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Resumo 

 A presente dissertação encontra-se inserida no âmbito da iniciação à prática 

profissional docente, intrínseca à formação do Mestrado em Ensino de Filosofia no 

Ensino Secundário.  

 Os momentos de interação com os estudantes concedidos pelo desenvolvimento 

do estágio profissional permitiram identificar duas questões: a conflitualidade entre 

individualismo e sociabilidade e o desinteresse pela participação política. 

 A partir destas duas questões identificamos um problema que coloca a 

democracia em risco e que poderá levar ao aparecimento de regimes autocratas. 

  Como possível solução para esse problema. Propusemos a elabora uma reflexão 

acerca da civilização que permitiu o aparecimento da filosofia e da democracia. Na 

esperança de resgatar as principais ideias e conceitos que permitiram o seu 

aparecimento para que, numa segunda fase, as possamos integrar no nosso sistema 

educativo. 

 

Palavras-chave: Cidadania, Democracia, Educação, Filosofia, Paideia. 
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Abstract 
 

This thesis is placed within the initiation into professional practice to teaching, 

intrinsic to the formation of the Master in Philosophy Teaching in Secondary Education. 

The interaction with the students granted by the professional internship training 

have allow us to identify two major issues: the conflict between individualism and 

sociability and the lack of interest in political participation. 

From these two issues we were able to identify a larger problem that puts 

democracy at risk and which could lead to the emergence of autocratic regimes. 

As a possible solution to this problem. We set out to elaborate a reflection on the 

civilization that allowed the emergence of philosophy and democracy. Hoping to rescue 

the main ideas and concepts that allowed her appearance in order to, in a second phase, 

integrate those concepts into our educational system. 

 

Keywords: Citizenship, Democracy, Education, Philosophy, Paideia. 
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Introdução 

 Ao falarmos de um ideal de homem com 2500 anos, poder-se-ia pensar que 

quereríamos invocar uma espécie de saudosismo classicista, fruto de uma insatisfação 

com a condição contemporânea. Reconhecemos que, no início do século XXI, a 

condição de cidadão da Europa mediterrânea nos coloca numa posição onde essas 

suspeitas não são descabidas. Longe de ser mera tarefa ociosa, é de imperiosa 

obrigatoriedade relembrar os homens e as condições sociais que tornaram possível o 

nascimento da filosofia e da democracia para que seja possível manter viva essa forma 

de pensamento e de vivência política. 

 Como afirma Martin Heidegger, «(…) se nós não utilizarmos o termo filosofia 

como termo comum corrente, mas ao contrário o entendermos a partir da sua origem, 

então ele fala-nos assim: philosophia. O termo filosofia a partir de agora fala-nos grego. 

O termo grego (filosofia) é enquanto que termo grego que ele é um caminho. (…) O 

termo grego philosophia é portanto um caminho sob o qual nós caminhamos. (…) O 

termo filosofia diz-nos que a filosofia é qualquer coisa que, originalmente e antes de 

tudo, determina a existência do mundo grego. Mas há mais, a filosofia determina 

também na sua essência o caminho mais fundo da nossa história ocidental-europeia. A 

locução por demais repetida de “filosofia ocidental-europeia” é de facto uma tautologia. 

Porquê? Porque a filosofia é grega na sua própria essência, e grega aqui quer dizer: a 

filosofia é, no seu sentido original, de tal natureza que é inicialmente o mundo grego e 

só ele que ela tomou-o como seu para a partir daí se desenvolver.»
1
 

 De forma semelhante, poderemos dizer que o termo democracia também é um 

termo grego e, por isso mesmo, qualquer investigação profunda acerca desta forma de 

organização política terá de começar com os gregos, uma vez que, como defende Ross 

Harrison
2
, foram eles que inventaram a palavra, a ideia e a sua prática. 

 É inequívoco que das grandes civilizações da Antiguidade é a civilização grega a 

que, geograficamente, se encontra mais próxima de nós, ocidentais, e é também a que 

mais se aproxima da nossa mundividência. Uma forma de o comprovar é através da 

comparação entre o conjunto de valores da civilização grega e os valores de outra 

qualquer civilização da Antiguidade: As semelhanças entre a cultura ocidental e a 

cultura clássica grega tornar-se-ão por demais evidentes. 

                                                             
1
 M. Heidegger, Question I et II, pp. 320-321 

2
 R. Harrison, Democracy, p. 2 
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 A título de exemplo, refira-se que a Grécia não era um Estado unificado e 

centralizado, mas um conjunto de Estados unidos por um legado comum, onde cada 

polis (cidade-estado) possuía o seu próprio território, as suas próprias instituições, as 

suas próprias leis e a total ou parcial independência em relação às outras cidades. É 

inegável que, em alguns períodos, certas cidades impuseram o seu domínio e 

hegemonia, seja pelo poderio militar ou pelo domínio económico mas, até neste ponto, 

será possível encontrar um paralelismo com a contemporaneidade. 

 Poderíamos até dizer que a civilização grega se assemelha muito à Europa 

moderna, na medida em que ambas são uma união descentralizada de Estados, que 

possuem diferentes origens, etnias, organizações políticas e económicas mas que, 

simultaneamente, partilham um legado cultural capaz de unificar a diversidade, 

ultrapassar a diferença e construir pontes para um futuro melhor. 

 O cosmopolitismo europeu, idealizado por Kant no século XVIII, na sua noção 

de «estado civil mundial de pública segurança estatal»
3
 encontra na aventura helénica a 

sua origem, melhor expressa pelos ideais de cidadania, de hospitalidade e de “livre” 

circulação pela totalidade do território em questão. Mas estes ideais não surgiram de 

forma apriorista em todos os que nasceram nesse território e, por isso, teremos de 

apontar a educação como o principal motor de difusão identitária. 

 Partimos do princípio de que foi a filosofia que impulsionou um individualismo 

antropocentrista que continuamente enriquece o poder do demos, e que é através da 

filosofia que se ultrapassam as diferenças individuais e se legitima a democracia. Com a 

esperança que possamos manter as instituições democráticas de boa saúde, elaboramos 

uma análise do ideal educativo e político de um povo que, de forma consciente, esboçou 

o lugar que o homem possui hoje no cosmos.  

 A aprendizagem é crucial à sobrevivência de muitas espécies, das quais se 

salienta, obviamente, o homem; mas este, tal como os demais animais sociais, até 

mesmo inadvertidamente, transmite os comportamentos que revelam melhor eficácia na 

realização de determinados propósitos. Essa inconsciente transmissão de informação ao 

ser apreendida, voluntariamente ou não pelo Outro, torna-se parte dele e, possivelmente, 

permitir-lhe-á a necessária adaptação ao meio. 

 A forma de aprendizagem, conhecida como aprendizagem por observação e 

imitação, apesar de não ser exclusiva do género humano, é manifestamente uma forma 

                                                             
3
 E. Kant, A Paz Perpétua e Outros Opúsculos, p. 32 
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de conservação da existência da maior parte das espécies sociais. Todavia, a 

aprendizagem é apenas uma das partes do processo educativo. Para existir um 

“verdadeiro” acto educativo terá, necessariamente, de existir a intencionalidade de se 

transmitir conhecimento e a consciência da finalidade desse mesmo acto. É 

precisamente nesse ponto que os gregos se destacam pois, desde muito cedo, revelaram 

a intenção de elevar física e espiritualmente o indivíduo, perspetivando-o sempre 

inserido num grupo e numa história que não se esgota com o perecer desse mesmo 

indivíduo. 

 Pelo exposto, defendemos que o Pan-helenismo poderá conter algumas 

respostas/soluções para os problemas que afligem a sociedade contemporânea. 

Concretamente, pensamos que poderá ajudar a encontrar unidade na diversidade étnica, 

religiosa e política dos Estados contemporâneos, assim como poderá ajudar a manter os 

desejáveis ideais de cidadania e de democracia vivos durante mais de um milénio.  

 Assim, neste trabalho iremos, numa primeira fase, descobrir quais os princípios 

norteadores da Paideia grega para que possamos, numa segunda fase, adaptar esses 

mesmos princípios ao ensino da filosofia no ensino secundário e ao sistema educativo 

português. 

1 - Paideia: definição  

 Existem conceitos que são de muito difícil tradução/definição. O conceito de 

Paideia, tal como o conceito de Filosofia, é um desses conceitos que resiste às 

definições rápidas e elementares.  

 Definir Paideia, tal como Werner Jaeger o ilustra, na obra com o mesmo nome, é 

uma tarefa muito difícil pois, quando tentamos defini-la, através da mundividência do 

homem contemporâneo, existe sempre algo que resiste, que escapa à tentativa de 

definição, tornando-a redutora e simplista e, por isso, insuficiente para os nossos 

propósitos.  

 O próprio vocabulário que, na atualidade, possuímos, dificulta a tentativa de 

definição, pois inevitavelmente recorremos a termos como “cultura”, “educação”, 

“formação”, “literatura” e “civilização” e nenhum destes termos parece designar, pelo 

menos satisfatoriamente, o conceito de Paideia. Segundo Jaeger, cada um deste termos 

limita-se a descrever «um aspeto daquele conceito global, e, para abranger o campo 
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total do conceito grego, teríamos de empregá-los todos de uma vez.»
4
 Como tal, e 

seguindo o mesmo autor, há que definir Paideia no seu carácter particular, ou seja, 

geográfica, histórica e socialmente, contextualizando-a, para que desta forma seja 

possível desvelar os princípios que permitiram a construção desse ideal. 

 Poderíamos simplesmente afirmar que a Paideia seria a formação e educação do 

homem grego, pressupondo que através deste ideal educativo se encontraria o conjunto 

de competências cognitivas, físicas e artísticas imprescindíveis a qualquer homem livre. 

Seriam estas as capacidades que permitiriam ao cidadão a plena participação na 

comunidade a que pertencia. No entanto, esta definição pressupõe já uma série de 

criações gregas que foram construídas através de séculos de reflexão e de lutas sociais. 

Estas “invenções”, que lentamente se instalaram na mundividência dos gregos e que, 

hoje, temos como dado adquirido e irrevogável, como o “Estado”, a “cidadania”, a 

“democracia” e até “a educação”, não foram nados perfeitos e, por isso, imutáveis e 

intemporais, mas antes construções que ainda hoje, decorridos mais de dois milénios e 

meio após a sua invenção, se encontram em evolução. 

  Outra das abordagens que poderia ser efetuada, seria partir do estudo do 

desenvolvimento da história da palavra Paideia. Mas, tal como Jaeger refere, a palavra 

Paideia surge apenas pela primeira vez no século V a.C., numa tragédia de Ésquilo, 

concretamente Sete contra Tebas.  

 Ora, no século V a.C., os gregos possuíam a perfeita consciência do ideal de 

homem que almejavam construir e do ideia do ideal educativo a seguir. Esta construção, 

mesmo que tenha surgido como produto aleatório da acção humana, permite-nos, hoje, 

contemplar a história com um olhar mais incisivo e retirar toda a acção essencial para a 

recriarmos e, dessa forma, mantermos esses mesmos ideais animados. Para que isso 

aconteça, teremos de encarar a Paideia como uma espécie de união espiritual que visa 

uma formação total e autêntica do homem, ou seja, teremos de encarar a Paideia como 

uma formação que visa a melhoria e o seu refinamento do homem, de forma a elevá-lo 

acima da mera animalidade e mediocridade, atingindo, assim, patamares divinos. 

 A Paideia e o seu ideal de homem, claramente definido, são uma construção que 

pensamos beneficiar a especificidade do homem como ser social e, uma vez que todo o 

ser humano apenas se realiza na polis, defenderemos que a Paideia deverá ser uma 

aprendizagem generalista e imperativa a todos os cidadãos. Contudo, para que possamos 

                                                             
4
 W. Jaeger, Paideia – A Formação do Homem Grego, p. 2 
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retirar os elementos essenciais da Paideia Grega, teremos de forçosamente colocar-nos 

no lugar desses homens que, consciente ou inconscientemente esboçaram o homem e o 

mundo actual. 

 Segundo Werner Jaeger, nos estádios primitivos da Paideia, não existiria uma 

ideia muito clara do ideal de homem que queriam construir, mas já existia uma espécie 

de esboço elitista que, com o passar dos séculos, foi aperfeiçoado, acompanhando 

sempre os progressos científicos, tecnológicos e humanísticos. 

 Numa espécie de viagem ao passado helénico, tentaremos, de seguida, perceber 

quem foram os criadores da filosofia e da democracia e quais os elementos essenciais da 

sua mundividência, para que assim possamos recriar um sistema educativo que 

privilegie o homem na sua dupla condição de indivíduo e de cidadão. 

2 - Os Gregos e a cultura helénica 

 Como o título indica, neste capítulo, vamos tentar perceber quem foram (e são) 

os gregos e o que é a cultura helénica. Para isso, começaremos por responder à 

pergunta: o que é um grego? 

 De forma simples, diremos que a palavra “Grego” é o gentílico genericamente 

utilizado para denominar os habitantes/cidadãos da Grécia (ainda que estes nunca se 

tenham denominado gregos, mas antes helénicos). 

 Esta asserção remete-nos agora para outras duas questões: o que é um 

habitante/cidadão? E, o que é a Grécia? 

 Para lhes responder a estas questões, numa primeira fase, abordaremos a 

geografia grega para perceber o que é a Grécia. Uma vez resolvida esta questão, numa 

segunda fase, poderemos com maior facilidade responder à pergunta: o que é um grego? 

Para isso, teremos de abordar a geografia étnica dos gregos que, numa primeira fase, 

parece ter influenciado a construção da mundividência grega. Só no fim desta demanda, 

pensamos ser possível apresentar um esboço do que foi (é) a cultura helénica. 

 No que respeita à geografia física do território helénico, a civilização grega não 

floresceu nutrida pelas águas de um grande rio, como é o caso da civilização egípcia, 

babilónica ou chinesa. A Grécia encontra-se numa zona climaticamente aprazível, mas 

cuja topografia não privilegia a atividade agrícola. Os terrenos agrícolas são demasiado 

escassos e o solo muito pobre, sendo as planícies da região da Tessália a única exceção. 
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Os poucos rios existentes são meras torrentes que costumam secar no Verão
5
 e as áreas 

montanhosas propiciam, mesmo a curtas distâncias, uma enorme variabilidade na 

precipitação, o que impossibilita a sistematização e consequente otimização da 

produção agrícola, como a levada a cabo no Delta do Nilo ou no crescente fértil. 

 Então como é que nessas condições floresceu uma civilização com a 

especificidade da civilização helénica? 

 Os principais motivos apontados para o florescimento de tal civilização 

prendem-se com a própria topografia e com a localização geográfica da Grécia. A 

topografia acidentada da Grécia, apesar de dificultar a prática agrícola e a própria 

deslocação de pessoas pelo território, favoreceu imenso a defesa das populações locais 

contra exércitos invasores, funcionando como fortificação natural de eficácia 

comprovada
6
. Este tipo de geografia é também apontado por inúmeros historiadores 

como sendo a principal justificação para a organização dos gregos em poleis ou cidades-

estado. 

 O aparecimento das poleis, no século VIII a.C.
7
, é explicado recorrendo-se à 

noção de isolamento geográfico pois, após o enigmático declínio da civilização 

micénica, no século XII a.C.
8
, as populações teriam procurado o isolamento nos montes, 

na tentativa de escapar aos horrores das lutas decorrentes nas poucas planícies férteis do 

território grego. Aí, nesses montes, naturalmente fortificados, nasceram as primeiras 

acrópoles que, na verdade, não seriam mais do que pequenas comunidades familiares, 

ainda suscetíveis de sofrerem ataques de saqueadores ou de outro tipo de indivíduos que 

colocariam em risco a propriedade e a integridade dessas populações. 

 Numa primeira fase, o isolamento causado pela topografia grega poderá explicar 

a não existência de uma união governativa e centralizada de toda a população presente 

no território helénico. A escassez de recursos, nomeadamente de bens alimentares, será 

a principal explicação para a dimensão das cidades gregas. Sendo este último fator 

também apontado como sendo a principal causa da diáspora grega pelo Mediterrâneo, 

que seria em simultâneo fronteira, meio de comunicação e, até mesmo, meio de 

subsistência.  

                                                             
5
 M. H. R. Pereira, Estudos de História da Cultura Clássica, vol. 1, p. 31 

6
 No século V existem inúmeras evidências arqueológicas e literárias de batalhas, como a de Maratona, a 

de Salamina e a das Termópilas, onde a geografia grega foi utilizada por brilhantes estrategas para 

garantir vantagem contra um exército invasor de poder superior. 
7
 M. H. R. Pereira no primeiro volume dos Estudos de História da Cultura Clássica (p. 173) defende a 

cronologia proposta por V. Ehrenberg no artigo «When did the Polis rise?» publicado no Journal of 

Hellenic Studies 57 (pp. 149-159). 
8
 M. H. R. Pereira, Estudos de História da Cultura Clássica, vol. 1, p. 42. 
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 A localização geográfica da Grécia permitia um acesso privilegiado ao mar 

Mediterrâneo e, a partir dele, alguns bens. Não obstante, o principal papel do 

Mediterrâneo, na ascensão da civilização grega, foi o de unir o povo grego através da 

comunicação marítima entre cidades-estado longínquas. Ao mesmo tempo constituía-se 

como um elo de ligação que possibilitava a comunicação com outras civilizações, 

nomeadamente com a egípcia, cujo contato será direto, mas também com outras 

civilizações, como as situadas a Oriente, cujo contato será por vezes intermediado por 

outros povos. A comunicação no Mediterrâneo é decididamente impulsionada pelas 

imediatamente gratificantes trocas comerciais. Mas, a partir desses contatos comerciais, 

seriam também partilhadas ideias, conhecimentos e, acima de tudo, seriam partilhadas 

tecnologias que colocariam os gregos na vanguarda civilizacional da Antiguidade. 

 No entanto, numa segunda fase, a diáspora grega pelo Mediterrâneo, 

independentemente dos motivos que a impulsionaram, contraria a ideia de que os gregos 

apenas se organizavam em cidades-estado pelo isolamento da topografia e pela escassez 

de recursos, uma vez que as cidades fundadas na Grande Grécia não padeciam das 

mesmas condições geográficas e, ainda assim, conservavam o mesmo tipo de 

organização social. 

 As provas arqueológicas demonstram que as sucessivas vagas de colonos gregos, 

que emigravam para áreas com características diferentes das cidades de origem, ainda 

assim conservavam a religião, as instituições, o calendário, o dialeto, o alfabeto e até o 

mesmo ideal de urbanismo, colocando preferencialmente o centro urbano próximo do 

mar e circundando o centro urbano por terrenos agrícolas. Estes, por sua vez, possuiriam 

grande importância, uma vez que eram a base económica da cidade e, 

consequentemente, a sua principal garantia de autonomia em relação a outras cidades. 

Mas a sua importância não ficaria por aí, pois a gestão desse tipo de propriedade seria 

uma das maiores formas de recompensa por feitos em prol da cidade e, 

consequentemente, seria um eficiente meio de manter a ordem e estabilidade social. 

Todavia, este tipo de afirmação não poderá ser tido como exemplo representativo de 

todas as poleis existentes, nem tão pouco como um exemplo intemporal do tipo de 

organização económico-social helénica. 

 Quanto às origens do povo helénico, segundo os mitos da fundação, na sua 

origem estariam quatro povos (tribos) de etnias distintas. Esses povos que se 

estabeleceram no território grego, na idade do bronze, ou seja, antes do período arcaico, 

eram os jónios, eólios, aqueus e dórios. 
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 Pela análise dos diferentes dialetos presentes, na época em questão e pela análise 

dos diversos elementos arquitetónicos, a maioria dos historiadores e linguistas (da 

antiguidade até ao século XX) corroborou os mitos de fundação, defendendo que, de 

facto, existiriam quatro etnias distintas nos primórdios da fundação da Grécia. Essa 

teoria, que hoje encontra alguma resistência
9
, independentemente de ser verdadeira ou 

não, será aqui perspetivada como “potencialmente verdadeira”, pois, como 

Anaximandro constatou no seu mapa-mundo, o mundo helénico encontra-se situado 

entre três continentes, sendo que o encontro de diferentes etnias e civilizações é aí 

praticamente inevitável. Segundo J. R. Ferreira, «os helenos constituem (…) o produto 

de uma longa formação e a lenta mestiçagem de elementos étnicos diferenciados que 

vindos de diferentes locais, entraram em contacto em épocas distintas.»
10

 

 Ainda que, nos primórdios do helenismo, a diferenciação étnica não tenha 

existido, esta foi pontualmente aparecendo, de forma natural ou imposta artificialmente, 

muitas vezes com objetivos belicistas oriundos de motivações de ordem económica. 

Pela análise à literatura produzida, foi a partir da diferenciação étnica, que a 

mundividência dos descendentes dessas tribos foi construída, ainda que, como defende 

J. R. Ferreira, «De modo geral, em caso de conflitos políticos longos, as simpatias 

doutrinais tendem a sobrepor-se às considerações patrióticas ou às afinidades étnicas»
11

. 

 A informação que possuímos acerca destes quatro povos é muitíssimo reduzida 

e, por isso, a sua própria existência como povos de cultura distinta é contestada por 

alguns estudiosos. M. I. Finley, na sua análise do desenvolvimento da civilização grega, 

defende mesmo que: «é inútil tentar separar os elementos genéticos na estirpe 

biologicamente mista que constitui a população.»
12

 Por isso, limitaremos a nossa 

exposição das origens étnicas do povo helénico, terminando apenas com a constatação 

de que a união helénica não seria baseada em princípios étnicos ou raciais, mas antes em 

princípios comuns de ordem cultural. Ou, como Isócrates defende no século V a.C.: 

«Habitamos esta cidade, não porque expulsássemos outros ou porque nos 

apoderássemos dela deserta, nem porque reuníssemos uma mistura de muitas raças, mas 

a nossa origem é (…) que nascemos deste mesmo solo, (…) somos autóctones, e 

                                                             
9
 J. R. Ferreira na obra Hélade e Helenos (pp. 5-10) contesta a teoria das 3 invasões e a própria existência 

de quatro dialetos distintos na idade do bronze em território grego. 
10

 J. R. Ferreira, Hélade e Helenos, p. 99 
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 J. R. Ferreira, Hélade e Helenos, p. 97 
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 M. I. Finley, Os Gregos Antigos, p. 13 
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podemos dirigir-nos à cidade com os mesmos nomes que se dão aos parentes 

próximos.»
13

 

 A partir destas palavras, percebemos que a cidadania e ou a “nacionalidade” 

helénica, não provinham da identidade étnica ou racial, mas dependiam antes do 

nascimento em território grego e, consequentemente, da familiaridade com os costumes 

da polis. 

