainda hoje são referências 

articuladoras do nosso pensamento contemporâneo (alguns os chamam de mestres da 

suspeita), tendo sido cada um deles forjador de uma “técnica de interpretação 

hermenêutica” de reconhecida importância. O primeiro, no século XIX, Karl Marx, para 

quem “não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o 

                                                 
27 Alguns consideram a escola de Isócrates uma terceira via; entretanto, esse estudo não coube como 
pauta na nossa pesquisa. 
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seu ser social que determina sua consciência”. O segundo, já no século XX, Freud, 

estabeleceu que nós somos, sobretudo, inconsciência. 

  As reflexões emanadas do exercício genealógico propiciaram base e 

articulação do Capítulo cerne de nossa pesquisa - Bioética com o sentido de ética-da-

vida: uma experiência educadora. O legado socrático foi o seu intróito, desenvolvemos 

em seguida pensamentos sobre o sentido de bioética em educação quando se fez 

presente um amplo diálogo com vários interlocutores, inclusive estudantes da graduação 

do quinto semestre do currículo de medicina da UFC que cursavam a disciplina Bioética 

e Cidadania. 

  Essa tarefa instigou-nos a dar um passo mais ousado: construir um 

significado de bioética para o campo da educação. O exercício de pensamento elaborado 

estabeleceu o conceito de ética-da-vida. Com ele, nos situamos em oposicionalidade ao 

conceito de bios (vida) da tradição filosófica que caracteriza a forma de vida humana. 

Isto se dá porque, na nossa interpretação, ética-da-vida se manifesta como potência de 

vida e não como forma. Essa potência cada um de nós, diferentemente, tem ao viver a 

própria vida e sua perspectiva do modo dela. 

  O ponto de partida da ética-da-vida é o questionamento radical, de raiz 

da nossa própria vida. Isto implica em questionarmos se os valores que experenciamos 

são nossos próprios ou impostos, se significam e justificam ou não a nossa própria 

existência. O sentido de ética-da-vida se constrói na liberdade? Esta pergunta de força 

decisiva exige como resposta o posicionar-se ante a alternativa que faz a afirmação: do 

quem sou ou do que sou. Esta reflexão encontra-se originariamente nas Confissões de 

Santo Agostinho. 

 

Agostinho (...) estabelece uma diferença entre as perguntas 
“Quem sou?” e “O que sou?”: a primeira é feita pelo homem a 
si próprio (“E dirigi-me a mim mesmo e disse-me: Tu, quem és 
tu? E respondi: Um homem” – tu, quis es?), e a segunda é 
dirigida a Deus (“O que sou então, meu Deus? Qual é a minha 
natureza?” – Quid ergo sum, Deus meus? Quae natura sum?) 
(apud ARENDT, 1997, p. 18). 

 

  Para Hannah Arendt (1997, p. 18), o problema da natureza humana 

apesar de ser bem colocado, como o fez Agostinho, parece insolúvel, pois a sua resposta 

“seria como pular sobre nossa própria sombra”. Entretanto, a interpretação pode ser 

ampliada. A tentativa de definir a natureza do que sou exige que se fale deste quê fora 
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de si mesmo, ou seja, um outro que tenha autoridade para ditar o quê. Ora, aqui se 

instaura o plano da deidade. 

  O posicionar-se na afirmação do quem sou é ato que nos coloca como 

livres tanto na filosofia (“vontade de potência da nossa vida”, Nietzsche) como na 

poesia (“desde que somos diálogo”, Hölderlin). 

  Ética-da-vida é um saber afirmativo de vida, potencialidade criadora, é 

um saber-tempo que se vive: aionética. Cada um(a) a incorpora, vivencia seu próprio 

tempo. Como na alegoria de Severino Antonio (2009) a ética-da-vida trata a existência 

como um poema que precisa ser lido, precisa ser interpretado, principalmente nas 

entrelinhas, e que precisa ser escrito e reescrito, exercício de cada um de nós, e de todos, 

nos diálogos em que nos reconhecemos uns aos outros, uns nos outros. Esta é a 

“passagem”, é o “tornar-se o que se é” como experiência de vida. A condição de 

possibilidade de tal ensino não pode ser como uma lei universal, no sentido de uma 

validade que se estabelece como inequívoca para todos. Aqui está o requisito da 

justificativa que buscávamos no início da pesquisa. 