 Na mesma obra, Isócrates acrescenta que: «De tal modo se distanciou a nossa 

cidade dos outros homens, no que toca ao pensamento e à palavra, que (…) o nome de 

Gregos já não parece ser usado para designar uma raça, mas uma mentalidade, e 

chamam-se de helenos mais os que participam da nossa cultura do que os que ascendem 

a uma origem comum.»
14

 

 O que aqui é sublinhado por Isócrates, e que não está presente no excerto 

anterior, é que todos aqueles que partilharem esta educação e este ideal cultural 

merecem ser denominados como Gregos, sendo o local de nascimento do cidadão 

considerado como algo meramente contingente. 

 Já sabemos que um grego é alguém que partilha o legado cultural helénico e já 

circunscrevemos essa cultura a um território e a um grupo de povo, mas ainda não 

definimos o que é a cultura helénica. 

 Em meados dos século passado, Nicola Abagnano defendia que, quando se 

discutia o conceito de “cultura”, era fundamentalmente o conceito de civilização que era 

utilizado como sinónimo, ou seja, perspetivava-se o conceito de cultura como um 

conjunto de modos de viver e de pensar que são “cultivados” e passados de geração em 

geração.  

 Esta perspetiva foi sem dúvida influenciada pelo trabalho de J. G. Herder, de F. 

Nietzsche e de inúmeros outros pensadores que, a partir do final do século XVIII, deram 

continuidade ao pensamento de M. Montaigne e de Étienne de La Boétie, através da 

reflexão crítica acerca das diferentes sociedades conhecidas e do europocentrismo 

vigente na contemplação das mesmas. 

 O antropólogo britânico Edward B. Tylor advogava que: «Culture or 

Civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole wich includes 

                                                             
13

 Isócrates, Panegírico, 24-27 apud M. H. R. Pereira, Hélade, p. 329. 
14

 ibidem, 50 apud M. H. R. Pereira, Hélade, pp. 331-332. 
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knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits 

acquired by man as a member of society.»
15

 

 A partir da afirmação de Tylor, poderemos constatar que a “cultura”, no seu 

sentido mais amplo e abrangente, é um “todo complexo” que compreende atividades 

como a linguagem, os costumes, a moralidade, a economia, a tecnologia, a arte, a 

arquitetura, o entretenimento, os sistemas legais, os sistemas educacionais e a religião 

de uma determinada sociedade. Outra das premissas inerentes à afirmação de Tylor, é a 

de que “cultura” e “civilização” são sinónimos, pertencem à esfera social que 

vulgarmente colocamos em oposição à componente biológica ou hereditária do homem.  

 Etimologicamente, a palavra “civilização” provém do latim civis, ou seja, 

provém da constatação da situação do cidadão no cosmos citadino. O conceito de 

“cultura”, por sua vez, provém do latim colere, que evidencia já um naturalismo de 

influência helénica, e que aparece como metáfora estabelecida entre os benefícios do 

cultivo agrícola e os benefícios do cultivo dos “bons” costumes.  

 Partindo destes pressupostos e da etimologia das palavras em questão, 

poderemos então eliminar a ambiguidade e advogar, como Raymond Williams
16

, que 

toda a sociedade possui cultura (costumes) mas nem toda a cultura atingiu a civilização 

(cidade).  

 A imperiosa importância do estudo da cultura helénica será talvez melhor 

expressa pela própria análise do conceito de cultura que, segundo Nicola Abbagnano
17

, 

significaria educação ou formação e abrangia toda uma ideia de homem e de civilização 

plenamente definida. 

 Como já anteriormente foi dito, a palavra que os gregos possuiam para definir o 

ato educativo e para definir o produto que dele deriva, ou seja, a cultura, era a 

polissémica palavra Paideia. Contudo, esta palavra surgiu no século V a.C. e seria um 

enorme erro pensar que a atribulada odisseia educativa dos gregos apenas começou 

nesse século. É inequívoco que os séculos V e IV a.C. foram o apogeu da civilização 

helénica, mas não poderemos menosprezar e ignorar os acontecimentos e inovações que 

antecederam o que consideramos o iluminismo da Antiguidade. 

 Segundo Werner Jaeger, habitualmente usamos o termo cultura aplicando-o 

indiscriminadamente a todos os povos da terra, incluindo nesse conceito as tribos que se 
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 E. B. Tylor, Primitive Culture, p. 1 
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 R. Williams, “Culture and Civilization” apud P. Edwards, The Encyclopedia of Philosophy, vol. 1, p. 

275 
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20 
 

encontram num nível de desenvolvimento bastante primitivo. Jaeger diz-nos que 

«entendemos (…) por cultura a totalidade das manifestações e formas de vida que 

caracterizam um povo»
18

. Contudo, para o classicista alemão, nenhum povo da terra, 

seja ele chinês, hindu ou hebreu, possui uma palavra ou conceito para designar, 

conscientemente, cultura. Jaeger acrescenta que, se hoje falamos em culturas, talvez seja 

pelo corrupio igualitário do positivismo, que pegou num conceito grego e, a partir do 

mesmo, interpretou o restante mundo partindo dessa perspetiva europocêntrica. 

 Desta forma, na contemporaneidade, o conceito original de cultura tornou-se 

apenas um conceito antropológico descritivo. No entanto, se quisermos compreender 

realmente o fenómeno helénico, teremos de partir da politicamente incorreta distinção 

entre mundo helénico e mundo não-helénico e da distinção entre ser civilizado e ser 

bárbaro, pois foi a partir dessa distinção que os gregos estabeleceram um ideal de 

homem e foi a partir dessa distinção que iniciaram a demanda para alcançar esse ideal 

de homem e de sociedade.  

 A cultura ou Humanitas, como Cícero e os filósofos latinos a designavam, é na 

sua essência mais elementar, a busca consciente da plena realização da verdadeira 

natureza humana. Esta busca possui fundamentalmente dois caracteres constitutivos, 

que se manifestam no distanciamento da irracionalidade e no cultivo daquilo que é, 

decididamente, considerado fundamental ao género humano. 

 Os antigos cidadãos helénicos sentiam-se unidos não pela espécie ou pelo 

parentesco étnico, mas pela partilha do “essencial”, ou seja, de uma língua, de uma 

religião, de uma argumentação poética, de uma sensibilidade artística e de costumes 

comuns que os impeliam à fraternidade e os distanciavam de todos aqueles que não 

partilhavam esses ideais. Esse distanciamento do Outro, do “bárbaro”, do não-humano, 

talvez seja mais compreensível pelo temor daquele que poderá destruir o que foi tão 

moroso a erguer-se. Referimo-nos aqui à destruição da polis e ao consequente retorno 

ao ineficiente e arcaico sistema familiar de tribos. O bárbaro, cuja linguagem e 

costumes eram incompreensíveis aos olhos dos gregos, era perspetivado como uma 

potencial e iminente ameaça à sua segurança e ao seu modo de vida.  

 Relembramos que “algo” fez com que a sofisticadíssima civilização micénica 

desaparecesse misteriosamente no século XII a.C.. A explicação normalmente atribuída 

para esse anormal fenómeno de retrocesso civilizacional é a invasão bárbara. 
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 Quando se estuda a cultura grega, é vulgar encontrá-la cronologicamente 

dividida em três, quatro ou mais períodos. Independentemente das convenções 

utilizadas para melhor definir a linha temporal histórica, não poderemos aglomerar mais 

de dez séculos de cultura num único compartimento, sem que um enorme volume de 

informação seja deturpada. Por isso, partiremos de uma visão cronológica tripartida, 

onde o primeiro dos períodos será o denominado período Arcaico que situaremos entre 

o século VIII e o século V a.C..  

 Na verdade, muitos historiadores colocam o início da aventura grega no final da 

aventura micénica, ou seja, no final do século XII a.C., na genericamente denominada 

idade do bronze ou, num contexto helénico, na denominada idade das Trevas ou período 

Homérico.  

 As carismáticas denominações para esse período são facilmente explicadas: a 

primeira denominação é baseada na notória falta de informação que possuímos acerca 

desse período e daí ficarmos na penumbra ou nas trevas; a segunda é explicada 

recorrendo à crença generalizada de que o suposto nascimento do misterioso Homero 

“histórico” seria algures entre o século XI e o século IX a.C.. Devido à manifesta 

ausência de informação que possuímos acerca da Idade das Trevas, optaremos por não 

abordar esse período na nossa análise do ideal educativo grego, situando o início da 

aventura helénica na Época Arcaica. 

 O segundo período que abordaremos na análise da paideia é o período mais 

importante, o denominado período Clássico ou também denominado por Época das 

Luzes. Este período, que decorre entre o século V a.C. e o IV século a.C., inicia-se com 

o aparecimento da democracia ateniense e termina com o aparecimento do mais famoso 

discípulo de Aristóteles, Alexandre o Grande.  

 Por fim, o terceiro período, denominado período helenístico, decorre do século 

III a.C. até ao século I, coincide com o declínio da Hélade, após a anexação do território 

grego por parte da civilização romana. Pelos limites exigidos a este trabalho e por 

representar o declínio este período não será abordado. 

 Na nossa análise à Paideia, teremos de abordar forçosamente alguns aspetos 

culturais relativos à religião, à política, à filosofia e até à arte, concretamente, à 

literatura dos períodos em questão, de forma a compreendermos a profundidade deste 

milenar projeto, para que seja possível relembrar todos os aspetos benéficos dessa 

cultura renovando-os, na contemporânea cultura ocidental. 
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 Partiremos, por conseguinte, para a análise da educação e dos ideais da época 

arcaica. 

3 - A educação e os ideais da Época Arcaica 

 Ao estudarmos o helenismo e ao nos depararmos com a denominação “Época 

Arcaica”, apercebemo-nos que associada a essa expressão se encontram as noções de 

antigo e de primitivo. A associação entre “arcaico” e “antigo” é exacta. O mesmo se 

poderá dizer da associação entre “arcaico” e “primitivo”, seguindo a sua raiz latina de 

advérbio numeral “primeiro”, ou seja, dos primeiros passos que iniciaram a aventura 

helénica.  

 A “Época Arcaica” é a designação com que, convencionalmente, descrevemos o 

período compreendido entre o século VIII a.C. e o século V a.C. Esta convenção, como 

todas as outras convenções que catalogam e compartimentam determinados períodos da 

história, é controversa. Mas, representa uma racionalização para melhor compreender 

um fenómeno e é legitimada por alguns marcos históricos que evidenciam uma súbita 

mudança paradigmática na mundividência desses povos. 

 Para situar o início da época arcaica, é por vezes utilizada a data mais comum 

das primeiras Olimpíadas, ou seja, o ano de 776 a.C.
19

. Segundo M. H. R. Pereira, foi a 

partir das primeiras Olimpíadas, e da contabilização dos seus vencedores, que se 

estabeleceu um calendário supranacional que se sobrepôs aos demais calendários locais. 

Contudo, este evento desportivo está diretamente dependente de algumas 

invenções/inovações que surgiram neste mesmo início de século. Como por exemplo, as 

primeiras cidades-estado, sem as quais, dificilmente existiria este modelo de 

competição. Foi também no início do século VIII a.C. que foi importado o alfabeto 

fenício
20

 que irá servir de modelo ao alfabeto grego e que emancipou os mais variados 

campos do conhecimento. E, acima de tudo, foi nesta época que surgiram algumas das 

maiores pérolas da civilização helénica e ocidental, como os Poemas Homéricos.   

Apesar da data do início da época arcaica ser bastante consensual entre os 

historiadores, o mesmo não se pode afirmar acerca do seu final, uma vez que, no início 

desse conturbado século V a.C. foram inúmeros os acontecimentos de extrema 

importância, como o fim das tiranias gregas ou o início do regime democrático em 
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Atenas, que conduziria à Época das Luzes ateniense. Mas, segundo José Ribeiro 

Ferreira
21

, a Batalha de Salamina apresentar-se-á como um melhor marco para assinalar 

o término da Época Arcaica. 

 Ao tentarmos desvelar os ideais, a cultura e a educação da Época Arcaica, 

visando perceber qual a influência dessa época na Época Clássica, deparamo-nos 

fundamentalmente com duas enormes dificuldades. 

 A primeira, será devido à ausência de informação, pois a pouca informação que 

possuímos chegou até nós fundamentalmente por duas vias: a arqueológica e a literária. 

Como M. H. R. Pereira defende as provas literárias encontram-se frequentemente 

dependentes do sucesso de escavações arqueológicas.  

 A segunda das dificuldades, advém da má interpretação da pouquíssima 

informação que possuímos. A transmissão de informação pela literatura pressupõe a 

invenção da escrita e, apesar da escrita já existir no período arcaico e até mesmo no 

período pré-homérico, de forma simples, esta ainda não se encontraria massificada e, 

por isso, são poucos os registos escritos existentes e, ainda menos, os que sobreviveram 

até aos nossos dias. 

 Alguns dos textos da antiguidade podem ainda ter chegado a nós pela sucessão 

contínua de cópias, mas mesmo essas cópias podem ter sofrido alterações de múltipla 

ordem, sejam elas originadas em erros de tradução ou em deturpações intencionalmente 

elaboradas de forma a integrá-las num sistema de natureza diferente. Acrescendo a isso, 

a arquitetura, a arte e outros elementos culturais, de suporte material, que possam ter 

sobrevivido, mais concretamente os monumentos e a cerâmica, apesar de poderem ser 

analisados criticamente e integrados num sistema mais alargado, não nos garantem uma 

informação muito pormenorizada, sendo suscetíveis de uma interpretação errónea.  

 Tendo isso em conta, teremos de nos centrar nas melhores evidências que 

possuímos e, como poderemos vislumbrar na designação “Período homérico”, a 

importância do espólio homérico e da restante literatura da época parece fornecer o mais 

preciso guia para conhecer essa época. 

 Uma das mais importantes evidências que possuímos dessa época, e que irá ser a 

característica indubitavelmente mais permanente da Época Arcaica, e também a que 

mais a distingue em relação às épocas anteriores, foi o aparecimento das cidades-estado. 
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 Segundo Werner Jaeger, «A polis é o centro principal a partir do qual se 

organiza historicamente o período mais importante da evolução grega.»
22

 Mas, como 

refere Finley, a designação “cidade-estado” «ignora a população rural, que constituía a 

maioria dos cidadãos, e sugere que a cidade governava o campo, o que não é exacto.»
23

 

A polis seria então mais do que o mero tecido urbano; M. H. R. Pereira descreve-as 

como: «Uma certa extensão territorial, nunca muito grande, continha uma cidade, onde 

havia o lar com o fogo sagrado, os templos, as repartições dos magistrados principais, a 

Agora, onde se efectuavam as transacções; (…) A cidade vivia do seu território e a sua 

economia era essencialmente agrária. Cada uma tinha a sua constituição própria, de 

acordo com a qual exercia três espécies de actividade: legislativa, judiciária e 

administrativa. Não menores eram os deveres para com os deuses, pois a polis assentava 

em bases religiosas, e as cerimónias do culto eram ao mesmo tempo obrigações civis, 

desempenhadas pelos magistrados»
24

 

 Como podemos constatar, a partir das suas palavras, sendo a economia das 

poleis essencialmente agrária, é evidente que a população rural não poderia ser 

ignorada. E é por isso que J. R. Ferreira defende que «a polis não se reduz à urbe 

apenas, mas implica algo mais amplo que, num todo homogéneo, além da parte urbana, 

abrange também as terras de cultivo e bosques ou zonas de pastoreio: a chamada terra 

cívica.»
25

 

 Quanto à extensão territorial, as poleis não teriam uma extensão muito grande, 

sendo que a explicação mais plausível para esse facto é que a posse de uma grande 

extensão de terreno implicaria um maior exército para o defender e, consequentemente, 

mais bocas para alimentar, o que, como vimos acima, era algo de difícil concretização 

no território helénico, nomeadamente devido à ausência de áreas para atividades 

agropecuárias. Por outro lado, e segundo Finley, a polis também não poderia ser 

demasiado pequena, uma vez que teria de possuir «a mão-de-obra suficiente para 

satisfazer as exigências de uma vida civilizada»
26

. 

 Este motivo, de ordem económica e demográfica, parece ter sido uma das 

principais causas do início da grande diáspora grega pelo mediterrâneo e é apontado, 

pela maioria dos  autores, como sendo o principal motivo para existência do 
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“particularismo” grego e para o aparecimento da democracia, uma vez que seria mais 

fácil e mais representativa a participação democrática num pequeno grupo. 

 Consequentemente, a diáspora pelo Mediterrâneo parece ter, em si mesma, 

possibilitado a atenuação dos naturais e constantes conflitos entre diferentes poleis e 

também dos conflitos inerentes a uma sociedade iminentemente sobrelotada, através da 

movimentação de população excedentária para uma residência distante (apoikia). A 

criação de uma extensa rede comercial foi, numa análise macroestrutural, um factor 

decisivo na união helénica e, numa análise microestrutural, uma circunstância 

atenuadora de conflitos e, por isso, benéfica na manutenção da autonomia das cidades 

em relação a outros núcleos. Além de que a criação dessa extensa rede comercial foi um 

evento, indiscutivelmente, imprescindível na atualização de conhecimentos das cidades 

mais distantes dos núcleos intelectuais.  

 O segundo facto que retiramos da afirmação de M. H. R. Pereira, e talvez o mais 

importante, é que cada polis possuía um “fogo sagrado”, possuía “templos” e existiriam 

“obrigações civis” nas cerimónias religiosas. A autora acrescenta inclusivamente que «a 

polis assentava em bases religiosas»
27

. Esta afirmação, que encerra importantes 

premissas, deverá ser dissecada da seguinte forma: para que “os deveres para com os 

deuses” fossem tornados “obrigações civis” foi primeiro necessário massificar a 

religião, tornando-a unificada e familiar a todos os que habitavam aquele território; 

depois, para que existissem obrigações civis, foi necessário construir um vínculo 

comunitário baseado na noção de Direito e de Dever, que inicialmente seria 

indubitavelmente de origem religiosa mas que, mais tarde, com o aparecimento da 

escrita e com a concretização final do Estado, dará origem ao denominado vínculo 

jurídico. Até que se desse a morosa concretização do Estado (cidade-estado), há que 

salientar que foi necessária a união de todos sobre a mesma égide, o que só foi possível 

através da reunião de todos os mitos tribais das diferentes comunidades helénicas da 

Idade das Trevas, numa única e abrangente visão cosmogónica e cosmológica do 

mundo. 

 J. Graham diz-nos que:  «the most ambitious expenditure undertaken by 

Archaic Greek states was on public buildings, especially temples.(…) In the seventh 

century these were small structures, partly built of mud-brick with terracotta 

facings,(…) but from early in the sixth century ambitious stone temples began to be 
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erected.(…)This temple-building may legitimately be used as an index of prosperity, but 

it also reveals the main emphasis of social life. In their material remains these 

communities show us that throughout the period under discussion they were dominated 

by religion.»
28

 

 Da afirmação do autor retira-se que, apesar de os vestígios mais antigos que 

possuímos de templos datarem do século VII a.C., a existência de templos helénicos é 

muito mais antiga. Segundo Finley
29

, só no século VII a.C. com o advento das poleis é 

que existiu a capacidade de mobilização de recursos e homens que possibilitou a 

construção de templos em pedra.  

 A análise dos dados linguísticos e indícios arqueológicos permite-nos afirmar 

que, no início da construção da unidade helénica, a religião grega precedia a construção 

de templos em pedra
30

. A própria língua com que foram construídos a maioria dos mitos 

que constituem a religião helénica já teria sido formada muito antes da Época Arcaica
31

.  

 A sucessão de povos
32

 que habitou aquela região, e cuja fusão deu origem aos 

gregos, através de uma conceção politeísta e superlativa dos atributos humanos de 

origem desconhecida, edificou um panteão (pan + theos) que, de forma coerente e 

contínua, explicaria todos os fenómenos cósmicos desde a sua origem.  

Apesar do politeísmo e do descentralismo inerente a esta visão possibilitarem a 

livre escolha na veneração de uma das muitas figuras do panteão e, apesar destas 

características facilitarem mais a fragmentação da religião do que a união, segundo J. R. 

Ferreira, «Foi de facto no campo religioso que os helenos estiveram mais perto de uma 

unidade verdadeira.»
33

 

 Luc-Ferry defende mesmo que para os antigos gregos da Época Arcaica, «o 

nascimento do mundo natural e o dos deuses formam uma coisa só — por isso estão 

emaranhados numa única e mesma história (…) “teogonia” e “cosmogonia” formam 

uma coisa só.»
34
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 Será esta mundividência, de que nos fala Luc-Ferry, que funde o fantástico com 

o real, que irá funcionar como sistema de pensamento vigente no início desta época, 

tendo como dupla função descrever a realidade e, simultaneamente, operar como um 

guia para a acção humana, uma vez que toda a conduta, mesmo a divina, é passível de 

louvor ou de recriminação ou ainda de tentativa de replicação. 

 Seguindo esta mesma perspetiva, isto é, do mito como apropriação do real, 

Mircea Eliade diz-nos que «O mito conta uma história sagrada, quer dizer, um 

acontecimento primordial que teve lugar no começo do tempo, ab initio.(…) Uma vez 

“dito”, quer dizer, revelado, o mito torna-se verdade apodítica: funda a verdade 

absoluta. (…) É por isso que o mito é solidário da ontologia: só fala das realidades, do 

que aconteceu realmente, do que se manifestou plenamente.»
35

 

 Sinteticamente, diremos que, para saciar a enorme sede de conhecimento, que 

tanto caracteriza a espécie humana, foi necessário responder a todos os ”porquês” que 

foram emergindo da normal experiência de viver. É precisamente nesse momento, em 

que a dúvida se torna reflexão e dá origem à resposta, que surgiu a explicação 

mitológica, visando desvelar e sistematizar o conhecimento do mundo exterior e da 

própria natureza humana. O mito será então encarado como que uma proto-filosofia ou 

como uma proto-ciência, não no sentido de representar uma continuidade ou de utilizar 

ferramentas como a lógica ou o método cientifico, mas como sendo a mais criativa das 

primitivas tentativas de explicar a origem do Ser e ordenar o cosmos. 

 Como poderemos imaginar, ao perspetivar-se o mito como uma verdade 

apodítica, a religiosidade inerente a essas narrativas irá repercutir-se em todos os 

aspetos da vida dos primeiros gregos. 

 A supremacia da superstição e do mito na vida do indivíduo e das diferentes 

comunidades é bastante clara e até já esperada, uma vez que é o traço comum a 

qualquer sociedade que ainda se encontre em fase embrionária. Mas uma das 

características mais proeminentes do início da Época Arcaica e que a distingue das 

épocas anteriores (minóica e micénica) é a ausência de escrita
36

. Sabemos que, mesmo 

na ausência da escrita, através da oralidade seriam transmitidos os mitos e os 

mandamentos, como os muito comuns “honrar os pais”, “honrar os deuses”, mas 

também regras de prudência para a vida que, vulgarmente, reunimos nos provérbios da 

denominada sabedoria popular. Os conhecimentos e aptidões profissionais (techne) 
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também seriam transmitidos por esta via, privilegiando-se a hereditariedade na 

transmissão de conhecimentos economicamente rentabilizáveis, como aliás é costume 

em todas as épocas. 

 O papel da poesia gnómica revela-se importantíssimo nesta fase do 

desenvolvimento helénico. Autores como Homero e Hesíodo surgem precisamente 

nesta época como os principais educadores do povo helénico, sendo o seu papel de tal 

maneira preponderante na propagação da religião e dos costumes que não poderão ser 

ignorados nesta nossa análise da Paideia. 

 Todavia, deixaremos momentaneamente os primeiros educadores helénicos para 

posterior e mais minuciosa análise e prosseguiremos com o estudo da característica mais 

permanente da Época Arcaica, ou seja, a “cidade-estado”. 

 Como anteriormente pudemos constatar, M.H.R. Pereira diz-nos que cada polis 

tinha uma Agora, «onde se efectuavam as transacções»
37

. A Agora seria o espaço 

público por excelência, onde decorriam todas as atividades comerciais e cívicas da 

polis, o que, por vezes, é levianamente explicado pelas condições climatéricas existentes 

que propiciam um maior convívio no exterior. Na Agora, ou melhor à volta dela, além 

dos edifícios comerciais encontrar-se-iam também os edifícios governamentais, o que 

determinaria que a atividade política e comercial confluísse para o centro da Agora, 

onde todos os cidadãos encontrariam uma espécie de locus amoenus urbano. Através 

desta disposição urbanística, os governantes estariam mais perto do vulgo e, assim, 

estariam mais informados e mais conscientes dos problemas que assolariam todos os 

diferentes grupos da população. 

 M.H.R. Pereira diz-nos ainda que: «Cada uma tinha a sua constituição própria, 

de acordo com a qual exercia três espécies de actividade: legislativa, judiciária e 

administrativa.»
38

 Esta afirmação é essencialmente uma generalização da idealização de 

uma polis, uma vez que, nos primórdios da polis, não existiriam Constituições 

claramente definidas, estando a monarquia, na maioria dos casos, livre para governar 

sem grandes restrições, a não ser as impostas por uma espécie de conselho tribal de 

anciãos. 

 Um dos fatores que mais influenciou a época Arcaica e a construção da polis foi 

a diferenciação de classe com o emergir da aristocracia como classe dominante. 

Salientar-se-ão agora dois fatores que influenciaram o seu aparecimento e manutenção. 
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O primeiro foi que, com a atividade bélica a figurar quase de forma central na 

manutenção da segurança da polis e com a ausência de um Estado de Direito, a elite 

guerreira afirmou-se acima das outras classes. O segundo advém da hereditariedade na 

transmissão do legado material e espiritual que irá propiciar a solidificação de castas. 

 O princípio de diferenciação de castas é visto, por Jaeger, como uma mera 

consequência das vulgares desigualdades naturais. Fazendo nossa a opinião de Jaeger, 

defenderemos que o princípio da diferenciação de castas não foi desastroso, uma vez 

que não era rígido, uma vez que, existia a possibilidade de mobilidade social, ou seja, a 

possibilidade de ascensão de uma classe inferior para a superior e o inverso, garantindo-

se assim a manutenção do escol. Com a afirmação da casta guerreira emergiu um ideal 

de homem que foi construído orbitando à volta de um único conceito: “arete” que, 

traduzimos aqui por virtude ou excelência. Como Werner Jaeger diz, «A arete é o 

atributo próprio da nobreza.»
39

  

 Este tipo de ideal, que parece abarcar o heroísmo guerreiro e a força física, mas 

também a sábia prudência e o gesto cortês, na conduta e no respeito pelas regras da 

comunidade, é o elemento mais representativo da educação aristocrática na Época 

Arcaica.  

 Primordialmente, a arete parece ser fundamentalmente associada a atributos 

físicos, como a força, a velocidade, a beleza, ou até mesmo relacionada com a perfeição 

dos órgãos sensoriais como a visão, e seria encarada como legado deixado por um 

possível parentesco com os deuses. 

 Podemos facilmente perceber a origem belicista deste ideal e contextualizá-la 

num tempo onde a batalha era tão comum e irregular como as colheitas, mas este ideal 

não possuiria legitimidade para figurar num ensaio desta natureza, caso se apresentasse 

como a mera capacidade de destruir adversários no campo de batalha. Como se poderá 

constatar na cerâmica e na literatura da época, o ensino da arete, no início da Época 

Arcaica, teria objetivos fundamentalmente militares, visando a preparação física e 

mental dos guerreiros. Ou seja, para que cada polis estivesse segura, foi necessário que 

este ideal, indubitavelmente militarista, fosse propagado por todas as poleis da Hélade. 

Foi necessário propagar uma educação dirigida para o exercício das capacidades físicas, 

onde o ensino da ginástica e das artes da guerra se destacavam; mas também foi 
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necessário desenvolver uma educação dirigida ao espírito, onde o ensino da gramática e 

da música moldariam harmoniosamente a identidade cultural. 

 Contudo, como iremos ver em análise posterior, durante toda a Época esta visão 

do conceito de arete não se manteve imutável; e poderemos até dizer que foi permeável 

às mudanças sociais ocorridas no núcleo das poleis. Após constantes pressões sociais, 

provenientes das classes mais desprivilegiadas, o ideal aristocrata da arete irá associar à 

já presente perfeição física, que possibilitaria a vitória em combate, a perfeição 

espiritual, que se exteriorizava na bravura altruística ao serviço da polis e dos seus 

filhos (os cidadãos/polites). Este altruísmo, manifestado pela aristocracia ao serviço da 

polis, expressa-se melhor pela noção de dever imprescindível ao exercício da cidadania 

e que consideramos fundamental a toda a governação baseada em princípios 

democráticos. A noção de dever é como que autoimposta pela nobreza pela mera 

consciência do seu estatuto na sociedade e, mais importante, pela consciência de que o 

seu legado apenas é mantido pelo exercício das virtudes que lhe permitiram alcançar 

esse estatuto. 

 E assim, sem aparente conflito, o belo (kalos) e o bom (agathos) encontram-se 

reunidos nessa conceção de virtude. Esta visão de “o melhor dos homens” como sendo 

um kalos kai agathos irá dar início a uma incessante busca pela Kaloskagathia que irá 

diferenciar os gregos de todas as outras grandes civilizações da Antiguidade. 

 Jaeger define o aristocrata desta época de maneira bastante clara: o aristocrata é 

«o homem nobre que na vida privada como na guerra rege-se por normas certas de 

conduta, alheias ao comum dos homens.»
40

 Nesta afirmação, constata-se que a mera 

hereditariedade não garante a nobreza. Esta só é conseguida através da submissão 

voluntária do indivíduo a um código ético que não se baseia na sua felicidade pessoal, 

objectivo do comum dos homens, mas antes na felicidade da polis, relegando-se a 

felicidade pessoal para um plano secundário. 

 Esta mundividência do nobre da Época Arcaica é construída à volta de uma 

“mitologia” que parece momentânea e levianamente resolver as questões que se lhe 

apresentam, como: qual a origem do mundo? Qual a origem do homem? Qual a origem 

dos fenómenos físicos do mundo? 

 Como mais à frente se verá, é evidente que a aristocracia recebe da mitologia o 

sopro da vida. O panteão grego apresenta-se como uma espécie de sociedade imortal de 
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nobres e, entre eles e o mais comum dos mortais, encontram-se os heróis. Os heróis, 

seres híbridos, meio humanos e meio divindades, estão no início de toda e qualquer 

linha aristocrática da época. 

 Os membros da aristocracia, ao vislumbrarem-se como descendentes diretos 

desses heróis, esperariam que, tal como eles, a sua honra se perpetuasse mesmo após a 

morte. 

 Este tipo de ideias, originadas na Época Arcaica, perdurou pelos séculos e 

chegou mesmo a influenciar, com considerável intensidade, a Atenas democrática do 

século V a.C.. 

 Um fenómeno como o aparecimento de uma classe mercantil, que prosperou em 

tempos de paz, poderia causar uma inversão de valores mas, neste caso (e a curto 

prazo), apenas os reforçou adaptando-os aos novos tempos. Esta nova classe, que 

denominaremos como burguesia, ao tornar-se uma força dominante na sociedade, 

acabou por adotar o ideal educativo aristocrata, convertendo-o num bem universal de 

busca normativa. 

 O aparecimento dessa classe comercial, que prosperou através das rotas 

marítimas existentes, proporcionou o alargamento da participação governativa na vida 

da polis, alterando o panorama político e também o paradigma educativo. Porém, no 

início da paideia, a massa popular estaria ainda bastante deslocada do locus 

administrativo da cidade. 

Com o vertiginoso aumento do comércio, gradualmente alguns grupos 

adquiriram o poder e a influência necessária para ingressar na atividade política da polis 

aumentando a participação política. Mas, com o aumento da atividade comercial e com 

as ínfimas possibilidades de acumulação de riqueza evidenciaram-se as desigualdades 

naturais existentes e fomentou-se a hostilidade entre as classes privilegiadas e 

desprivilegiadas, desgastando, consequentemente, a aristocracia e o velho ideal 

aristocrata. 

 Independentemente do período ou da civilização estudada, é um facto 

indiscutível que o fausto dos governantes em tempos de escassez sempre enfureceu as 

massas e, para que a massa popular se mantivesse apaziguada, foi necessário encontrar 

uma fundamentação moral que respondesse à pressão exercida pelo povo, no início do 

século VI a.C..  

 Como resposta a este exato tipo de pressão social e pela imperiosa necessidade 

de uma fundamentação moral, vocacionada para todos os que não se reviam nos ideais 
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aristocráticos de índole belicista, é que surgiu a poesia de Hesíodo. A poesia de 

Hesíodo, ao dirigir-se ao comum dos homens, visava propagar uma visão do mundo 

mais harmoniosa com a natureza e com as divindades do panteão; mas, acima de tudo, 

clamava com todo o fulgor por algo que será indispensável à democracia, ou seja, a 

justiça (dike).  

 Apesar de considerarmos que a poesia de Hesíodo se dirige às massas 

desprivilegiadas, ela ainda se apresenta como sendo uma visão reformuladora da antiga 

e aristocrática visão do mundo homérica e só é aqui salientada por evidenciar as 

constantes pressões sociais nas poleis e por apresentar o conceito de justiça às massas. 

 Paralelamente, na sequência da já falada diáspora mediterrânica, os frequentes 

contactos com outras civilizações, como a egípcia, a fenícia ou a babilónica, 

possibilitaram o aumento de conhecimentos astrológicos, matemáticos e até religiosos, 

mas também políticos e antropológicos. 

 O descentralismo político das diferentes poleis e a prosperidade colonial da Ásia 

Menor criaram as aprazíveis condições para que, no inicio do século VI a.C., o nível de 

vida dos habitantes da polis melhorasse notavelmente e, com essa melhoria, garantiu-se 

o apetecível tempo não só para o ócio, mas também para a contemplação e para a 

reflexão. O descentralismo e a prosperidade económica propiciaram ainda uma maior 

autonomia do pensamento do indivíduo quebrando os grilhões da autoridade, rasgando a 

esfera mitológica, e emergindo assim a filosofia e o individualismo que tanto carateriza 

a identidade europeia. 

 A filosofia do início do período arcaico encontra-se fundamentalmente ligada a 

essas prósperas colónias da Ásia Menor, mais concretamente a Mileto e a Éfeso, onde 

surge a figura do sábio (sophos) que se dedica à procura da origem (arche) de todos os 

fenómenos naturais (physis), insuficientemente explicados pelo logos mitológico. 

Com a crescente racionalização e matematização do real a relegar gradualmente 

a explicação mitológica para um plano secundário, e com a crescente participação 

política na vida da polis, surgiu então a imperiosa necessidade de uma formação mais 

adequada à realidade vigente. O papel do poeta como educador diminui 

consideravelmente nesta fase da aventura pedagógica helénica. Mas, reparar-se-á que 

foi dito que diminui e não que desapareceu o poeta como educador, uma vez que a 

poesia será sempre o principal motor na construção da identidade helénica. Além de 

que, será também pela via literária, iniciada com a poesia épica, que, mais tarde, 

surgirão inúmeros géneros literários, como a tragédia e a comédia, que tanto 



 

33 
 

humanizaram uma cultura passível de assumir contornos totalitários, como o inigualável 

exemplo de austeridade espartano tão bem nos ilustra. 

Historicamente esquecidos da lista de fenómenos naturais abordada, pelos 

primeiros filósofos, estariam os fenómenos ligados ao homem. Estes apenas aparecem 

como foco principal da pesquisa filosófica com o aparecimento do “movimento sofista”. 

O inicio da atividade dos sofistas, é vulgarmente situado no final século VI a.C. e início 

do século V a.C., ou seja, no final da Época Arcaica e inicio da Época Clássica, mas 

como a influência da sua acção se faz sentir mais na Época Clássica do que 

propriamente na Época Arcaica, serão abordados em posterior análise quando 

abordarmos a educação e os ideais da Época Clássica. 

 Por isso, por agora, poderemos advogar que o início do processo de formação 

cultural helénica possuí uma raiz bipartida de origem aristocrática e naturalista. Ou seja, 

por um lado, a educação no período arcaico é aristocrática, pois dá enfase à supremacia 

dos aristhos por outro lado é naturalista, pois parte de uma mitologia onde não existe 

possibilidade de realização ultra-terrena e de uma filosofia que visa fundamentalmente a 

busca da arché da physis.  

Quando à educação desta extensa época poderemos afirmar, com toda a 

segurança, que o poeta apresenta-se como o educador por excelência que melhor 

caracteriza esta época. 

 

3.1 - Homero e a Arete 

«Impõe-se que eu diga a minha palavra claramente, do modo como penso e como irá 

cumprir-se, para que não estejais para aí sentados a grasnar aos meus ouvidos. Como os 

portões do Hades me é odioso aquele homem que esconde uma coisa na mente, mas diz 

outra. Pela minha parte, direi aquilo que me parecer melhor.»
41

 

 A preponderância de Homero na educação dos gregos é incontestavelmente 

evidente e decisiva, não apenas na Época Arcaica mas também durante toda a aventura 

helénica. Werner Jaeger diz-nos que «Homero (…) deve ser considerado como o 

primeiro e maior modelador da humanidade grega.»
42

 Mas o reconhecimento do valor 

de Homero como educador já remonta à época Clássica. Um dos seus principais 

críticos, Xenofonte, cedo constatou que «desde início todos aprenderam por 

                                                             
41

 Homero, Ilíada, IX, 309-314 
42

 W. Jaeger, Paideia, p. 62 



 

34 
 

Homero…”
43

; e Ésquilo, um dos maiores expoentes da tragédia grega, «descrevia as 

suas peças como meras amostras dos banquetes homéricos»
44

. 

 M. H. R. Pereira realça a importância dos Poemas Homéricos salientando que 

“No séc. VI, um filho de Pisístrato, tirano de Atenas, deu ordem de que fossem 

recitados integralmente os poemas, por rapsodos que se revezavam, no festival das 

Panateneias.”
45

  Alguns sofistas chegariam mesmo a considerem a Ilíada e a Odisseia 

como as primeiras enciclopédias e, posteriormente, o geógrafo Estrabão de Amaseia 

consideraria que Homero era “mestre de todos” e “o fundador da ciência da geografia”
46

  

 Pela quantidade de testemunhos que nos chegam da antiguidade é notório que a 

influência dos Poemas Homéricos abrangeu todos os domínios da mundividência 

helénica, desde a religião, à moral e aos costumes que foram difundidos e perpetuados 

através desses Poemas que, hoje, consideramos património comum da humanidade. 

A própria língua grega e toda a literatura helénica, posteriormente produzida, 

foram construídas tendo como centro gravitacional a poesia de Homero. 

Independentemente de todas as questões homéricas, ou seja, independentemente 

de ter existido um Homero, que era o legítimo autor da Ilíada e da Odisseia, ou vários 

autores; independentemente de ter nascido e vivido no século VIII a.C. ou no século XII 

a.C., independentemente de Homero ser cego e não ter escrito sequer uma única linha, o 

facto capital é que a importância das suas obras é evidenciada pelos milhões de 

comentários efetuados por milhares de estudiosos, desde a antiguidade até aos nossos 

dias. 

 Na verdade, a existência de Homero só começou a ser contestada a partir do 

final do século XVIII da nossa era, ainda que, para os antigos, a existência de Homero 

nunca esteve em causa. Calino foi o primeiro a referenciá-lo no século VII a.C. e, a 

partir do século VI a.C., as referências a Homero são tão frequentes que somos forçados 

a reconhecê-lo como uma personagem histórica e como um dos primeiros e, por isso, 

principais educadores ocidentais.  

 Outra das questões homéricas que relegaremos para segundo plano é a 

factualidade dos acontecimentos como a Guerra de Troia ou a existência de heróis como 

Aquiles, Heitor ou Ulisses. O que é realmente importante salientar é que as incursões 

militares, como a que levou à destruição de Troia, foram muitíssimo comuns, antes e 
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depois da Época Arcaica, e que a população helénica sempre encarou o relato da Guerra 

de Troia como um feito dos seus antepassados e, por isso, um evento inquestionável. 

 Quando analisamos o primeiro educador grego, o primeiro facto que devemos 

salientar, é que, como vimos acima, no período onde supostamente foram compostos os 

Poemas, ou seja, no final da época das Trevas, a ausência de escrita seria o padrão 

vigente. Mas então, como foi possível compor, fruir, transmitir e aprender, a poesia de 

Homero? 

 M. I. Finley diz-nos que «Por detrás da Ilíada e da Odisseia, há séculos de 

poesia oral, composta recitada e transmitida por bardos profissionais, sem auxílio de 

uma só palavra escrita»
47

 Pelo estudo exaustivo dos Poemas, nomeadamente pelos 

estudos de Milton Parry
48

, a composição em verso da Ilíada, com o seu excessivo 

recurso a repetições e epítetos, revela uma fórmula característica de composições 

destinadas ao improviso oral.  

 Os poemas homéricos seriam então fruto de uma forte tradição oral, isto é, 

seriam transmitidos em diversas ocasiões festivas através do canto, por aedos e rapsodos 

que circulariam livremente por todo o território grego, celebrando e relembrando para 

toda a posteridade os feitos dos deuses, dos heróis e dos antepassados anónimos.  

 O segundo facto, que devemos salientar, quando nos debruçamos na análise do 

espólio homérico, decorre das significativas diferenças entre as atribuídas a Homero. 

Segundo J.M. Cook, «Qualquer dos dois poemas era já tradicional, mas em planos 

diferentes; consagravam ambos a memória dos heróis do fim da idade do bronze e dos 

seus feitos gloriosos, que os Jónios levaram consigo através do Egeu; sendo epopeias 

completas, deram forma final a muito que havia sido elaborado por gerações e gerações 

de cantores jónicos antes de Homero ter existido»
49

 

 A mesma tradição oral que permitiu a difusão dos poemas em tempos mais 

obscuros, também poderá explicar os inúmeros anacronismos existentes nas duas obras, 

dando razão àquele velho dito popular que diz que “quem conta um conto acrescenta um 

ponto.” Apesar da conjectura formulada por Cook, não se poderá ignorar o engenho 

requerido para reunir alguns dos principais mitos da religião num imorredouro relato 

que celebra os feitos dos antepassados e estabelece um vínculo entre panteão e o povo 

helénico. 
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 Mesmo que os anacronismos apontem para que as obras tenham sido escritas em 

épocas distintas, o que importa é que ainda existe um enorme volume de informação 

passível de ser traduzido em conhecimento sobre os primórdios da construção da 

mentalidade helénica.  

 A título de exemplo, nas suas obras, Homero expõe os conhecimentos 

geográficos, políticos e culturais que, de outra forma, seriam de muito difícil ou 

impossível obtenção, e que nos garantem o mais perfeito retrato do final da Época das 

Trevas e do início da Época Arcaica. A exposição feita por Homero evidenciou todo o 

tipo de particularidades, que vão desde dos pormenores comuns à atividade bélica, 

incluindo aqui, a indumentária usada e muitas das técnicas utilizadas no campo de 

batalha, até aos pormenores da vida quotidiana em tempos de paz, dos quais se salienta 

as refeições, os rituais fúnebres e religiosos e o respeito por costumes, como a súplica e 

a hospitalidade nas relações humanas.  

 Por estes motivos, a análise do património homérico revela-se imprescindível 

para desvelar os primeiros princípios norteadores da Paideia e, por isso, analisaremos de 

forma minuciosa a mais representativa obra de Homero, a Ilíada. 

 A Ilíada é a primeira e por inúmeras personalidades considerada a mais bela 

obra da literatura ocidental. Nesta obra, Homero descreve a grandiosa incursão bélica 

dos aqueus (gregos continentais) contra a distante cidade de Ílion, lar dos troianos 

(gregos da Ásia Menor) e, a sobrepor-se a todo este relato, encontra-se a descrição da 

funesta cólera de Aquiles, o mais belo e o melhor dos heróis gregos.  

 Na Ilíada, geralmente, é atribuída a Aquiles a acção principal, sendo a guerra de 

Troia apresentada como um mero cenário onde a acção se desenvolve. Isto acontece 

porque Homero não conta todos os eventos dos dez anos da guerra de Troia, nem tão 

pouco conta a sua destruição; Homero começa a obra in media rés, no final de uma 

década de cerco, apresentando o principal herói e o seu pathos iminentemente trágico. 

 Para além de mera afirmação de estilo, a conjugação da acção iminentemente 

plural (de um povo) com a acção claramente individual (de um único e extraordinário 

individuo) facultam uma ferramenta didática inexistente na época
50

. Contudo, a 

descrição de Aquiles acima feita, só se torna exata com a adjetivação de 
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“extraordinário”, pois Aquiles seria filho de uma divindade menor, nascido da relação 

entre uma ninfa marinha (Tétis) e de um não menos singular rei mortal (Peleu).  