  O sentido que justifica o ensino de bioética no mundo contemporâneo 

exige um modo de educar que se encontra na concepção de educação como 

possibilidade de alimentar. O alimento concreto que cada um de nós pode adquirir é 

sabedoria de vida. Sabedoria interpretada como sapientia do latim: o sabor e o saber 

congeminados. 

  Finalmente, se põe a tese que expusemos com as seguintes palavras: a 

bioética justifica-se como saber contemporâneo a partir de duas condições. A primeira, 

mediante a exigência de um significado apropriado à educação que chamamos ética-da-

vida; e a segunda, por intermédio da prática deste saber que se dá na experiência 

educadora que alimenta como uma sabedoria de vida. 

  O exercício acadêmico solicita-nos, como pesquisadores, a atitude de 

posicionarmo-nos face à nossa “descoberta”. Este foi o nosso exercício de ser criança: 

dele eclodiu a invenção do devirSócrates, o portador da aionética. No dizer de Foucault 

(2000), em Theatrum Philosoficum, o aion é a linha reta do tempo, fenda mais rápida 

que o pensamento, indefinidamente presente e indefinidamente futuro. É linha reta do 

futuro que corta a menor espessura ao presente e por mais que procuremos aquele átomo 

indivisível que poderíamos pensar como sendo a unidade minusculamente presente do 

tempo, é impossível encontrá-lo, pois o tempo é sempre mais fino que o pensamento. 
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  A expressão da realidade que se vive atualmente se encontra na falência 

de sentido da vida tragada pelo biopoder, gerador de tantos malefícios contemporâneos. 

Entendemos que o nosso desafio é inovarmos, criarmos um pensamento ético que se 

contraponha ao individualismo, que resista ao vazio ético, que transforme a sociedade 

vigente. Isto não se dará sem choques, tensões com outras forças sociais interessadas na 

defesa do status quo. Aqui se sinaliza o alerta de Boaventura Santos (2005, p. 34): “o 

caráter de uma teoria crítica é promover credivelmente a constituição de subjetividades 

rebeldes”. 

  Dentre as contribuições da pesquisa, gostaríamos de destacar a 

instauração de novo discurso sobre bioética responsável por sua inserção no campo da 

educação atribuindo-lhe o significado de ética-da-vida que é, antes de tudo, uma atitude 

para além do modelo de formação ética profissional. Nessa experiência educadora, o 

processo de ensino-aprendizagem é um tornar-se, não um formar-se a partir de algum 

modelo ideal (im)posto como um fim a atingir; o papel dos educadores é o de 

sensibilizar, cativar e estimular os educandos para o questionamento da bioética como 

fundamento da vida humana em sua relação com os outros seres humanos, com a 

natureza e com a sociedade em geral. 

  Evidentemente, os achados da pesquisa apontam para um questionamento 

da compreensão metodológica do ensino de bioética que, em algumas instâncias, se 

pauta ainda por um modelo pedagógico ultrapassado. Aqui se entende que os papéis da 

universidade e do currículo também deverão ser transmudados a partir de conteúdo e 

métodos que ampliem o sentido da crítica moral, possibilitando-nos construir um 

quadro referencial básico de respeito à natureza, ao ser humano e à sociedade para que 

possamos situar-nos no mundo e na vida. Outrossim, não se deve olvidar de aduzir que 

a educação em bioética não pode ser restrita somente à escola, à universidade; é 

necessário que outras instituições e movimentos também participem. 

  Este estudo foi elaborado pensando-o como uma metaanálise, esperamos 

que ele estimule novas investigações relacionadas a outros cenários e práticas distintos 

daqueles que foram expostos aqui. Temas que, por exigirem percurso próprio, foram 

apenas anunciados: bioética e literatura, bioética e biopoder, bioética e filosofia da 

linguagem, dentre outros. 

  Como derradeiras observações, gostaríamos de assinalar que essa 

pesquisa não deve ser interpretada e computada somente como crédito intelectual para 

os pesquisadores (doutorando e seus orientadores), mas principalmente como um 
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recurso de educação a ser experenciado por educadores e educandos, pois como 

escreveu Gimeno Sacristán (1999: 13): “A história não tem teleologia; guiados pela 

modéstia de nossas energias unidas em colaboração podemos construir o futuro”. 
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