 Como poderemos perspetivar, nesta breve abordagem da obra, o tipo de 

narrativa que decorre na Ilíada caracteriza-se pelo desdobramento da acção principal em 

múltiplos tipos de acção: a do comum dos mortais, a dos heróis e a dos Deuses.  

 Esta estratificação hierárquica de personagens, presente na poesia homérica, não 

perturba o normal decorrer da narrativa, até porque existe a constante intervenção dos 

deuses no plano dos homens e, com muito menos incidência, dos humanos nos assuntos 

das divindades
51

. Como M. H. R. Pereira defende, «há só um fio condutor, uma só 

acção». É esse “fio condutor” que proporciona a apresentação dos mitos e a conduta 

moralmente espectável aos membros da comunidade de uma forma lúdica.  

 Nestes relatos, os heróis são fruto de uma união entre imortais com mortais e, 

como tal, os heróis seriam parcialmente divinos. Consequentemente, sendo os gregos 

descendentes dos heróis, eles seriam descendentes dos deuses, pois partilhavam do 

mesmo sangue divino e, mediante isso, seriam privilegiados na obtenção do favor dos 

deuses. 

 Este brevíssimo testemunho é suficiente para perceber que a religião é um dos 

principais factores de união helénica, mas é também possível perceber inúmeras 

informações acerca daquela época. A título de exemplo: no plano religioso, os rituais 

efetuados e a inabalável devoção às divindades do panteão; no campo político, o 

domínio da monarquia e da aristocracia; no campo económico-político, a escravização 

das populações conquistadas e o resgate das mesmas; ainda no campo político-social é 

possível perceber o limitado papel da mulher no início da sociedade arcaica e, acima de 

tudo, é apresentado neste episódio inicial a característica mais marcante da aristocracia 

desta época, ou seja, a arete. 

 Reparar-se-á que tudo isto está presente em apenas um canto da Ilíada, existindo 

ainda mais quarenta e seis cantos
52

, onde toda a espécie de costumes, tradições e de 

mitos, que vão dar forma à mundividência grega, são ludicamente apresentados. 

 A arete que, como acima dissemos, nos primórdios, seria associada unicamente 

às virtudes iminentemente voltadas para a atividade bélica, como a força, a velocidade, 

ou a destreza no manejo de armas, apresenta-se agora com algumas “nuances”. Uma 
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delas é a noção de arete se apresenta aqui é a noção de time ou “honra devida”. Esta 

noção é obrigatoriamente proveniente de uma qualquer habilidade ou do mérito no 

desempenho de uma acção e afigura-se como imprescindível a uma cultura baseada na 

competição e no mérito. É exatamente por esse motivo que Aquiles se retira do 

combate, isto é, por ver-se despojado da sua geras (recompensa) quando seria o mais 

merecedor de tal graça. Apesar de alguns comentadores consideravam o comportamento 

de Aquiles e dos restantes heróis como mercenário, no canto IX da Ilíada, a rejeição de 

ouro, de cavalos, de sete cidades perto do mar e de mulheres
53

, demonstra que, para os 

heróis, existem valores que se sobrepõem à riqueza material. Aquiles, ao recusar estes 

presentes, acrescenta que «Nem que me oferecesse dez vezes mais ou vinte vezes 

mais»
54

, pois é a sua honra que se encontra ferida. Isto prova que, axiologicamente, a 

arete e a time são hierarquicamente superiores a qualquer geras, isto é, são superiores a 

qualquer privilégio ou riqueza material.  

 Portanto, poderíamos agora afirmar que a riqueza é perspetivada pelos gregos 

como recompensa ou favorecimento dos deuses, devido a um ato heroico efetuado pelo 

próprio agente ou por um dos seus antepassados. O que equivale a dizer que a riqueza, 

ou a abundância, são as consequências naturais do exercício da arete. 

 Outro importante aspeto do homem nobre desta sociedade, que aqui 

designaremos como “homérica”, é a forte valorização que ele atribui à da opinião dos 

seus pares. O homem homérico parece ter como que uma sede de reconhecimento da 

sociedade a que pertence. Todas as suas atividades parecem ser orientadas de forma a 

aumentar ou, pelo menos, a não diminuir a honra, o que não implica que seja visto como 

um mero temerário caçador de recompensas, alheio às preocupações do outro e da 

comunidade onde está inserido. Exemplos disso são demonstrados pela clara censura ao 

comportamento egoísta de alguns heróis como Agamémnon e de Aquiles
55

. 

 Ainda neste contexto, as palavras doces de Nestor, ou as blasfémias do Atrida e 

do Pelida, demonstram que o papel do elogio e da reprovação são fulcrais na Época 

Arcaica e até fundamentais à estabilidade da vida social na polis. Homero demonstra 

que na Antiguidade ninguém tinha reservas morais em reclamar a honra devida 
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proveniente de um serviço prestado ou em apontar a desonra a quem atentasse contra a 

sua honra pessoal, contra a cidade e contra os seus cidadãos. 

 Para evidenciar o que seria a arete no tempo de Homero, o canto III da Ilíada 

revela-se bastante importante pois, na descrição feita por Helena ao rei Príamo dos 

principais heróis Danaos, é possível verificar mais uma comparação que evidencia que a 

arete não seria só beleza e valentia em combate. Príamo, pai de Heitor e de Páris, 

compara Ulisses a Menelau dizendo que «em pé sobressaía Menelau com seus ombros 

largos. Mas estando sentados era Ulisses o mais nobre. (…) quando do seu peito emitia 

a sua voz poderosa, então outro mortal não havia que rivalizasse com Ulisses. E já não 

nos espantávamos com o aspecto de»
56

 «carneiro lanzudo»
57

. Os elogios à sensatez e à 

moderação (justa medida) são de tal forma constantes, na poesia de Homero, que 

parecem atenuar ligeiramente a ideia de que os aristocratas desta época seriam apenas 

um mero grupo de guerreiros reduzidos à brutalidade e de que a arete seria unicamente 

vocacionada para as artes da guerra. 

 Ainda nesse canto da Ilíada, a interacção entre Páris e Menelau é muito 

relevante porque demonstra que Páris poderá ganhar ou recuperar a arete se, 

conscientemente, e mesmo perante o sofrimento ou a morte anunciada, enfrentar o 

trágico destino de forma virtuosa. 

 Lembremo-nos que foi a falta de respeito pelos costumes, expressa pela direta 

violação da sua condição de hóspede, que deu origem a toda esta guerra e que, Páris 

Alexandre é retratado como sendo apenas um “belo” (kalos) e não como sendo um 

“bom” (agathoi). O próprio irmão de Páris, o nobre Heitor, diz-lhe: «Páris devasso, 

nobre guerreiro só na aparência, desvairado por mulheres e bajulador (…) rir-se-ão os 

aqueus (…) ao pensarem que combates na linha da frente porque és belo de corpo, a 

despeito de te faltar força de espírito e coragem.»
58

 Como podemos constatar, apesar de 

os gregos valorizarem muito a beleza física, esta seria menorizada, se não fosse 

acompanhada da retidão na conduta e da bravura nas acções. 

 Para fugir à condenação moral dos seus pares, para salvar Troia e os seus 

cidadãos e para manter imaculado o legado da família, Páris sabe que terá de mudar de 

atitude e de assumir o risco do combate, mesmo que isso implique a sua muito provável 

morte às mãos de Menelau. Só mesmo o altruísmo o poderia salvar da condenação 
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moral e a desonra do cobarde abandono da liça é expressa pela própria Helena que diz: 

«Voltaste da guerra. Quem me dera que lá tivesses morrido»
59

 . O valor didático deste 

episódio é claramente enaltecido por Homero que coloca Menelau a suplicar a Zeus que 

torne Páris um exemplo, «para que de futuro estremeça quem dos homens vindouros 

pense causar danos ao anfitrião que os recebeu com amizade»
60

 

 O enaltecimento homérico da hospitalidade de um anfitrião a um visitante e o 

apreço pela estadia oferecida, respeitando e valorizando a bondade do anfitrião, é um 

costume de grande importância na cultura grega e foi imprescindível para o alargamento 

dos laços de fraternidade e para a indissociável construção da unidade helénica. A este 

respeito, o encontro de Diomedes com Glauco é particularmente elucidante, porque 

mostra dois adversários, no campo de batalha, que revelam toda a glória (kleos) da sua 

estirpe, e que após encontrarem laços de amizade, materializados pela partilha da 

hospitalidade entre antepassados, trocam armas e partem para enfrentar outros inimigos.  

 A súplica é outro costume que é divulgado por Homero. Esta prática que 

consistia num gesto de submissão, através do ajoelhar, e num gesto de amizade, como o 

toque de mãos ou da mão no queixo, visava apaziguar as paixões mais destrutivas e 

obter perdão ou empatia. Talvez por isso, nos vinte e quatro Cantos da Ilíada, só 

existem duas negações de súplica: no canto VI, com a negação da súplica de Adrasto 

por parte de Agamémnon
61

, e, no canto X, com a negação da súplica de Dólon por parte 

de Ulisses e de Diomedes
62

. Convirá acrescentar que Dólon, para preservar a sua vida, 

revelou os segredos das defesas troianas e que Adrasto tinha caído do carro de combate 

enquanto pelejava os aqueus, o que parece atenuar a negação da súplica. 

 A nível político, na Ilíada, mais concretamente, no canto II, existem também 

alguns episódios dignos de salientar, como a convocação de um conselho de anciãos, 

por parte do líder da expedição, o Átrida Agamémnon, com vista a consultar o parecer 

dos gerontes. Aí, nessa assembleia, Nestor, rei de Pilos, afirma: «Se qualquer outro dos 

Aqueus tivesse relatado este sonho considerá-lo-íamos um logro e (…) o rejeitaríamos. 

Mas quem o viu é quem se declara do Aqueus o mais nobre.»
63

  

 Como se constata, a existência deste tipo de Conselhos poderá representar uma 

forma embrionária da democracia, mas, como a afirmação de Nestor evidencia, a 
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autoridade da aristocracia é ainda majorante o que demonstra que, no período 

Homérico, os gregos ainda estariam muito longe do modelo de isonomia ateniense da 

época clássica.  

 As palavras de Ulisses no final deste Conselho não nos deixam qualquer dúvida 

acerca desse assunto: «Não penses que, aqui, nós Aqueus somos todos reis! Não é bom 

serem todos a mandar. É um que manda; um é o rei, a quem deu o Crónida (…) o ceptro 

e o direito de legislar, para que decida por todos.»
64

 

 A interação de Ulisses com Tersites é ótima para retratar as relações entre 

aristocracia e a restante população. O secularmente odiado Tersites parece injuriar 

Agamémnon através da repetição eufemística do discurso de Aquiles no canto I; mas 

como Tersites não possuía o estatuto de Aquiles
65

, como resposta ao seu inflamado 

discurso, Ulisses repreende-o brutalmente, espancando-o com um ceptro de ouro. 

 O simbolismo entre o ceptro e as costas de Tersites parece evidente. Como A. 

W. Saxonhouse, defende «Obviously, Thersites was not allowed to speak freely. The 

aristocratically structured society of the Achaean camp excluded him from participation 

in political deliberation.»
66

 

 O Canto II da Ilíada comprova-nos que o pulso firme da monarquia e da 

aristocracia impossibilitaria a livre participação da massa popular e comprova, ainda, 

que os nobres concentravam todos os poderes, incluindo aqui uma espécie de livre 

arbítrio judicial, só delimitado pelo respeito pelos costumes da comunidade. Mas acerca 

do poder judicial na Ilíada pronunciar-nos-emos mais adiante. 

 Segundo A. W. Saxonhouse: «democratic egalitarianism in us wants to (…) ask 

all to join in deliberation about our common future (be that the fate of the Achaeans or 

the communities in which we currently live) without regard to status, wealth, age, or 

physical appearance.»
67

 Ou seja, a simpatia que sentimos por Tersites é proveniente da 

conceção democrática e igualitária que possuímos; porém, isso não seria algo louvável 

para Homero, nem tão pouco seria algo que procurasse transmitir aos ouvintes. Homero 

procura mesmo que ouvinte odeie Tersites, encarando-o como sendo um cobarde 

desprovido de arete e que se perspetive a atitude de Ulisses como um enorme feito de 

coragem e de sapiência. 
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 No canto VII e VIII, existem também alguns aspetos com relevância política 

dignos de salientar. A título de exemplo, a solução encontrada para descobrir um 

campeão que lutasse contra Heitor, ou seja, o imparcial e democrático sorteio entre os 

bravos que se voluntariaram. E, também é adequado salientar, a rápida mobilização para 

as Assembleias que decorriam, simultaneamente, na Agora do acampamento aqueu, na 

Agora da cidade de Troia e até no Olimpo, as quais evidenciam que este tipo de 

reuniões seria muito comum na época e que a não presença neste tipo de evento 

apresentar-se-ia como atitude irresponsável e, por isso, condenável.  

 Mais importante ainda, neste episódio, é a resposta a uma provocação de 

Agamémnon, dada por Esténelo, filho de Capaneu, que nos mostra a possibilidade de 

superar a arete dos antepassados. A exortação da linhagem de Esténelo e o louvor dos 

seus próprios feitos, reivindicando possuir uma honra maior do que a dos seus 

progenitores, acrescentam-nos uma relevante informação que se expressa melhor pela 

noção de mobilidade social. Segundo Esténelo, como os seus feitos seriam superiores 

aos dos seus antepassados, deveria ser tratado com a devida consideração. Esta 

afirmação de Esténelo, ao ser reconhecida como verdadeira pelo próprio Agamémnon, 

poderá perspetivar-se como um elemento dinamizador da arete, uma vez que, assim 

apresentado, este conceito não seria exclusivamente hereditário. 

 A visão de um homem contemporâneo poderá toldar os julgamentos efetuados 

acerca da civilização helénica, mas temos de sublinhar que será a partir deste “elitismo”, 

que promove um fosso entre os heróis (aristocracia) e os homens comuns, que a 

mundividência helénica será criada. Uns, com arete e, por isso, louvados, e outros, 

desprovidos dela e por isso menosprezados. A partir deste louvor da glória dos heróis 

(kleos) e do repúdio do homem que atenta contra os princípios da comunidade, é que 

Homero irá moldar o pensamento das próximas gerações de gregos, tornando-os ávidos 

combatentes prontos a sacrificarem a vida pela família, pela cidade e pela honra da sua 

ascendência divina. 

 A título de exemplo, o apelo de Heitor à bravura no combate pela pátria, 

expresso no Canto XII da Ilíada, será talvez o melhor exemplo dessa devoção 

aristocrática pela polis. Heitor diz aos companheiros: «Há um portento que é melhor: 

combater pela pátria» E, completa dizendo a um camarada de armas «se te afastares da 



 

43 
 

luta ou se com palavra convenceres outro a desistir do combate, logo golpeado pela 

minha lança perderás a vida.»
68

 

 A devoção dos heróis à família, aos companheiros e à polis são talvez a mais alta 

expressão da noção de dever para com a comunidade. Outro episódio da obra em 

questão, que evidencia perfeitamente a noção de dever para com a comunidade, são as 

palavras de Glauco que motiva os seus camaradas advogando que: «Somos proprietários 

de um grande terreno nas margens do Xanto, belo terreno de pomares e searas de trigo. 

Por isso é nossa obrigação colocarmo-nos entre os dianteiros dos Lícios para 

enfrentarmos a batalha flamejante, para que assim diga algum do Lícios de robustas 

couraças: “ignominiosos não são os nossos reis que governam”»
69

  

 No que toca à educação, na poesia homérica não é possível perspetivar nada que 

se assemelhe a uma instituição de ensino. Todavia existem alguns indícios de que 

existiria uma espécie de partilha familiar da techne. Os grandes guerreiros exortam uma 

linhagem também toda ela dedicada à atividade bélica e, como se pode verificar no 

canto IV da Ilíada, o médico Macáon era, não surpreendentemente, «filho de Asclépio, 

o médico irrepreensível»
70

. 

 Também não muito surpreendentemente é possível verificar que na Ilíada até na 

paz as virtudes da guerra são exercitadas. Os jogos fúnebres em homenagem a Pátroclo 

demonstram que modalidades como as corridas de carros, o pugilato, a luta, a corrida, a 

esgrima, o lançamento do peso, o tiro com arco e o lançamento do dardo eram muito 

comuns na época, o que confirma a ideia de que a educação na Época Arcaica seria 

fundamentalmente de índole militar. 

 As competições desportivas são em Homero recompensadas com prémios que 

vão desde taças, mulheres, acessórios de cozinha, cavalos, gado bovino, ouro ou armas e 

não com coroas de oliveira, carvalho ou de louro como na Época Clássica. 

 O único relato que é possível extrair da Ilíada que evidencie uma educação 

vocacionada para o intelecto é-nos dado pelo discurso de Fénix a Aquiles: «me mandou 

o cavaleiro Peleu (…) criança que nada sabias da guerra maligna nem das assembleias, 

onde os homens se engrandecem. Por isso ele me mandou, para que eu te ensinasse 

tudo, como ser orador de discursos e fazedor de façanhas.»
71

. 
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 Fénix dá-nos uma visão da educação bifurcada em duas componentes: uma 

componente física, dedicada às “façanhas”, e outra, intelectual, dirigida 

fundamentalmente ao conhecimento da língua, da religião e dos costumes para o correto 

exercício da cidadania. 

Mas, como poderemos calcular, este modelo educativo seria exclusivo da aristocracia, 

sendo que a restante população só obteve um ligeiro vislumbre educativo através da 

poesia de Homero. 

 Homero coloca mesmo Fénix a dizer a Aquiles: «E fui eu que te fiz assim»
72

. 

Esta será talvez a maior confirmação de que Homero possuía a plena consciência do 

papel fundamental do educador e da educação na formação do indivíduo. 

 Cremos que é pela precoce consciência da imperiosa necessidade de educar, que 

os gregos tanto se destacaram a nível civilizacional. Repare-se que todos os valores, 

mais tarde designados por apolíneos, por Nietzsche
73

, são claramente exaltados por 

Homero, nomeadamente, no elogio da moderação nos banquetes e nas outras 

celebrações
74

, onde Homero expõe essa conduta como marca de virtuosismo e de 

distanciamento da conduta bárbara. 

 Mas o papel de Homero como educador poderá ser ainda mais exaltado através 

das suas preocupações didáticas, uma vez que os escassos recursos didáticos existentes 

não são desconhecidos de Homero. O por vezes excessivo recurso a episódios de 

extrema violência, não se encontra muito distante dos padrões hollywoodescos do 

cinema do século XX e XXI, mas, afigura-se como um engenhoso método que otimiza a 

aprendizagem pelo cativeiro do recetor numa narrativa inundada de acção. 

 Homero não descura sequer alguns momentos de comédia, como quando coloca 

Ajax, o filho de Oileu, a tropeçar e a cair em cima de estrume. «E com esterco dos bois 

ficou cheia sua boca e narinas» diz-nos Homero
75

 em tom jocoso. 

 No que toca à propagação da religião grega, imediatamente no canto I da Ilíada, 

Homero apresenta-nos grande parte do panteão grego, expondo a hierarquia e o modus 

operandi de algumas divindades. A título de exemplo: Zeus é retratado como distante e 

reflexivo rei das divindades; Hera é retratada como a problemática primeira-dama; 

Apolo apresenta-se como protetor dos troianos; Atena no primeiro canto é uma mera 

embaixadora de Hera; Tétis apresenta-se como mãe de Aquiles e como divindade menor 
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(comparativamente com os restantes olímpios); é ainda sublinhado o seu papel no mito 

da contenção da revolta olímpica contra Zeus. E, por fim, Hefesto, filho do casal real 

olímpico e «famoso artífice»
76

, possui um lugar de destaque com direito a uma pequena 

teogonia. 

 Uma vez mais, reparar-se-á que tudo isto acontece em apenas um Canto, 

existindo ainda mais quarenta e sete cantos, (Ilíada e Odisseia) cheios de mitos, que 

irão coerentemente ser interligados e sistematizados de forma a construir uma visão 

unitária dos deuses que dirigiam o cosmos. 

 É este panteão que irá dar a força necessária à aristocracia para defender os 

interesses da polis contra as forças hostis à sua prosperidade. 

 É verdade que é muito normal no espólio homérico testemunhar os deuses 

olímpicos a agirem de forma menos virtuosa e a prejudicarem intencionalmente o 

homem; mas também é patente que a coragem e o heroísmo são quase sempre 

recompensados pelos deuses. A título de exemplo, no Canto XX e no canto XXI da 

Ilíada, mais concretamente quando Heitor e, mais tarde, Agenor, enfrentam o Pelida, 

protegendo a retirada dos seus concidadãos e camaradas, Apolo envolveu cada um dos 

troianos num intenso nevoeiro e retirou-os do alcance da fúria de Aquiles. Este tipo de 

recompensa divina por uma conduta nobre é algo que se repete em poesia homérica 

inúmeras vezes. 

 No sangrento canto IV, ainda existem alguns factos dignos de menção no plano 

religioso e político, como a devoção de Zeus à cidade de Troia e de Hera às cidades de 

Argos, Esparta e Micenas, pois evidenciam a independência e a liberdade de devoção de 

cada polis. 

 Para finalizar, dever-se-ão tecer algumas considerações sobre a visão 

iminentemente trágica da vida. 

 As palavras de Aquiles são bastantes claras: «um dual destino me leva até ao 

termo da morte: se eu ficar aqui a combater em torna da cidade de troia, perece o meu 

regresso, mas terei um nome imorredouro; porém se eu regressar a casa, para a amada 

pátria, perece o meu nome glorioso, mas terei vida longa»
77

 

 Apesar de contemporaneamente as palavras de Aquiles parecerem um falso 

dilema, ou uma escolha sem dificuldade, para o comum dos gregos a glória imorredoura 
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seria o apogeu de uma existência humana, uma vez que, com a glória, aproximar-se-iam 

da imortalidade dos seus deuses. 

 Neste assunto, pela parte de Aquiles não existe qualquer dúvida: «A minha 

glória nunca mais perecerá.»
78

 E o seu maior rival também defende que: «Quem me 

dera ser imortal e viver todos os meus dias isento de velhice e ser honrado como são 

honrados Atena e Apolo»
79

 

 A forte componente trágica da poesia épica de Homero encontra-se bastante 

evidente no canto V da Ilíada, onde, num dos mais sangrentos episódios, nem os heróis, 

nem os deuses estão a salvo da contenda. Neste livro/canto, o enredo da história da 

guerra adensa-se com Afrodite a ser apontada como causadora da guerra, uma vez que 

estaria a manipular o casal (Helena e Páris) causador da contenda. Com a apresentação 

desta informação, o cenário trágico da vida de Aquiles é expandido a um maior universo 

de personagens e o controverso casal deixa de possuir uma aura tão negativa, uma vez 

que a sua vontade é como que um brinquedo nas mãos dos deuses.  

 Homero e os seus deuses anunciam o pathos eminentemente trágico dos heróis e 

esta realidade trágica do destino do herói grego, é extensiva a todo homem grego. Mas 

não se deverá encarar esta característica como uma espécie de negação do livre-arbítrio, 

ou como outra qualquer expressão de um rígido determinismo na acção do homem. 

Cremos que dever-se-á perspetivar a fatalidade do destino dos heróis como mera 

manifestação da consciência da finitude humana e como expressão das adversidades que 

transcendem o entendimento humano. 

 A racionalização de histórias com vista a educar, é algo que é feito desde tempos 

muito remotos, como as racionalizações elaborados nas milenares fábulas e mitos que 

antecederam os também milenares Poemas Homéricos. Partindo desse facto, 

consideramos que são poucos os eventos fortuitos presentes nessa narrativa e, por isso, 

consideramos que, quando Homero coloca na Ilíada as divindades Afrodite e Ares a 

serem feridos por Diomedes, filho de Tideu, enquanto este se encontrava com o ânimo 

inflamado por Atena, esse episódio demonstra que, na religião grega, até os deuses são 

suscetíveis de sofrer quando quebram a autoridade e o “equilíbrio cósmico”. A própria 

Atena satiriza com a situação e diz a Zeus «Cípris tem estado a incentivar uma das 
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mulheres aqueias a seguir os troianos, (…) e ao acariciar uma dessas aqueias de belos 

vestidos, na dourada pregadeira arranhou Afrodite a sua mão delicada.»
80

 

 Talvez seja ilegítimo perspetivar este episódio como uma expressão de uma 

espécie de moira grego, mas não acreditamos que seja por mero acaso que, as 

divindades feridas por Diomedes, sejam a deusa da beleza e da paixão (Afrodite) e o 

deus da guerra (Ares) nem, tão pouco, o facto do Tidida ter sido motivado pela deusa da 

sabedoria (Atena), ou seja, neste episódio, Homero, inadvertidamente ou não, colocou a 

sabedoria a sublimar as paixões e a guerra. 

 Seguindo a mesma linha de pensamento, o facto de o deus da luz, do sol e da 

verdade (Apolo) açoitar a sua irmã gémea, a deusa da Lua, da caça e da vida selvagem 

(Artemis), também poderá ser racionalizado da mesma forma. Neste caso, parece então, 

que a interpretação desejável é que Homero tenta proclamar que a civilização deve 

impor-se sempre ao estado selvagem. 

 

3.2 - Hesíodo e a Dike 

«(…) ante o mérito, puseram os deuses o suor; longo e escarpado é o caminho que 

conduz até lá, e áspero a princípio; mas, depois de chegar ao cimo, em fácil se volve, 

por difícil que seja.»
81

 

 Jean-Pierre Vernant
82

 defende que Hesíodo, tal como Homero, exerceu um papel 

privilegiado na formação do homem grego. Segundo o autor, as obras de Hesíodo 

adquiriram um valor canónico para todos os poetas que o sucederam e para todos os 

gregos que durante séculos disfrutaram da sua poesia. Por essa razão, cremos que a 

análise do espólio de Hesíodo será vital neste trabalho. 

 Segundo Mª Helena da Rocha Pereira
83

, vulgarmente é situado o nascimento de 

Hesíodo no final do século VIII a.C., e a maioria dos historiadores aceita essa 

afirmação, considerando que Hesíodo é um poeta posterior a Homero. Mas, na Época 

Clássica, Heródoto defendia que «Homero e Hesíodo, que viveram quatrocentos anos 

antes de mim, foram os primeiros a descrever em versos a teogonia, a aludir aos 

sobrenomes dos deuses, ao seu culto e funções e a traçar-lhes o retrato. Os outros 
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poetas, que se diz tê-los precedido, não existiram, na minha opinião, senão depois 

deles.» 
84

 Ou seja, para Heródoto e para os gregos da Época Clássica, Homero e 

Hesíodo seriam contemporâneos e possuiriam igual importância na formação do homem 

grego. 

 Segundo W. G. G. Forrest
85

, Hesíodo era filho de um simples mercador de uma 

cidade da Ásia Menor (Cime) que fez a travessia marítima do Egeu e instalou-se na 

Beócia, mais concretamente em Ascra, onde casou e onde nasceu Hesíodo e o seu irmão 

Perses.  

 Da educação de Hesíodo, apenas se sabe que ocorreu no período de uma das 

mais radicais mudanças de paradigma de toda a aventura helénica: a mudança da 

composição oral para a composição escrita. Neste período, como explica Jean-Pierre 

Vernant
86

, o conceito de justiça estaria a adquirir a materialização, a permanência e a 

fixidez que só a escrita lhe poderia conferir. 

 O mundo de Hesíodo é um mundo dividido entre dois conceitos de justiça 

distintos: uma justiça divina e, por isso, remota, e outra justiça terrena e sujeita aos 

ditames dos reis e da aristocracia que governariam desprovidos das limitações da lei 

escrita.  

 A população da maioria das cidades gregas encontrava-se dividida em duas 

fações: o povo (o demos), ou seja, todos os homens desprovidos de poder e influência 

governativa (livres e escravos); e a aristocracia, que concentrava todos os poderes, 

incluindo o domínio da muito influente religião. Contudo, com a materialização da lei 

escrita, a minoria governativa (os aristoi) e a própria organização das cidades sofrem 

transformações acentuadas, nomeadamente, na classe aristocrática reforçou-se o 

indispensável culto da palavra e, nas poleis, os principais polos governativos 

(económicos, religiosos e militares) deixam de se centrar nos palácios reais para 

rumarem à Agora.  

 De Hesíodo chegam-nos apenas duas obras, a Teogonia e os Trabalhos e Dias. 

As duas obras que nos são conhecidas possuem temáticas muito diferentes, mas ambas 

denunciam o carácter pedagógico da sua poesia e ambas influenciaram o pensamento 

grego, ainda que, essa influencia tenha incidido em diferentes campos. 

                                                             
84

 Heródoto, História, II, LIII 
85

 W. G. G. Forrest, “Central Greece and Thessaly” apud Boardman & Hammond, The Cambridge 

Ancient History, Vol. III, 3, p. 286 
86

 Jean-Pierre Vernant, As Origens do Pensamento Grego, pp. 56-57 



 

49 
 

 Na Teogonia, Hesíodo, desde logo, declara-se como um mero pastor de 

cordeiros que foi inspirado pelas Musas para «glorificar o presente e o passado»
87

. 

 Ao apresentar a sua poesia na primeira pessoa, Hesíodo afirma-se como 

individuo e reivindica o seu lugar no cosmos, eliminando a aura misteriosa que 

vulgarmente costuma estar associada à mítica figura de Homero, o que evidencia o 

surgir de uma novo paradigma social. 

 Outro importante dado da abertura da Teogonia, são as preocupações 

gnosiológicas demonstradas com a apresentação da dicotomia verdade/ falsidade e da 

classificação da verdade como algo pertencente à esfera divina. Segundo Hesíodo, são 

os deuses (as Musas) que, através do canto e da dança, revelam, ou melhor, desvelam a 

verdade ao aedo, e são eles que o incumbem de celebrar os “bem-aventurados”, como a 

atribuição do cajado de loureiro pelas Musas tão bem exemplifica
88

.  

 Segundo Hesíodo, «As musas dizem o que é, o que vai acontecer e o que já 

aconteceu»
89

 . Na verdade, já em Homero, mais concretamente na Odisseia
90

, se 

encontra esta ideia do aedo como portador da verdade e da verdade como revelação 

divina. A presença da dicotomia verdade/falsidade na poesia de Hesíodo, anuncia o 

nascer de uma preocupação que irá pautar toda a atividade filosófica dos próximos 

séculos. 

 No título da sua primeira obra, Teogonia, Hesíodo manifesta desde logo, e de 

forma clara, o seu objetivo, isto é, Hesíodo planeia contar o nascimento dos deuses. 

Reparar-se-á que, tal como na poesia homérica, ainda nos situamos na esfera da 

explicação mitológica. Todavia, a racionalização feita por Hesíodo para contar o 

nascimento dos deuses implicou um nível de reflexão cujo detalhe não se encontra 

presente na épica homérica.  

 Uma afirmação que pensamos demonstrar as preocupações pedagógicas e a 

criatividade de Hesíodo como pensador construtivo é a afirmação de que as Musas que 

o inspiram são filhas da Mnemósine e netas de Cronos
91

. Hesíodo é inspirado pelas 

divindades que personificam a memória e o tempo, o que parece sublinhar que o seu 

relato é revelado para ser propagado por todos pelos séculos vindouros. 
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 Hesíodo, ao contar as origens do panteão helénico, deu início a uma espécie de 

proto-aitiologia de cariz mitológico, uma vez que, retrocede à causa das causas, ou seja, 

partindo do princípio de que os deuses são as causas dos fenómenos, mas que estes 

habitam o mundo, Hesíodo retrocede à própria génese do mundo e diz-nos que, primeiro 

que tudo houve o Caos
92

 e só depois, a partir dele, surgiu Gaia (a Terra), o Tártaro, Eros 

(o amor), Érebo e Nyx (a negra Noite). E, depois da ligação
93

 da negra Noite com o 

Érebo, nasceu o Dia e o Éter e, da Terra, numa espécie de partenogénese
94

, nasceu 

Úrano (o “Céu constelado”), nasceram as Montanhas e o salgado Pontos (o mar). 

 Só pelo início da sua Teogonia podemos perceber que Hesíodo introduz 

entidades que eram completamente desconhecidas da tradição oral que Homero 

representa, e que estas entidades, ainda que estejam antropomorfizadas, são claras 

tentativas de explicação de fenómenos naturais. Como Vernant refere, «o homem grego 

não separa, como se fossem dois domínios opostos, o natural e o sobrenatural»
95

. 

Independentemente de uma possível influência de mitos provenientes de outras 

civilizações, o autor da Teogonia também integrou as divindades já conhecidas da 

tradição oral num sistema notoriamente mais organizado e coerente, ainda que, como 

Jaeger defendeu, «nem sempre é fácil distinguir o que já estava elaborado em forma 

poética daquilo que corresponde a simples tradição oral»
96

 

 Pela sucessiva geração de entidades sobrenaturais, Hesíodo representa todos os 

fenómenos cósmicos que se apresentam ao homem e, através dessa teofania, Hesíodo 

harmonicamente ordena o cosmos através da construção de uma doutrina que unifica e 

indubitavelmente influencia a maneira como os seus conterrâneos se relacionam no 

plano mortal. Como defende Jean Pierre Vernant, «Em Hesíodo, o universo divino 

organiza -se segundo um progresso linear que conduz da desordem à ordem, de um 

estado original de confusão indistinta a um mundo diferenciado e hierarquizado sob a 

autoridade imutável de Zeus.»
97

 

 Este caminho rumo à desejada ordem é melhor expresso pela análise da sucessão 

de entidades que governam o Cosmos. O comportamento de Úrano, que oprime os seus 

filhos, é apenas interrompido pela sucessão de Cronos que acaba com a injustiça e com 
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o sofrimento de Gaia, através do parricídio. Mas, Cronos é considerado um terrível 

conselheiro
98

 e, o seu reinado de Cronos é interrompido com o nascimento de Zeus que 

também comete parricídio. Zeus é perspetivado por Hesíodo como sendo uma divindade 

mais justa
99

, o que, do ponto de vista da humanidade, parece legitimar todas estas 

tragédias na estirpe divina. 

 A melhoria na divina governação, exposta pela genealogia dos deuses, parece 

subliminarmente apelar ao parricídio, ou seja, parece incitar à rebelião contra a classe 

que ditatorialmente subtrai a dike ao demos. 

 O otimismo na melhor governação divina contrasta flagrantemente com o 

pessimismo do “mito das cinco idades” que Hesíodo apresentou na sua segunda obra, 

Trabalho e Dias. Aí, Hesíodo apresenta uma «teoria das idades do Mundo»
100

, na qual é 

dito que, no inicio dos tempos, vigorou a perfeição mas, com o passar do tempo, 

assistiu-se à decadência da Humanidade.  

 Segundo Hesíodo, desde a primeira geração de homens (criados na idade de 

Ouro governada por Cronos) que as sucessivas gerações de homens (como os da 

geração dos homens da idade de prata, já governada por Zeus, e a consequente geração 

dos homens da idade dos heróis, que relatou Homero, até aos homens da era que o 

próprio Hesíodo representa) vão perdendo o glorioso estatuto que tinham junto aos 

deuses. 

 Segundo Hesíodo, as causas da decadência da humanidade são diferentes para 

cada era. O poeta de Ascra diz-nos que os primeiros homens desapareceram sem motivo 

aparente, como, se toda a humanidade tivesse simplesmente adormecido, sem continuar 

a linhagem; a segunda humanidade criada era infantil e insolente e, pela sua a falta de 

respeito pelos deuses, foi eliminada; a terceira espécie era de tal forma insolente que 

autodestruiu-se; a quarta humanidade acabou por causa de guerras como a de Troia; e a 

quinta humanidade, que corresponde à geração de Hesíodo, possuí sintomas que a 

poderão levar ao mesmo fim das anteriores. 

 Nesta narrativa, é possível verificar que o desrespeito aos deuses (impiedade) é 

causa de destruição de toda a humanidade, tornando a mensagem de Hesíodo imperativa 

para limitar essa calamidade. 
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 Segundo Hesíodo, os sintomas da decadência que extinguirá a humanidade serão 

a desonra dos progenitores e dos anciãos por parte das novas gerações, assim como, a 

perda de valor dos juramentos (Themis) e a consequente extinção da justiça (Dike), a 

ausência de recato e vergonha (Aidos) e, para finalizar, o elogio dos criminosos e o 

repúdio dos justos. Desta forma, Hesíodo parece elaborar uma detalhada crítica social, 

com vista a mobilizar todo o tecido social para uma conduta mais virtuosa, 

apresentando, simultaneamente, o conceito de justiça como antidoto para evitar o 

funesto final da humanidade.  

 Segundo esta narrativa, o degradar da espécie humana não é apenas percebido 

como um deteriorar das capacidades físicas, mas, paralelamente, também existe um 

degradar da qualidade da vida dos homens, que se vão tornando cada vez mais carentes 

e infelizes. Através destes mitos, Hesíodo encontra uma explicação para alguns dos 

males que afligem a humanidade e, até mesmo a própria infelicidade e todas as demais 

paixões do homem, são encaradas como forças divinas que se manifestam perante o 

homem. 

 A catalogação de todo o tipo de criaturas mitológicas feita por Hesíodo revela o 

seu papel na unificação da religião do povo grego, mas também possibilita o desvelar de 

preciosas informações acerca da mundividência do homem da época. A título de 

exemplo, quando Hesíodo cataloga as nove Musas que o inspiram (Clio, Euterpe, Tália, 

Melpómene, Terpsícore, Erato, Polímnia, Urânia e Calíope), o poeta diz-nos que 

Calíope acompanha os reis venerados, ou seja, os reis que cometerem acções virtuosas 

são agraciados por Calíope com a eloquência que lhes permite apaziguar os homens na 

assembleia. É possível perspetivar que, neste elogio aos reis e à aristocracia, se encontra 

patente a inclusão de uma virtude que, apesar de já ser tenuemente valorizada por 

Homero, é sobrevalorizada por Hesíodo como se fosse um requisito imprescindível a 

todo o bom rei. 

 É aqui claro que, neste período, a aristocracia ainda prevalece no domínio da 

polis, mas é possível adivinhar na poesia de Hesíodo uma espécie de atenuação do 

elogio das capacidades bélicas da aristocracia, em favorecimento de uma formação que 

beneficie a eloquência, uma vez que esta seria muito mais adequada às assembleias da 

polis, do que propriamente a capacidade de trespassar um crânio com um dardo. 



 

53 
 

 Como refere W. G. G. Forrest, «Hesiod stood at a moment of transition, a 

moment of questioning between blind acceptance of aristocratic rule and revolt against 

it.»
101

 

  Partilhando esta opinião, para Jaeger, «o processo de formação grega não se 

consuma pela simples imposição ao resto do povo das maneiras e formas espirituais 

criadas por uma classe superior. Todas as classes dão a sua contribuição.»
102

 E como 

Hesíodo revela, ele próprio não seria um aristocrata, mas antes, um mero pastor filho de 

imigrantes
103

 provenientes de uma polis da Ásia Menor. 

 Corroborando a opinião de Jaeger, Jean-Pierre Vernant defende que, «enquanto 

a cidade permaneceu viva, a atividade poética continuou a exercer esse papel de espelho 

que devolvia ao grupo humano sua própria imagem, permitindo-lhe apreender-se em sua 

dependência em relação ao sagrado, definir-se ante os Imortais, compreender-se naquilo 

que assegura a uma comunidade de seres perecíveis sua coesão, sua duração, sua 

permanência através do fluxo das gerações sucessivas.»
104

 

 Este fluxo de gerações inspiradas pela poesia só se tornou possível através do 

génio de educadores e estadistas que, vislumbrando os problemas inerentes à cidade, 

intencionalmente procuraram solucionar esses problemas, através da formação de um 

tipo de homem mais adequado à vida em comunidade. 

 As mudanças sociais que aconteceram nesse fluxo geracional são bastante 

explícitas nos Erga
105

, porque aí, Hesíodo refere que existem dois tipos de lutas: a 

atividade bélica, propriamente dita, que Homero tão bem retrata, e a luta diária do 

homem com a terra, ou seja, o trabalho. Acerca da guerra, Hesíodo diz-nos que é nefasta 

mas, por acção dos deuses, inevitável; acerca da segunda luta, isto é, acerca do trabalho, 

Hesíodo diz que «Boa é esta Luta para os mortais.»
106

 

 A razão de tal introdução, onde o trabalho é elogiado, é uma disputa litigiosa
107

 

com o seu irmão Perses, que teria desbaratado a sua parte da herança familiar e, numa 

primeira disputa litigiosa, teria subornado o júri para ganhar a contenda. 

 Aos vilões e aos corruptos, Hesíodo apelida-os de tolos e acrescenta uma 

importantíssima informação: «Não vêem como a metade vale mais do que o todo»
108

. 
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Esta afirmação é de tal forma importante que faremos um pequeno aparte para sublinhar 

que a harmonia da justa medida foi abraçada e aventada por Hesíodo, por representar 

um traço distanciador da conduta animalesca ou bárbara. 

 Prosseguindo a nossa demanda pelos principais valores da paideia grega, com o 

Mito de Prometeu e também com o Mito de Pandora, Hesíodo demostra que até para o 

mais legítimo crime, como o “crime” que visa auxiliar toda a humanidade, existe a 

correspondente punição. E, através da fábula do falcão e do rouxinol, ilustrou que 

apenas no reino animal deve predominar a lei do mais forte, pois, entre os homens só a 

justiça deve imperar. 

 A justiça seria o conceito que mais nos deveria demarcar das restantes espécies 

animais. Mas, Hesíodo não se ficou por aqui e, acrescentou que, se alguma pessoa 

desejar abundância de bens ou outro tipo de riquezas materiais ou imateriais, o único 

caminho para as adquirir seria pelo trabalho honesto. Para Hesíodo, só o trabalho 

dignifica e só o trabalho conduz à superioridade humana, como tal, só o trabalho 

mereceria ser recompensado com riquezas. Cremos que esta reivindicação do poeta de 

Ascra, longe de ser confundida com o infame “Arbeit Macht Frei” do século XX, é uma 

apologia a um modo de vida honesto e um manifesto contra a ausência de valores 

morais, exteriorizada por indivíduos como o seu irmão ou pelos corruptos juízes que o 

despojaram de justiça. 

 O autor da Teogonia diz-nos ainda que, «à riqueza, seguem-na o mérito e a 

glória»
109

 e acrescenta que, independentemente da situação em que nos encontraremos, 

o melhor será sempre trabalhar, pois «trabalho não é vergonha, é o ócio que trás 

vergonha»
110

. 

 Segundo Jaeger, «A vida despreocupada da classe senhorial, em Homero, não 

deve induzir-nos em erro: a Grécia exige dos seus habitantes uma vida de trabalho.»
111

  

 Tal como Homero, Hesíodo aglomerou os velhos mitos e interligou-os, criou 

outros mitos e organizou-os numa genealogia que possibilitou uma visão unitária dos 

deuses que presidiam ao cosmos. Todavia, o seu papel terá de ser notabilizado, 

sobretudo, por responder à necessidade de uma fundamentação ética para a massa 

popular que depende do trabalho para a sua sobrevivência. 
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 Relembremo-nos dos ideais heroicos defendidos por Homero e facilmente 

perceberemos que, se a massa popular seguisse esses ideais em tempos de paz, então a 

polis tornar-se-ia uma enorme arena, onde só os mais fortes guerreiros sobreviveriam, e 

onde todos pereceriam à fome, uma vez que, nesse cenário, ninguém labutaria os 

campos agrícolas. A iminência de tal cenário, de desnecessárias lutas internas, coloca 

em risco não apenas uma polis em concreto, mas antes, todo o mundo grego. É sob o 

temor da ameaça interna que a poesia de Hesíodo é propagada, isto é, para apaziguar as 

massas que exigem justiça e para apontar uma solução para a saída do infortúnio das 

classes desprivilegiadas. 

 A função educadora da poesia de Hesíodo é manifestamente expressa pelos 

inúmeros conselhos práticos que deixou aos gregos, como por exemplo: a sua exortação 

à estima dos familiares e acima de tudo à dos vizinhos; os conselhos sobre navegação, 

que proporcionava o exercício da atividade mercantil; e, sobretudo, os conselhos acerca 

da imprescindibilidade da atividade agrícola, que considera essencial para uma vida 

próspera e independente, seja a do cidadão a título individual ou a da comunidade em 

que está inserido. 

 A poesia de Hesíodo é sem dúvida um imorredouro relato da sociedade helénica 

do século VII; o seu elogio do trabalho e a sua apologia da justiça como principal factor 

de estabilidade social, tornar-se-ão pilares morais imprescindíveis para o 

desenvolvimento da democracia e imprescindíveis a qualquer cultura baseada no mérito 

como método de mobilidade social. 

 Para terminar, é fulcral acentuar a importância da poesia na formação do homem 

grego, e por isso, é impreterível enaltecer o facto de o poeta revelar ter participado e 

ganho alguns concursos de poesia organizados em homenagem a divindades, heróis ou 

meros cidadãos que se distinguiram em alguma atividade, que comprova que a atividade 

poética figuraria, junto das atividades desportivas, nas mais altas cerimónias do Estado. 

Isso demonstra que a poesia, por ser considerada uma força enriquecedora do homem, 

era valorizada e intensamente incentivada, não apenas por se resumir a mero 

entretenimento, mas porque era perspetivada como essencial na educação da 

comunidade. 
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3.3 - O nascimento da filosofia 

 Werner Jaegar na sua magnun opus diz-nos que «é profunda a conexão entre o 

nascimento da consciência filosófica nos Jónios e a origem do Estado jurídico.»
112

 A 

filosofia foi fundamental para o aparecimento e para a manutenção das instituições 

democráticas, mas, numa fase inicial, a sua a relevância é manifesta pela evidenciação 

de uma rotura com o anterior paradigma, onde o mito e o pensamento tribal dominavam 

a vida em comunidade, para emergir um paradigma onde a razão e o pensamento 

individualista estabeleceram as bases para nascer a democracia. 

 Como vimos acima, quando apareceram os poemas homéricos e a poesia de 

Hesíodo já existiria uma longa tradição religiosa que os precedeu, mas o mesmo não 

poderá ser dito acerca da filosofia. Segundo Finley
113

, as questões iminentemente 

científicas e filosóficas, tais como: “qual a origem do mundo?” ou “o que é o homem?” 

já seriam questões milenares quando a filosofia apareceu, mas as respostas a essas 

questões teriam ainda um fundo inquestionavelmente mitológico. 

 Como Jaeger advoga
114

, não é fácil traçar a fronteira temporal do momento em 

que surge o pensamento racional, uma vez que o próprio mito, claramente, representa 

uma primitiva tentativa de racionalização da realidade. Mas é bastante consensual, entre 

a maioria dos filósofos e historiadores, que não existiu antes do século VI a.C., em 

nenhuma parte do mundo, um movimento intelectual semelhante ao que foi iniciado 

pelos gregos.  

 Erroneamente, durante os séculos que se sucederam ao declínio do império 

romano, considerou-se que o berço da filosofia seria a Atenas do século V a.C. e, ainda 

hoje, alguns estudiosos manifestam essa opinião. A conclusão de que antes do século V 

a.C., mais concretamente, que antes do aparecimento de Sócrates, não existiria 

pensamento filosófico foi de tal maneira generalizada que quando foi considerada a 

hipótese de existir pensamento filosófico anterior a Sócrates, vulgarizou-se a 

denominação de filósofos “pré-socráticos” para designar os pensadores que 

antecederam o século V a.C.. 

 É compreensível a ideia advogada por esses estudiosos que defendem que a 

filosofia apenas surgiu no século V a.C., uma vez que a filosofia que antecedeu a Época 

Clássica ainda possuía algumas características da tradição com que entra em ruptura, ou 
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de outra forma, porque só na Época Clássica é que a filosofia assumiu os contornos com 

que hoje a definimos. Alguns estudiosos
115

 chegam mesmo a tratar os filósofos da 

physis como não sendo filósofos, ou pela positiva, como sendo pré-cientistas, cuja 

pesquisa se demarcaria dos problemas que hoje consideramos como iminentemente 

filosóficos. Todavia, não cremos que uma mera mudança no foco da investigação 

filosófica seja suficiente para descartar a investigação previamente efetuada como sendo 

não-filosófica. Uma vez que não existiria a demarcação entre ciência e filosofia que 

hoje é reivindicada, não existiria método científico, nem tão pouco a 

hiperespecialização, que possibilitou aumentar o alcance da ciência moderna para os 

patamares hoje reconhecidos. Daí que, toda a indagação sistemática e descomprometida 

sobre o mundo físico ou mental seria filosofia, sendo que, a tentativa de demarcar a 

ciência da filosofia na Antiguidade é puro anacronismo. 

 Como defende A. Kenny, «A partir do seculo VI a.C., os elementos de religião, 

ciência e filosofia fermentam juntos num único caldeirão cultural. Com a nossa 

distância temporal, os filósofos, os cientistas e os teólogos podem todos olhar para trás, 

para estes primeiros pensadores, e considerá-los seus antepassados intelectuais.»
116

  

 A designação de filósofos “pré-socráticos” perde ainda mais consistência quando 

constatado que alguns dos supostos pré-socráticos são, na verdade contemporâneos de 

Sócrates. Por todos estes motivos, seguiremos a convicção de G. Bornheim
117

 e 

colocaremos o gérmen da revolução filosófica ateniense do século V a.C. na Jónia do 

princípio do século VI a.C..  

 Segundo J. Brun
118

, todas as obras dos primeiros filósofos se encontram 

perdidas, chegando-nos apenas alguns fragmentos, que foram transmitidos por citações 

feitas por autores posteriores, dos quais se destacam filósofos como Platão, Aristóteles, 

Sexto Empírico e Cícero, ou doxógrafos como Teofrasto, Galieno e Diógenes Laércio. 

 As próprias citações que nos chegaram dos pré-socráticos são bastante concisas, 

são autênticos apotegmas que recorrentemente são explicados, ora pelo predomínio da 

poesia na época, ou pela plausível economia de espaço das superfícies onde escreviam, 

ou até mesmo pela tradição de afixar máximas em pórticos e outros edifícios 

públicos
119

, ou meramente pela sua inquestionável facilidade de memorização. 
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 A pouquíssima informação que possuímos acerca desses primeiros pensadores 

contrasta com os milhares de comentários existentes acerca deles e esse é, sem sombra 

de dúvida, o principal problema com que nos deparamos quando tentamos perceber a 

coerência e a influência do pensamento desses primeiros filósofos no helenismo. 

Independentemente dessas indesejadas contingências, tentaremos perceber quais as 

condições que propiciaram o seu aparecimento e qual o seu papel na construção da 

mundividência helénica.  

 Nesta tentativa de compreensão da influência dos primeiros filósofos distanciar-

nos-emos de interpretações teológicas como a de E. Rhode e a de W. Jaeger, assim 

como, distanciar-nos-emos de interpretações ontológicas, como a de F. Nietzsche ou a 

de M. Heidegger, de forma a evitarmos as muito questionáveis extrapolações 

românticas, para que possamos simplesmente desvelar a conjetura que levou ao 

aparecimento da filosofia e perceber qual a real influência dos primeiros filósofos na 

construção do helenismo.  

 Dito isto, tentaremos uma abordagem tendencialmente positivista, melhor 

expressa pela tentativa de distanciamento da interpretação pessoal e pela mera análise 

do que factualmente conhecemos acerca do assunto em questão, ou seja, privilegiando 

as fontes originais. 

 

3.4 - Os Milésios – Racionalismo e cosmologias hilozoístas 

 Dentro do mundo helénico, existe uma pequena área geográfica que é apontada 

como o berço da filosofia e, como já vimos acima, não é Atenas; referimo-nos à Ásia 

Menor, mais concretamente à polis de Mileto. A cidade de Mileto, situada na costa da 

atual Turquia, foi o local de nascimento de três dos primeiros pensadores gregos. Destes 

primeiros pensadores, que surgiram na Jónia, existe um que desde a Época Clássica é 

apontado como o primeiro filósofo, referimo-nos a Tales de Mileto. 

 O vocábulo utilizado pelos seus conterrâneos para designarem homens como 

Tales seria o de sophos, ou seja, “sábio”, aquele que possuía a sabedoria. Inúmeros 

autores na Época Clássica construíram a sua própria lista de “Sete Sábios” da Grécia 

Antiga; pensamos que a única conclusão a ser retirada desse facto é que não existiriam 

apenas sete sábios em toda a Grécia, todavia, é de salientar que, curiosamente, Tales 

figura em todas as listas.  
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 Segundo as informações fornecidas por Heródoto, Tales muito provavelmente 

nasceu em 624 a.C., o que faz dele contemporâneo de Creso da Lídia, de Ciro da Pérsia 

e do estadista ateniense Sólon. O filósofo francês Jean Brun, na obra os Pré-Socráticos, 

evidencia que a vida da maioria dos filósofos pré-socráticos é contextualizada 

cronologicamente pela(s) Cronologia(s) de Eratóstenes de Cirene e de Apolodoro de 

Atenas, mas o problema reside em saber se as datas apontadas se referem ao floruit ou à 

acme desses filósofos e, apesar de utilizarmos uma diferente fonte para situar  o 

nascimento de Tales, com o primeiro dos milésios, o problema é fundamentalmente o 

mesmo, ou seja, o problema reside em saber que idade teria Tales no relato de 

Heródoto.  

 Ultrapassadas as contingências de situar o nascimento de Tales, deparamo-nos 

com outras dificuldades, porque, apesar de alguns autores posteriores a Aristóteles lhe 

atribuírem uma obra escrita, como séculos mais tarde Agostinho de Hipona
120

 fez, não 

existe qualquer tipo de prova sólida de que tenha escrito alguma coisa, uma vez que, 

nenhum fragmento da sua autoria foi encontrado e, por isso, o pouco que conhecemos 

do pensamento e da vida de Tales resume-se a duas ou três afirmações e a três ou quatro 

relatos doxográficos de curiosos incidentes da sua vida. Ainda assim, os poucos dados 

que possuímos apontam que Tales possivelmente possuísse ascendência da mais alta 

nobreza fenícia
121

. 

 Pelos relatos de Heródoto, sabemos, ainda, que Tales participou ativamente na 

vida da sua polis e na vida de outras poleis do mundo helénico, fosse em campanhas 

militares ou mesmo em viagens diplomáticas. Pela mesma fonte, sabemos que possuía 

um enorme interesse pela geometria, pela matemática e, principalmente, pela 

astronomia e que estes interesses se teriam manifestado na previsão de fenómenos 

astronómicos como um eclipse
122

 e na elaboração de grandes feitos de engenharia em 

prol da sua comunidade, como o lendário desvio de um rio, para que as forças de Creso 

surpreendessem o exército de Ciro
123

. 

 Das poucas afirmações que lhe são atribuídas, existem duas muitíssimo 

importantes para podermos integrá-lo no movimento que se iniciou em Mileto. A 

primeira dessas afirmações diz-nos que «o princípio [de todas as coisas] é a água»
124

 e, 
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a segunda diz-nos que, «a Terra repousa sôbre a água»
125

. Como defende W. K. C. 

Guthrie, na sua monumental obra History of Greek Philosophy
126

, não se sabe muito 

bem o contexto dessas duas afirmações, mas desde Aristóteles que se lhe atribuí um 

significado cosmológico. 

 Segundo J. Brun
127

, alguns classicistas e filósofos, como Creuzer, Schlegel ou 

Augusto Gladitsch, compararam as afirmações de Tales com a importância atribuída à 

água por alguns dos mitos homéricos e das civilizações mais a Sul e a Oriente e, desta 

forma, tentaram evidenciar uma pretensa ausência de originalidade na afirmação de 

Tales.  

 Mas, segundo W. K. C. Guthrie, é verdade que Tales viveu numa sociedade que 

se encontrava simultaneamente entre a influência da mitologia grega e oriental e são 

bastante conhecidos os contactos, nomeadamente comerciais, entre os gregos e outras 

civilizações; por isso, muitos comentadores advogam uma suposta viagem de Tales ao 

Egipto e insistem que este se terá inspirado nos mitos de outras civilizações para 

elaborar a sua própria cosmologia. Esses críticos vulgarmente atribuem especial enfase 

à importância atribuída à água pelas civilizações que cresceram entre os grandes rios, 

como a civilização mesopotâmica e a egípcia. 

 Essa mesma hipótese foi levantada na Antiguidade, mas a falta de evidências 

para sustentar esse tipo de afirmação retiram essa hipótese para um patamar secundário, 

até porque, ela entra em conflito com a asserção feita pela mais prestigiada fonte acerca 

do pensamento da época, ou seja, Aristóteles, que antes de considerar essa hipótese, diz-

nos que: «Dos primeiros filósofos, a maioria considerou os princípios de natureza 

material como sendo os únicos princípios de tudo o que existe. Aquilo de que são 

constituídas tôdas as coisas, o primeiro elemento de que nascem e o último em que se 

resolvem»
128

.  

 Aristóteles acrescentou que «Tales, o fundador dêste tipo de filosofia, diz que o 

princípio é a água (…), sendo talvez levado a formar essa opinião por ter observado que 

o alimento de tôdas as coisas é úmido e que o próprio calor é gerado e alimentado pela 

umidade»
129
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 Como é possível constatar a partir das palavras de Aristóteles, a racionalidade na 

abordagem das questões e a metodologia empírica utilizada por Tales (e melhor 

evidenciada pelos restantes milésios), poderá facilmente refutar o cenário de “fraude” 

intelectual.  

 Séculos mais tarde, o filósofo neoplatónico Simplício diz-nos que Tales «parece 

ter sido ateu»
130

 , o que, a ser verdade, por si só seria algo extremamente controverso, 

uma vez que se trata de uma época em que a religião dominava todos os domínios da 

vida pública. Por outro lado, a ser verdadeira essa asserção, poderemos encara-la como 

uma confirmação da enorme liberdade de pensamento disfrutada pelos cidadãos das 

poleis da Ásia Menor. Simplício acrescentou, ainda, informação sobre os seguidores de 

Tales: «Dizem que a água é o princípio. As aparências sensíveis os conduziram a esta 

conclusão; porque aquilo que é quente necessita de umidade para viver, e o que é morto 

seca, e todos os germes são úmidos, e todo alimento é cheio de suco; ora, é natural que 

cada coisa se nutra daquilo que provém; a água é o princípio que mantém todas as 

coisas; e assim concluíram que a água é o princípio de tudo»
131

 

 É inequívoco que as palavras de Simplício, que possivelmente foram baseadas 

na versão aristotélica, atribuem especial enfase à racionalidade, utilizada na abordagem 

dos problemas suscitados, e ao apoio nas evidências empíricas, durante a investigação 

desses problemas, desligando terminantemente Tales de qualquer influência mitológica 

ou religiosa. 

 Como explica Guthrie
132

, os contactos dos Gregos com outras civilizações são 

inegáveis, os próprios conhecimentos astrológicos e geométricos de Tales poderão 

muito provavelmente ter sido importados dos babilónios e dos egípcios
133

, mas 

forçosamente terá de ser reconhecido o mérito da introdução e manutenção desses 

conhecimentos na cultura grega e, certamente, terá de ser evidenciada a tenacidade de 

Tales na busca da origem dos fenómenos que o rodeavam por vias alternativas à 

expectável via mitológica. 

 Outra afirmação também atribuída a Tales é a de que «Tudo está cheio de 

deuses»
134

. 
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 Aristóteles contextualizou essa afirmação
135

, afirmando que Tales conferia ao 

movimento das coisas no mundo uma origem semelhante à matéria que anima e 

movimenta o corpo humano, ou seja, da mesma forma que algo a que aqui chamamos 

“alma” anima o corpo humano, também os objetos e a restante matéria do cosmos 

seriam animados por forças semelhantes. Aristóteles diz-nos, ainda, que Tales chegou a 

esta conclusão pela análise empírica das forças magnéticas presentes nos ímanes. 

Poderemos afirmar, então, que a afirmação de Tales é uma mera e arcaica 

personificação das forças presentes na natureza sem que com isso desprestigiemos a 

investigação do filósofo, mas também poderemos tentar integrar esta afirmação no 

pouco que sabemos de Tales e advogar que o monismo hilozoísta de Tales se 

manifestava num panteísmo animista. 

 O mestre de Aristóteles, Platão, também nos dá alguma informação acerca do 

primeiro dos milésios, uma vez que, no Teeteto, conta que Tales, distraído com as suas 

observações aos corpos celestes, caiu num poço para grande comprazimento de uma 

bela escrava Trácia, que ironizou com a situação dizendo que Tales, «na ânsia de 

conhecer as coisas do céu, deixar escapar o que tinha à frente, debaixo dos pés.»
136

 

 Não cremos que Platão quisesse insinuar que Tales era um tolo ou um ignorante 

por preocupar-se com arche da physis, em detrimento dos problemas mais próximos da 

esfera humana. Com este cómico relato, Platão parece apenas querer evidenciar como os 

homens livres e mais esclarecidos poderiam parecer ridículos aos olhos dos menos 

esclarecidos, principalmente, quando manifestam desatenção com algo considerado 

comum ou básico, como o mero andar sem tropeçar em obstáculos menores. Mas, desta 

forma, Platão ajudou a pintar para a posteridade a personalidade de mais um filósofo 

grego, representando Tales como um distraído visionário, como um incauto sonhador 

ou, meramente, como um homem tão compenetrado em conhecer o mundo que, por 

vezes, descuida até a sua própria segurança. Talvez seja por este cómico relato que 

alguns doxógrafos atribuam a queda num buraco como causa de morte do filósofo. 

 Por sua vez, na Política
137

, Aristóteles apresenta-nos Tales como sendo um 

homem com enorme sentido prático. O estagirita diz-nos que, quando Tales foi 

confrontado com a sua pobreza e com a suposta inutilidade do tempo despendido a 

filosofar e a observar os astros, partiu para a acção e provou que os seus conterrâneos 
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estavam enganados. Segundo esta história, pela sistemática observação da esfera 

celeste, Tales sabia que no próximo ano iria existir uma enorme safra de azeitona. Para 

provar aos seus conterrâneos que estariam enganados acerca do valor da filosofia, Tales 

alugou sem concorrência e, consequentemente, a baixo preço, todos os lagares de 

Mileto e de Quios, subalugando-os, mais tarde, a preços muito mais inflacionados. A 

veracidade desta história dificilmente poderá ser constatada, mas durante os séculos 

posteriores, e até na contemporaneidade, esta história foi utilizada para legitimar o 

estudo da filosofia. 

 Quanto aos célebres apotegmas que por vezes lhe são atribuídos, como o 

«conhece-te a ti mesmo»
138

 e o «nada em excesso»
139

, se estes tiverem sido 

legitimamente atribuídos, cremos que indiciam que os problemas de índole 

antropológica não seriam alheios às suas preocupações, o que contraria a ideia de que os 

primeiros filósofos se ocupariam unicamente com o desvelar das causas dos fenómenos 

do mundo físico. 

 Ainda a propósito de uma possível participação política de Tales, a enciclopédia 

medieval Suda diz-nos que os primeiros e principais legisladores atenienses foram: 

«Drakon and after him Solon and after him Thales and after him Aeschylus.»
140

 

 Sabemos com relativa certeza que Tales não era ateniense e que Ésquilo é 

vulgarmente considerado um poeta, além de que, a própria ordem cronológica desta 

possível sucessão é muitíssimo questionável; mas, tendo em conta os relatos de 

Heródoto
141

, cremos que isso não invalidará uma possível contribuição de Tales para a 

construção das leis atenienses e acentua a ideia de que Tales também se ocupou de 

assuntos da esfera antropológica. 

 O pensador que cronologicamente sucedeu a Tales na cidade de Mileto foi 

Anaximandro. 

 Anaximandro, tal como Tales, também nasceu no final do século VII a.C.
142

 e, 

pelos relatos que nos chegaram, também revelou grande tenacidade na investigação do 

meio que o rodeava. Contudo, e contrariamente ao filósofo que identificou a água como 
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origem, a Anaximandro são outorgadas várias obras escritas
143

, sendo que apenas uma 

delas, denominada Acerca da Natureza, possuí fortes evidências de ter existido. 

 Desta obra, que segundo J. Brun
144

 supostamente esteve na biblioteca do Liceu 

de Aristóteles, encontrando-se hoje desaparecida. Chegaram-nos apenas três 

fragmentos, suscetíveis das mais variadas interpretações. 

 O mais importante desses fragmentos diz: «[O ilimitado é a origem dos seres. E 

a fonte de geração das coisas existentes é aquela na qual a destruição, também 

acontece,] segundo a necessidade; porquanto pagam castigo e retribuição uns aos 

outros, pela sua injustiça, de acordo com o decreto do tempo.»
145

 

 Os outros dois restantes fragmentos de Anaximandro apenas dizem que «O 

ilimitado é eterno»
146

 e que «O ilimitado é imortal e indissolúvel.»
147

 

 Segundo W. Jaeger
148

, estes fragmentos parecem indiciar que Anaximandro 

talvez tenha sido o primeiro a escrever em prosa e a publicar as suas ideias mas, à 

exceção destes fragmentos, a maioria da informação que possuímos acerca do seu 

pensamento e vida provêm de citações, de algumas paráfrases e de alguns relatos 

doxográficos que foram recorrentemente interpretados por centenas de comentadores. 

 A maioria dos filósofos que, posteriormente, comentou Anaximandro e dos 

quais salientamos Aristóteles, viu nas suas palavras uma cosmogonia e uma explicação 

cosmológica para o ciclo de vida dos seres (vivos) e da própria da matéria do mundo. 

Mas, para melhor desvelarmos o significado destes fragmentos e para melhor 

contextualizarmos o aparecimento de Anaximandro no movimento filosófico iniciado 

em Mileto, teremos de confrontar todas as fontes disponíveis. Por isso, seguiremos 

agora o testemunho de Estrabão que nos diz que Anaximandro foi discípulo de Tales
149

. 

 Como Kirk e Raven
150

 referem, Simplício e Hipólito de Roma corroboraram a 

afirmação de que Anaximandro teria sido discípulo de Tales; contudo, Pseudo-Plutarco 

advogou que Tales e Anaximandro foram apenas companheiros.  
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 Sabendo com relativa segurança, que Tales e Anaximandro eram 

contemporâneos e, acima de tudo, sabendo que eram conterrâneos, a maioria dos 

comentadores está inclinada a pensar que os dois filósofos mantivessem algum tipo de 

relação, fosse ela profissional e/ ou, de amizade. 

 Partindo das semelhanças entre eles, a Anaximandro também são atribuídas 

inúmeras façanhas, nomeadamente no campo da cartografia, como a construção de um 

dos primeiros mapa-mundi
151

 conhecidos que, tal como a maioria dos seus escritos, não 

sobreviveu até aos nossos dias. Todavia, graças aos relatos de Heródoto e ao trabalho de 

Hecateu foi possível elaborar um esboço do seu possível especto: O mundo teria um 

aspeto circular, encontrando-se dividido em duas ou três partes iguais, equivalentes ao 

continente europeu, ao asiático e ao africano (Líbia). Os continentes encontrar-se-iam 

separados por massas de água como o Mediterrâneo e rodeados por um Rio/Oceano. O 

carácter rigorosamente geométrico desta construção cartográfica, surpreendeu até 

Heródoto, que considerou implausível existir um oceano, que ninguém teria visto, a 

rodear toda a terra
152

. 

 Como defendem Kirk e Raven
153

, para construir este mapa, e apesar de lhe ter 

sido reconhecida a liderança de uma expedição colonizadora, Anaximandro deve ter 

utilizado conhecimentos geográficos que presumivelmente foram adquiridos por 

testemunhos dos inúmeros marinheiros que sazonalmente passariam por Mileto, até 

porque, Mileto seria um dos maiores centros comerciais do mundo helénico e uma das 

polis mais dinamizadoras da cultura e da diáspora colonizadora helénica. Mas como 

Werner Jaeger
154

 evidencia, na ausência de conhecimentos empíricos acerca das áreas 

insondadas do mundo, Anaximandro aprioristicamente arquitetou uma perspetiva 

totalmente geométrica do mundo, que obedece a fortes cânones matemáticos, indiciando 

um forte desejo de harmonização de todos os aspetos da vida, incluindo aqui a total 

harmonização do cosmos. 

 Outra das semelhanças que Anaximandro também teria com Tales seria a sua 

extrema dedicação à observação dos fenómenos da abóboda celeste, uma vez que os 

relatos doxográficos atribuem-lhe grandes desenvolvimentos no campo da astronomia e 

até da astrologia. A título de exemplo, segundo Diógenes Laércio
155

, Anaximandro teria 
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sido o responsável pela invenção do gnomon, tendo inclusivamente edificado um 

exemplar em Esparta. Porém, teremos de rejeitar, pelo menos parcialmente, esta 

informação porque, apesar da introdução desse tipo de tecnologia na Lacónia não poder 

ser facilmente contestada, a invenção do gnomon é uma informação que, como Kirk e 

Raven
156

 evidenciam, Heródoto séculos antes desmentiu, advogando que: «Quanto ao 

gnomo ou relógio solar e a divisão do dia em doze partes, os Gregos devem-nos aos 

Babilônios.»
157

 

 Diógenes Laércio, no seu relato acerca dos primeiros filósofos, expôs ainda que 

Anaximandro teria registado os solstícios e equinócios, assim como teria elaborado uma 

descrição da circunferência da terra e do mar, demonstrando um insaciável espírito 

polimata e evidenciando possuir os conhecimentos que também seriam reconhecidos a 

Tales, uma vez que seria praticamente impossível efetuar uma observação sistemática 

da abóbada celeste sem possuir conhecimentos de geometria e de matemática.  

 Seguindo ainda Diógenes Laércio, Anaximandro teria defendido que a terra está 

no centro do universo e que seria esférica, que a lua refletia a luz do sol (mas que este 

seria menor do que a terra), e ainda que teria construído uma maquete do cosmos (esfera 

celeste). Este relato, que se baseia em fontes hoje desaparecidas, apresenta-nos uma 

presumível síntese de alguns dos feitos científicos de Anaximandro; contudo, 

desprivilegia o fundamento racional da explicação, sendo, fundamentalmente, uma 

mescla enumerativa de alguns dos feitos mais verosímeis de Anaximandro.  

 Seguindo outros doxógrafos, como Aécio e Hipólito, é possível perceber que, 

para Anaximandro, o cosmos seria perfeitamente esférico e a terra seria cilíndrica, 

encontrando-se equilibradamente suspensa no centro do cosmos. O equilíbrio da terra, 

no centro do cosmos, adviria do equilíbrio das forças proveniente da equidistância em 

relação à esfera celeste. 

 O cosmos de Anaximandro seria ainda composto por mais três esferas 

concêntricas, a saber: a esfera das estrelas (9x o diâmetro da Terra); a da lua (18x maior 

do que a Terra); e a do sol (27x maior que a terra).
158

 

 Ainda baseando-nos nos relatos doxográficos, é possível verificar que, para 

Anaximandro, os astros se deslocariam dentro destas esferas
159

, ora passando por cima 
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da Terra, ora passando por baixo e seria ao circularem (orbitando) nessas bandas que 

originariam o dia e a noite. Por todo este rigor na conceção do seu sistema é que W. 

Jaeger advoga que, «A concepção da Terra e do mundo em Anaximandro é uma vitória 

do espírito geométrico.»
160

 

  Em relação ao restante sistema de Anaximandro, através do contraste dos mais 

fidedignos doxógrafos (como Teofrasto, Simplício, Hipólito e Pseudo-Plutarco) e dos 

mais confiáveis filósofos (como Aristóteles), será possível apresentar um relato bastante 

fiel do presumível sistema de Anaximandro. 

 Simplício da Cilícia diz-nos que, «Anaximander (…) said that the principle and 

element of existing things was the ápeiron [indefinite, or infinite], (…)He says that it is 

neither water nor any other of the so-called elements, but some other ápeiron nature, 

from which come into being all the heavens and the worlds in them. And the source of 

coming-to-be for existing things is that into which destruction, too happens acorcording 

to necessity; for they pay penalty and retribution to each other for their injustice 

according to the assessment of Time»
161

 

 De forma sucinta, e ao contrário de Tales que perspetivava um elemento em 

concreto para explicar a origem, para o segundo dos milésios, a arche não poderia ser 

um dos elementos já conhecidos, pois estes eram concretos e limitados e, segundo 

Aristóteles
162

, se o elemento primordial fosse finito então a geração e corrupção de 

mundos seria finita e limitada não existindo devir. 

 Por isso, para Anaximandro a arche estaria no apeiron, ou seja, num elemento 

infinito, ilimitado e indefinido. A explicação para esta escolha de Anaximandro foi-nos 

apresentada por Aristóteles, na sua Física, mais concretamente, na sua “Crítica aos 

físicos”
163

 e na sua análise aos “Contrários como princípios”
164

, onde Aristóteles 

evidencia que, para os “físicos” (como Anaximandro) os quatro elementos não 

poderiam isoladamente dar origem aos seus contrários, ou seja, a água não poderia dar 

origem ao fogo, nem o fogo poderia dar origem à água.  

 Aristóteles acrescentou, ainda, que se um dos elementos já conhecidos fosse 

ilimitado, então o seu elemento contrário estaria irremediavelmente sujeito à destruição 

                                                                                                                                                                                   
159

 «Anaximander says that the heavenly bodies are carried by the circles» Aetius, II, 16, 5 apud Kirk & 

Raven, The PreSocratic Philosophers, p. 136  
160

 Werner Jaeger, Paideia, p. 198 
161

 Simplicius Phys. 24, 13 apud Kirk & Raven, The PreSocratic Philosophers, pp. 105-106  
162

 Aristóteles, Física, 4, 203 b7 
163

 Ibidem, I, 4 
164

 Ibidem, I, 5 



 

68 
 

e ao inelutável desaparecimento. Ou seja, se a água fosse infinita e ilimitada, então todo 

o fogo do cosmos seria por ela destruído e vice-versa, isto é, se o fogo fosse infinito 

então toda a água desaparecia do cosmos. Por essa razão é que, para Anaximandro, a 

arche encontrar-se-ia num quinto elemento, num elemento primordial, desconhecido, 

incriado, intemporal, imortal e sem limites, a partir do qual, todas as outras substâncias 

se separariam e ao qual regressariam após a sua morte/destruição.  

 Nesta teoria, as substâncias que se separaram do apeiron, ou seja, água, terra, 

fogo e ar, mas também aquilo que hoje consideramos propriedades das substâncias, ou 

seja, o húmido e o seco, e o quente e o frio (os contrários), ingressaram num 

interminável conflito umas com as outras que apenas terminará com o retorno delas para 

a unidade original.  

 Só por esta pequena síntese interpretativa do sistema de Anaximandro, 

poderemos afirmar que a teoria do conflito entre opostos, que vai mais tarde irá ser 

advogada por filósofos como Heraclito, Parménides, Empédocles e Anaxágoras, 

encontra a sua génese em Anaximandro. 

 Como defende Guthrie
165

, «The conflict of the opposites is an undeniable fact of 

nature.» E, como defendem Kirk e Raven, «Doubtless he was influenced by observation 

of the main seasonal changes, in which heat and drought in summer seem to be pitted 

against cold and rain in winter.»
166

 Ou seja, e de forma mais sucinta, Anaximandro ter-

se-ia inspirado na observação sistemática dos fenómenos presentes na natureza, para 

formular a sua teoria dos contrários. 

 A elaboração de teorias sustentadas pelo conhecimento empírico é, sem sombra 

de dúvida, um traço característico do movimento iniciado em Mileto, mas não deixa de 

ser muito relevante mencionar que Anaximandro nos diz que os contrários «pagam 

castigo e retribuição uns aos outros, pela sua injustiça»
167

. Na natureza é possível 

verificar um equilíbrio pela supressão do elemento que cometeu a injustiça de se 

sobrepor ao seu contrário. Todavia, e muito surpreendentemente, filósofo do apeiron faz 

uso de uma terminologia que vulgarmente é aplicada às relações humanas, mais 

concretamente, às relações humanas em contexto legal. 
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 Como defende Jaeger, Anaximandro «Transpõe para o reino da natureza a 

representação da dike da vida social da polis e explica a conexão causal da geração e 

corrupção das coisas como contenda jurídica»
168

.  

 O conceito de justiça (dike), que encontra em Hesíodo o seu principal 

dinamizador, manifesta-se, uma vez mais, como um elemento nuclear na cultura 

helénica, uma vez que, segundo Jaeger, para Anaximandro a ordem e harmonia na polis 

seriam irremediavelmente provenientes dos ditames da justiça e seriam o reflexo de uma 

maior e mais sublime ordem cósmica. 

 Plutarco ao examinar as doutrinas dos filósofos gregos evidenciou que: 

«Anaximander(…) assigns the principle of all things to the Infinite, from whence all 

things flow, and into the same are corrupted; hence it is that infinite worlds are framed, 

and those vanish again into that whence they have their original.»
169

 

 Como podemos constatar, com esta teorização do ciclo da matéria, a maioria dos 

comentadores de Anaximandro, como Hipólito ou, o acima citado, Plutarco, 

contemplaram uma primeira teorização da noção de perpétuo devir e, de forma mais 

complexa e problemática, alguns dos comentadores de Anaximandro perspetivaram uma 

teoria de inumeráveis multiversos não coexistentes no tempo, ou seja, a perpétua 

geração e corrupção da matéria implicaria a existência de uma sequência infindável de 

nascimentos e destruições de mundos. 

Independentemente dos mais críticos defenderem que esta teorização 

cosmológica é alicerçada numa conceção pré-científica do mundo ou mesmo numa 

conceção mitológica do cosmos, é inequívoco que esta é uma teoria que entra em rotura 

com a típica narrativa mitológica e é mais um facto que reforça a ideia de uma Mileto 

livre dos grilhões de uma autoritária autoridade religiosa fosse ela grega ou persa. 

 Na verdade, a teoria de Anaximandro é em tudo semelhante às teorias 

cosmogónicas contemporâneas, todavia, não poderíamos terminar esta exposição sem 

evidenciar que as investigações de Anaximandro não se teriam ficado “só” pela 

geografia e pela astronomia, pois, como revela Plutarco, Anaximandro advogava que, 

«men were first produced in fishes, and, when they were grown up and able to help 

themselves, were thrown out, and so lived upon the land.»
170

 Esta afirmação foi 
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corroborada por inúmeros doxógrafos como Pseudo-Plutarco
171

, Aécio
172

, Censorino
173

 

e Hipólito
174

. 

 Uma vez mais, se, por um lado, na contemporaneidade muitos comentadores 

viram nas palavras de Anaximandro uma espécie de antecipação do evolucionismo 

darwinista, por outro lado, outros comentadores consideraram que essa afirmação 

comprova que os Milésios eram inspirados pelos mitos das civilizações orientais. 

 Pela enorme quantidade de testemunhos que nos chegaram acerca da teoria da 

antropogénese de Anaximandro, e pelos detalhes da mesma, é extremamente provável 

que Anaximandro tenha feito incursões no campo da zoologia/antropogonia. Além 

disso, segundo Kirk e Raven
175

, outras das fontes doxográficas de Anaximandro, como 

o filósofo romano Séneca e os já acima citados Aécio e Hipólito, defendem que 

Anaximandro teria elaborado investigações meteorológicas e que este atribuiu grande 

importância à acção do vento na criação de fenómenos atmosféricos como tempestades 

e furacões. Concluindo, a geografia, a astronomia, a física e a metafísica, a zoologia, a 

meteorologia, entre muitas outras áreas do conhecimento, foram abordadas 

coerentemente por Anaximandro na tentativa de conhecer o mundo. No entanto, o 

estudo racional e empiricamente metódico, a que hoje chamamos ciência, apenas se 

revela frutuoso e identificado com a verdade, se, de um ponto de vista pragmatista, o 

mesmo, se manifestar bem-sucedido na previsão de fenómenos. E, se a Tales de Mileto 

é atribuída a previsão de um eclipse, a Anaximandro, por sua vez, é atribuída a previsão 

de um sismo.  

 Cícero ao questionar-se acerca da capacidade da ciência prever fenómenos diz-

nos que, «Anaximander, the natural philosopher, warned the Spartans to leave the city 

and their homes and to sleep in the fields under arms, because an earthquake was at 

hand. Then the whole city fell down in ruins and the extremity of Mount Taygetus was 

torn away like the stern of a ship in a storm.»
176

 Segundo Plínio o Velho
177

, essa 

previsão teria sido efetuada pela observação do constante escoar de água num poço 

fiável, sendo isso indício de uma perturbação interna no seio da terra. Ou como o 
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historiador romano Amiano Marcelino, melhor expôs: «Anaximander says that 

when the earth dries up after excessive summer drought, or after soaking rainstorms, 

great clefts open, through which the upper air enters with excessive violence; and the 

earth, shaken by the mighty draft of air through these, is stirred from its very 

foundations.»
178

 

 Inúmeros historiadores modernos defendem que a previsão de um terramoto tem 

substrato suficiente para ser encarada como verdadeira, uma vez que Mileto se encontra 

numa zona geologicamente muito ativa, sendo que alguns estudiosos insistem até 

mesmo que métodos mais estranhos de previsão de tais fenómenos são de facto 

utilizados, como a observação do comportamento dos animais. 

 Infelizmente, para o âmbito do nosso estudo, não nos chegaram nenhumas 

informações acerca das suas considerações políticas, mas foi encontrada uma estátua 

mutilada em Mileto com o seu nome, facto que muitos consideraram poder indiciar o 

reconhecimento da sua meritória ação na direção dos destinos da polis. 

 O terceiro dos filósofos originários da polis de Mileto foi Anaxímenes e, 

segundo Jean Brun
179

, o seu acme teria acontecido em 526 a.C.. Seria discípulo e/ou 

amigo pessoal de Anaximandro, mas ao contrário deste defendia que a substância 

primordial, ou a arche da physis, não seria uma substância indeterminada e 

desconhecida como o apeiron. 

 Diógenes Laércio
180

 atribuiu-lhe uma grande clareza nos escritos e, por isso, 

muitos comentadores acreditam que tenha escrito uma obra denominada Acerca da 

Natureza. Porém, muitos comentadores contemporâneos admitem que essa designação 

seja uma simples generalização, visto que a indagação acerca da natureza é o único 

traço unificador da filosofia que antecedeu o antropocentrismo sofístico-socrático. 

  Em relação aos escritos de Anaxímenes, e apesar de em relação aos anteriores 

milésios existir uma maior proximidade cronológica, mantém-se o apedeutismo em 

relação aos mesmos, uma vez que o único fragmento de Anaxímenes que nos chegou, 

apenas diz: «Como nossa alma, que é ar, nos governa e sustém, assim também o sopro e 

o ar abraçam todo o cosmos.»
181
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 A partir deste pequeno fragmento, percebemos que para Anaxímenes a 

substância primordial (arche) já seria uma substância concreta e conhecida, ou seja, a 

arche seria o “sempre envolvente” ar (aer). 

 Como é já possível vislumbrar, a tradição monista, iniciada por Tales e 

continuada por Anaximandro, também encontra seguimento na filosofia de Anaxímenes 

sendo, por isso, um dos maiores fatores de união da convencionalmente denominada 

“escola de Mileto”. 

 Como os relatos acerca do seu pensamento são raros, para justificar a sua 

escolha de elemento primordial, começaremos por analisar a sua visão do cosmos. E, 

partindo de algumas fontes doxográficas, como Hipólito de Roma, sabemos que, para 

Anaxímenes, «The earth is flat, being borne upon air, and similarly sun, moon and the 

other heavenly bodies, which are all fiery, ride upon the air through their flatness.»
182

 

 Segundo este testemunho, corroborado por Aécio e por Simplício, entre muitos 

outros doxógrafos e filósofos, para Anaximandro, a Terra e todos os corpos celestes, 

como o Sol, a Lua e as estrelas seriam achatados, tal como as folhas das árvores. 

 À primeira vista, esta irrealista visão dos corpos celestes parece ser um 

retrocesso em relação as teorias elaboradas por Anaximandro mas, seguindo os mesmos 

doxógrafos, como por exemplo Hipólito, sabemos que Anaximandro «says that the 

heavenly bodies do not move under the earth, as others have supposed, but round it, 

(…) and that the sun is hidden not by being under the earth, but through being covered 

by the higher parts of the earth and through its increased distance from us.»
183

 Ou seja, 

segundo Hipólito e Aristóteles
184

, para Anaxímenes, a orbita do Sol e da Lua não seria 

concretizada através de uma circunferência vertical (passando por baixo da Terra e, 

consequentemente, desaparecendo) como Anaximandro advogava, mas seria antes, 

através de uma rota horizontal em volta da terra, isto é, como hoje concebemos a Lua a 

orbitar à volta da Terra, ou os planetas a orbitarem à volta do Sol. 

 Pelos extensos relatos de Hipólito nas suas Refutações, sabemos que 

Anaxímenes atribuía ao ar o papel de elemento primordial e sabemos, também, como é 

que concebeu os corpos celestes, mas foram Aécio e Aristóteles que nos revelaram 

como é que fundamentou as suas afirmações acerca da forma dos corpos celestes: 
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«Anaximenes says that the heavenly bodies make their turnings through being pushed 

out by condensed and opposing air. »
185

 

 Como poderemos constatar pela afirmação de Aécio, Anaxímenes considerava 

que seria o Ar, mais concretamente o ar, sob a forma de vento, produzido pela 

condensação e rarefação de correntes de opostas, que permitiria que os astros celestes se 

deslocassem no espaço. Aristóteles, por sua vez, advoga que, segundo Anaxímenes, era 

a resistência ao vento das superfícies planas que propiciava que os corpos celestes se 

mantivessem suspensos no cosmos. 

 Os relatos de Hipólito completam a afirmação de Aécio, uma vez que nos diz 

que, para Anaxímenes, o ar apresenta-se como invisível ao olhar, como o apeiron de 

Anaxímenes também o era, mas que o Ar é revelado empiricamente, quer seja pela 

alteração da sua temperatura, quer seja pelo seu movimento. 

 Para Anaxímenes, tudo o que muda (como a matéria) é porque possui 

movimento e é precisamente o movimento que dinamiza a mudança. 

 Pelos mesmos relatos de Hipólito percebemos que Anaxímenes parece 

apresentar uma explicação mais racional para a corrupção e formação de matéria no 

cosmos. Segundo ele, a formação de matéria aconteceria quando houvesse mudança de 

temperatura e também movimento na substancia primordial, isto é, quando o ar se 

tornava rarefeito, originaria o fogo, e quando o ar era condensado, transformar-se-ia em 

água e em pedra. 

 O relato doxográfico de Pseudo-Plutarco confirma o que já foi exposto acerca de 

Anaxímenes, e acrescenta ainda que, «that air is the principle of all beings; from it all 

receive their original, and into it all return. He affirms that our soul is nothing but air; it 

is that which constitutes and preserves; the whole world is invested with spirit and air. 

For spirit and air are synonymous.»
186

 Ou seja, Pseudo-Plutarco, além de confirmar a 

informação de que o Ar é a origem do mundo, acrescenta que este também é a fonte de 

retorno (tal como o apeiron), adita ainda que a nossa alma (psyche), tal como todo o 

mundo, são animados por essa mesma substância, existindo quase uma perfeita 

identidade entre o conceito de alma e a substância ar. Aliás, a palavra “psyche” que, 

inicialmente, traduzimos por “alma”, provém das palavras “psykhe” e “psykhein” que 

correspondem respetivamente a respiração e respirar. 
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 As explicações seguidas, para explicar a terminologia escolhida por 

Anaxímenes, oscilam entre a dogmática influência religiosa, fosse ela proveniente dos 

Mistérios ou de outra religião mais a Oriente, e a influência do naturalismo próprio da 

mundividência grega, que considerava o cosmos como um todo orgânico, com um 

funcionamento semelhante aos seus constituintes. 

 Independentemente da origem da fonte para o uso de tal terminologia, seja pela 

constatação da realidade fenoménica, ou pelo mero dogma religioso, para Anaxímenes, 

o homem, para além de um corpo, também possuía uma alma que o animava, lhe dava 

vida e movimento. Consequentemente, da mesma forma que o ar presente na alma 

animava o corpo, seria este elemento concreto que animava todo o cosmos. 

 Segundo o terceiro dos milésios, pese embora o ar ser um elemento invisível, a 

sua existência e a sua acção não poderiam de forma alguma ser negadas. É factual que o 

ar poderá ser quente ou frio, húmido ou seco, mas nem por isso perde a sua identidade, 

apresentando-se como o elemento primordial por excelência. Através da empiricamente 

verificável rarefação e condensação do ar, ele possuía na sua essência a potencialidade 

de se tornar num dos outros elementos conhecidos. 

 Pelo testemunho de Hipólito
187

, percebemos que, apesar da teoria de 

Anaxímenes nos parecer radicalmente diferente da de Anaximandro, existe alguma 

continuidade, nomeadamente na afirmação de que a substancia primordial é a origem e 

a destruição, mantendo-se assim a noção de devir. Outra continuidade, advirá da 

afirmação de forças contrárias (condensação e rarefação) que dinamizam o movimento e 

originam formação de nova matéria assim como a corrupção da mesma. 

 Uma vez mais, confirma-se que na Ásia Menor do século VI a.C. surgiu uma 

nova maneira de pensar desligada da velha visão mitológica do mundo. Para os três 

pensadores milésios o mundo não foi feito pelos deuses, nem por eles é controlado, mas 

antes, feito por forças naturais e regido pela interação destas forças no mundo natural. 

 É pela rotura com a explicação mitológica, manifestada pela formulação de 

respostas iminentemente racionais e apoiadas na experiência sensorial, que os sábios 

(sophos) da Jónia adquiriram a legitimidade para receberem o título de os primeiros 

filósofos. 
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 Infelizmente, como Guthrie
188

 reivindica, as primeiras fontes que possuímos 

acerca da filosofia destes pensadores, como Aristóteles, ocuparam-se apenas em reunir e 

debater as considerações essencialmente cosmogónicas e cosmológicas dos primeiros 

filósofos. Mas, como Guthrie explica, é mais que certo que pensadores como Tales, 

Anaximandro ou Anaxímenes tivessem feito outro tipo de incursões nomeadamente nos 

campos mais próximos da esfera antropológica.  

 Como podemos perceber, o aparecimento deste tipo de pensamento, dito 

racional ou filosófico, que aqui parece preocupar-se unicamente em estabelecer a 

origem dos fenómenos presentes na Natureza/Mundo/Cosmos, desprendeu-se da 

autoridade religiosa do mito e do poder político e da moral da tribo para, de forma 

individualista, racional e totalmente livre de preconceitos erróneos, desvelar a verdade, 

conhecer a realidade e assumir uma posição mais adequada no cosmos. 

 

3.5 - Xenófanes e Heraclito - A urgência de um novo paradigma 

educativo  

«Considerai todas estas coisas como meras opiniões, tendo a aparência de verdade 

(…)»
189

 

 Xenófanes nasceu na Jónia em 570 a.C. na cidade de Cólofon e, contrariamente 

aos Milésios, escreveu exclusivamente em verso, produzindo obras de distinto carácter, 

como, por exemplo, epopeias sobre a fundação das cidades de Cólofon e Eleia, sátiras e 

até uma teogonia/cosmologia designada sob a usual denominação de Sobre a Natureza. 

 Das obras escritas por Xenófanes chegaram-nos apenas algumas dezenas de 

fragmentos, nos quais revela que: «Sessenta e sete anos passados desde que a minha 

inquietação passeia em terras helênicas; e após meu nascimento vinte e cinco anos já 

haviam passado»
190

 Ou seja, aos vinte e cinco anos, e muito provavelmente devido à 

cronologicamente coincidente invasão Persa, Xenófanes exilou-se da sua terra natal. 

 Segundo Diógenes Laércio
191

, Xenófanes «recitava os seus próprios poemas» e, 

por isso, a maioria dos historiadores crê que, durante este êxodo, e à semelhança de 

muitos outros poetas da época, acabou por levar uma vida errante a cantar como 
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rapsodo. Mas outro importante facto passível de extrair deste fragmento é a sua 

longevidade, isto é, numa época em que a esperança média de vida seria muito reduzida, 

Xenófanes, na sua extraordinária condição de nonagenário, ainda escrevia com 

regularidade. 

 Baseando-nos unicamente nos seus fragmentos, poderemos dizer que Xenófanes 

nos apresenta três tipos de crítica, a saber: uma crítica social, uma crítica epistemológica 

e uma crítica teológica que aqui reuniremos numa mais sintetizada crítica pedagógica, 

ou seja, numa crítica à própria paideia. 

 Como Guthrie defende, Xenófanes foi, simultaneamente, filósofo e poeta e «like 

every Greek poet he was a teacher with a message to convey»
192

. Xenófanes elogiou os 

velhos costumes que gostava que se mantivessem na cultura helénica, como a 

hospitalidade a estranhos
193

 e a moderação nos banquetes
194

, mas também críticou 

muitos dos costumes dos seus conterrâneos, como a futilidade e leviandade de alguns 

cidadãos manifestada no desmesurado cuidado com o cabelo ou no abusivo uso de 

perfumes
195

.  

 Estes hábitos de luxúria, que segundo o filósofo, foram importados dos lídios 

nos tempos que antecederam a guerra, são satirizados por motivos alheios ao nosso 

conhecimento. Poderemos, hoje, especular que, para Xenófanes, estes hábitos eram 

levianos por implicarem um desnecessário esforço, ou que eram censurados por 

demonstrarem uma muito questionável hierarquização de valores. Ou, podemos 

considerar que Xenófanes acreditava que estes hábitos fomentavam desnecessárias 

desigualdades entre os membros da mesma comunidade, ou que faziam os homens 

desviarem-se do ideal de homem que o povo helénico gradualmente começava a 

idealizar, mas a verdade é que são meras conjeturas. Todavia, através de uma análise 

mais minuciosa ao seu espólio, é notório que a crítica de Xenófanes é mais do que mera 

erudição acerca daquilo que é socialmente aceitável e a profundidade da sua crítica 

revela-se indispensável para a nossa presente demanda, por revelar o crescente 

desconforto sentido por alguns dos membros da comunidade grega com aquilo que até 

então seriam os pilares da unidade helénica. A título de exemplo, Xenófanes diz-nos 

que «é um mau costume, e não é justo preferir a força ao vigor do saber. Não é a 
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presença de um bom pugilista, nem a de um homem apto a triunfar no pentatlo (…) que 

faria a cidade ficar em melhor ordem; (…) pois isso não enche os celeiros da cidade.»
196

 

 Ou seja, segundo este longo fragmento que aqui resumimos, a belicamente 

benéfica atividade desportiva, mais concretamente as competições desportivas e a 

consequente veneração dos atletas pelas massas que, até então, foram inequivocamente 

fatores difusores da unidade e da identidade cultural helénica, eram, para Xenófanes, 

uma barreira que impedia a emancipação da mente dos seus conterrâneos e que 

contribuía para o embrutecimento do espírito. 

 Esta crítica, que também foi feita por Sólon e por Teógnis de Mégara, poderia 

ser feita, hoje mesmo, à sociedade em que vivemos, uma vez que, na 

contemporaneidade, os cientistas, os professores e outros profissionais do conhecimento 

ainda possuem menos reconhecimento público do que alguns atletas. 

 Anacronismos à parte, outro dos baluartes educativos helénicos que é atacado 

por Xenófanes é a própria poesia dos primeiros educadores gregos: «Homero e Hesíodo 

atribuíram aos deuses tudo o que para os homens é opróbrio e vergonha: roubo, 

adultério e fraudes recíprocas»
197

 Com estas poucas palavras, as anteriores críticas dos 

três primeiros fragmentos analisados, começam a tomar outro tipo de dimensão, uma 

vez que não são apenas os costumes que são censurados, mas o próprio “sistema” 

educativo da formação aristocrática assente nas narrativas mitológicas e na poesia épica, 

que é denunciado como sendo pedagogicamente insuficiente, para uma cultura que já 

transcendeu a esfera mitológica e que, socialmente, exige uma fundamentação moral de 

diferente ordem. 

 Para conseguir esse objetivo, Xenófanes reivindica uma espécie de purgação da 

cultura helénica, que começa com a eliminação, nos simpósios e noutros convívios do 

quotidiano, das velhas fábulas e mitos de forma a, progressivamente, suprimir toda a 

nefasta influência que geravam. 

 Nesta sua tentativa de desmitologização da cultura helénica, Xenófanes 

denunciou as diversas conceções antropomórficas dos deuses do mundo antigo, 

defendendo que «os mortais imaginam que os deuses são engendrados, têm vestimentas, 

voz e forma semelhante a eles.»
198

 E, satiricamente, acrescentou que «tivessem os bois, 

os cavalos e os leões mãos, e pudessem, com elas, pintar e produzir obras como os 
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homens, os cavalos pintariam figuras semelhantes a cavalos e os bois semelhantes a 

bois, cada [espécie animal] reproduzindo a sua própria forma.»
199

  

 Estas duas poderosas asserções adquirem uma maior força persuasiva através do 

seguinte fragmento: «Os etíopes dizem que os seus deuses são negros e de nariz chato, 

os trácios dizem que têm olhos azuis e cabelos vermelhos.»
200

Ou seja, através do 

contacto com outras culturas, Xenófanes recolheu experiências empiricamente 

constatáveis por todos, que indiciam que o relativismo cultural também se manifesta 

teologicamente. Desta forma, isto é, atacando todas as conceções antropomórficas dos 

deuses e através de uma proto antropologia social
201

, Xenófanes entra em rotura com a 

tradição imposta, manifestando assim uma espécie de continuidade do movimento 

intelectual iniciado pelos Milésios, uma vez que renega o discurso mitológico 

desprovido de fundamentação racional em favor do raciocínio lógico apoiado em 

evidências empíricas. 

 A este propósito chegaram-nos relatos tardios de Hipólito
202

, que afirmam que 

Xenófanes justificou as suas teorias cosmológicas recorrendo à análise de fósseis, o que 

faz dele um percursor da paleontologia. 

 Após a irrepreensível crítica aos poetas e às ações imorais que estes atribuíam 

aos deuses, Xenófanes apresentou a primeira conceção monoteísta do mundo helénico e, 

muito provavelmente, a primeira no mundo ocidental: «Um único deus, o maior entre os 

deuses e homens, nem na figura, nem no pensamento semelhante aos mortais» 
203

. O 

deus de Xenófanes é a manifestação da totalidade, uma vez que, segundo o mesmo, 

«todo inteiro vê, todo inteiro entende, todo inteiro ouve”
204

, “E sem esforço move tudo 

com a força do seu pensamento»
205

.  

 Este deus, que nada tem a ver com os deuses de Hesíodo e de Homero, uma vez 

que não é moralmente repreensível é, muito possivelmente, omnipresente e omnisciente, 

apresentando-se como um primeiro esboço do deus das três principais religiões 

monoteístas que tanto influenciaram a civilização Ocidental. Todavia, esta a conceção 

única de divindade, presente nos fragmentos Da Natureza, parece entrar em conflito 

direto com o politeísmo passível de ser interpretado nas suas Elegias. No entanto, e 
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segundo Jean Brun
206

, essas referências a divindades nada mais são do que vestígios da 

cultura do mito, ou seja, meras personificações das forças presentes na natureza.  

 A última das críticas de Xenófanes, e que irá manter-se sempre de forma central 

no foco da investigação filosófica da Época Clássica, é a incisiva crítica ao 

conhecimento. Nos seus fragmentos, o filósofo de Cólofon opõe o verdadeiro 

conhecimento à mera aparência de conhecimento, defendendo que o saber é do domínio 

divino e que a aparência/ conjetura/ opinião (doxa) é pertencente à esfera dos homens. 

Xenófanes defende mesmo que, «Homem algum viu e não haverá quem possa ver a 

verdade acerca dos deuses e de todas as coisas das quais eu falo; pois mesmo se alguém 

conseguisse expressar-se com toda a exatidão possível, ele próprio não se aperceberia 

disto. A opinião reina em tudo.»
207

 

 Será esta dicotomia entre opinião e verdade, ou entre aparência e realidade, que 

foi primeiro anunciada por Xenófanes, que irá pautar a agenda filosófica da Atenas da 

Época Clássica. Por este motivo, e por ter feito parte do êxodo que, inadvertidamente ou 

não, deslocou o locus amoenus filosófico da Ásia Menor para a Magna Grécia e daí para 

a região Ática, que Xenófanes é considerado o pai dos Eleatas, ou seja, é por isso que é 

considerado a maior influência de toda uma geração de pensadores originários de Eleia, 

dos quais se destaca Parménides e Zenão. 

 O último dos fragmentos de Xenófanes que gostaríamos de salientar, diz-nos 

que: «os deuses não revelaram desde o início todas as coisas aos mortais, mas estes, 

procurando, encontraram com o tempo o melhor»
208

  

 Uma vez mais, a forma plural de divindade (theos) não deve ser perspetivada 

como um arcaico politeísmo teológico, mas antes como uma forma de discurso 

semelhante à que os antigos poetas utilizavam. Possuímos a crença de que esta 

ultrapassada forma de discurso é utilizada por Xenófanes, não só como reminiscência de 

uma cultura de que ele próprio deseja desvincular-se, mas, fundamentalmente, para que 

as suas palavras sejam percetíveis por todos e não apenas por uma elite letrada. 

Contudo, o que se torna realmente importante salientar neste fragmento é que, como 

defende Guthrie, «This is tantamount to saying that the advance ofknowledge depends 

on man's own efforts and not on any divine revelation»
209

. Ou seja, segundo Xenófanes, 

a verdade não provém da, mais ou menos fortuita, revelação divina, mas antes da 
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procura incessante da mesma pelos meios que temos disponíveis. Esta visão, 

possivelmente construtivista do conhecimento, insurge-se contra todo o dogmatismo 

presente nas narrativas mitológicas que legitimavam as teocracias, as oligarquias, as 

plutocracias e as tiranias e, por isso, revela-se como uma etapa fundamental para a 

emancipação do pensamento e, consequentemente, para a legitimação do poder do 

demos. 

 No início do século V, a situação das colónias gregas da Ásia Menor era muito 

diferente da realidade vivida pelos Milésios. O primeiro facto que devemos salientar é 

que desde 540 a.C. a maioria das polis da Ásia Menor, como Mileto, Éfeso, Samos ou 

Rodes, estariam sob controlo Persa. O segundo facto é que, como consequência desse 

domínio ou da má administração decorrente desse domínio, em 499 a.C. as demais 

poleis ocupadas da Ásia Menor, de forma concertada e com o apoio de Atenas, 

insurgiram-se contra os Persas na denominada Revolta Jónia. O terceiro facto, é que, 

como resultado dessa revolta, os Persas reforçaram militarmente essa região e o seu rei 

Dario I liderou-os numa incursão para subjugar todas as poleis gregas que se insurgiram 

ou apoiaram a Revolta Jónica. 

 É sob este conturbado e belicista pano de fundo que, ainda na Jónia, mas desta 

feita na cidade de Éfeso, surgiu um dos mais enigmáticos pensadores da Antiguidade. 

Referimo-nos ao “obscuro” Heraclito de Éfeso. O atributo “Obscuro” deve-se à 

complexidade interpretativa das suas palavras, mas o pessimismo e o tom melancólico 

das mesmas contribuem para que o atributo se mantenha sempre atual. Segundo a 

maioria dos historiadores
210

, Heraclito nasceu muito provavelmente por volta de 540 

a.C.
211

, na cidade de Éfeso, no seio de uma família da mais alta aristocracia, que 

inclusivamente estaria ligada à fundação da cidade.  

 Tal como os pensadores que o antecederam, pouca é a informação que 

possuímos acerca da vida de Heraclito, mas, segundo William Guthrie
212

, a “lenda” 

erguida à volta deste pensador, que nos foi transmitida por filósofos e historiadores 

posteriores como Diógenes Laércio
213

, diz-nos que, apesar de Heraclito estar vinculado 

a uma elite política e militar privilegiada, ele renunciou ao seu estatuto para decidir 
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viver como filósofo, isto é, para viver única e exclusivamente para o conhecimento da 

verdade.  

 Da educação de Heraclito, pouco é conhecido, mas, pela enorme quantidade de 

fragmentos que nos chegaram (mais de cento e vinte), é quase certo que deve ter escrito 

pelo menos uma obra, que não sobreviveu até aos nossos tempos e que, segundo 

Diógenes Laércio
214

, estaria dividida em três partes correspondentes a uma física 

(cosmologia), uma política e uma teologia. Seguindo essa fonte doxográfica
215

, 

Heraclito deixou a sua obra num domínio público, mais concretamente no templo de 

Artemisa, para que ficasse acessível para todos, ganhando no post mortem uma legião 

de seguidores.  

 Baseando-nos unicamente nos seus fragmentos, no que respeita à sua formação, 

sabemos que, tal como todos os gregos, conhecia a poesia de Homero e de Hesíodo, 

sabemos ainda que teve conhecimento da cosmologia de Tales e dos restantes 

Milésios
216

, assim como da filosofia de Pitágoras
217

, de Xenófanes e de Hecateu
218

. 

Estes factos acerca do conhecimento da filosofia de outros pensadores jónios 

confirmam, com alguma segurança, a circulação de informação entre os académicos da 

época e atesta a ideia, advogada por J. Cook, da existência de uma unidade helénica 

intelectual, formada após o aparecimento dos Milésios. 

 Segundo Cook, «O justo prestígio de Tales e dos seus colegas Sábios não está de 

todo desligado da nova noção de unidade helénica, que ia ganhando forma no mundo 

egeu; até então só a poesia conseguiria circular livremente e deixar assinalada a sua 

passagem, mas com a geração dos Sábios, ideias novas tornaram-se assunto de interesse 

público.»
219

 

 Ainda a propósito dos fragmentos, que certificam que Heraclito conhecia as 

teorias dos filósofos que o antecederam é evidente que o filósofo de Éfeso não 

concordava com as demais teorias cosmogónicas e cosmológicas que surgiam na Grécia 

da Ásia Menor. Heraclito não teme mesmo atacar verbalmente os seus pares. Nos seus 

fragmentos, diz-nos que Hesíodo, Pitágoras, Xenófanes e Hecateu
220

 são desprovidos de 
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inteligência. De Pitágoras diz inclusive que é o «ancestral dos charlatães»
221

. A 

propósito de Homero diz-nos que «deveria ser expulso dos jogos públicos e 

castigado»
222

 e conclui que «também Arquíloco»
223

 deveria sofrer semelhante 

tratamento.  

 Heraclito confirma-nos ainda que «a maioria tem por mestre Hesíodo.»
224

. Mas, 

“o obscuro” termina o aforismo proferindo que o poeta de Ascra não sabe sequer 

distinguir o dia da noite, advogando que, «pois é uma e a mesma coisa»
225

, o que nos 

conduz para a sua filosofia propriamente dita; mas antes de nos entregarmos a essa 

tarefa, só por estes fragmentos iniciais podemos vislumbrar a total liberdade de 

expressão experimentada na Jónia e de igual importância é a impetuosa crítica, já 

efetuada por Xenófanes, ao obsoleto sistema educativo da época, ou seja, a crítica aos 

primeiros motores do helenismo, isto é, a Homero e a Hesíodo. 

 Heraclito, nos seus fragmentos, utiliza uma forma arcaica de dialeto jónio que 

dificulta a interpretação dos seus aforismos e, acrescendo a esta dificuldade, utiliza uma 

linguagem poética, com imensos trocadilhos de palavras que originam autênticos 

enigmas sintáxicos. Alguns comentadores viram, nessas palavras
226

, um hermetismo 

que poderá ser encarado como indício de que Heraclito e parte da comunidade em que 

estava inserido eram muito influenciados pela da tradição órfica e por todo o secretismo 

ritualístico que imanava nesse tipo de cultos. Por outro lado, outros estudiosos advogam 

que, por manifestar esse peculiar estilo, existe a forte possibilidade dos seus fragmentos 

terem sido escritos para serem declamados pelo próprio, de forma poeticamente 

provocadora, na Agora da cidade. 

 Existem ainda alguns comentadores que creem que Heraclito não escreveu um 

só parágrafo e que os fragmentos são meras compilações dos seus aforismos 

declamados pela Agora e compilados por um qualquer discípulo. Opinião que, de resto, 

valorizaremos, uma vez que, se forem citações ou paráfrases legitimamente retiradas do 

discurso do próprio Heraclito isso não deturpará a nossa interpretação dos fragmentos e, 

consequentemente, não invalidará a reconstrução da filosofia do filósofo de Éfeso. 
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 Os inúmeros comentadores que advogam que Heraclito era influenciado pela 

tradição poética, dos quais salientamos Jean Brun
 227

 ,defendem que Heraclito era um 

crítico feroz da sociedade em que vivia e que, permanentemente, fustigava os hábitos 

políticos dos seus conterrâneos.  

 Poder-se-ia até afirmar que Heraclito era um dos maiores opositores dos 

governantes de Éfeso, mas, na verdade; segundo alguns relatos de historiadores 

posteriores, cuja própria veracidade poderá ser mesmo colocada em causa, Heraclito 

preferia jogar dados com as crianças do que entrar nos jogos políticos dos seus 

concidadãos
228

. 

 A sua anormal recusa na participação da vida política, que foi expressa neste 

relato de Diógenes Laércio, revela um atípico exemplo da elite política e cultural 

helénica, mas cremos que esta anormal posição poderá ser melhor esclarecida através da 

análise de mais alguns dos seus fragmentos que nos dizem que, para Heraclito: «Os 

efésios deveriam todos enforcar-se, e suas crianças deveriam abandonar a cidade, pois 

expulsaram a Hermodoro, o mais valoroso dentre eles, dizendo: “Ninguém dentre nós 

deve ser o mais valoroso; senão, (que viva) em outro lugar e com outros.”»
229

 

 Pela análise deste fragmento, poderemos afirmar que a impulsividade era uma 

marca característica do seu modus operandi, mas, mais importante ainda, é a 

possibilidade de perceber que parte do seu descontentamento com o comportamento dos 

seus pares advirá de uma injusta, mas inequivocamente democrática, prática de 

ostracismo. Esta prática, que consistia na expulsão por um período superior a dez anos 

de todo aquele que fosse nomeado por um determinado número de cidadãos, era uma 

prática bastante frequente para governantes ou estrategas militares que atentassem 

contra o bem da polis e dos seus cidadãos.  

 A injustiça cometida pelas massas, e que foi legitimada pela democracia, fez 

muito provavelmente com que Heraclito se tornasse crítico desse regime, tornando a 

comparação com Platão quase inevitável. 

 Os fragmentos de Heraclito que expressam o seu descontentamento com o 

regime democrático parecem ser sustentados pelas mesmas exatas paixões
230

 e 

empregam alguns dos mesmos argumentos que, mais tarde, foram utilizados por Platão, 

no século V a.C. Tal como Platão, cujas posições políticas são indissociáveis de toda a 
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sua teoria do conhecimento, pensamos que também no pensamento de Heraclito é 

possível encontrar essa desejável coerência entre a componente política e a teoria do 

conhecimento. 

 É todavia extremamente difícil, reconstruir o pensamento de Heraclito a partir 

dos aforismos que possuímos, mas, ainda assim, seguindo a autoridade dos classicistas 

já mencionados
231

, pensamos ser possível reconstituir um esboço preliminar da sua 

filosofia, que nos esclarecerá acerca da situação da paideia helénica, no final do século 

VI a.C. e início do século V a.C.. 

 Alguma décadas antes do aparecimento da filosofia platónica, Heraclito de Éfeso 

defendeu que «o povo deve lutar por sua lei como pelas muralhas.»
232

  

 Apesar de esta ideia não ser inédita na época do efésio, a partir deste fragmento 

poderemos constatar que, embora descontente com a democracia, Heraclito 

possivelmente acreditaria naquilo que hoje chamamos de Estado de direito e, 

consequentemente, acreditaria na arrojada defesa das leis que zelavam pela comunidade 

em que estava inserido. 

 Os ideais de altruísmo na defesa da polis, que a tradição poética de Homero, 

Calino e Tirteu difundiram, são percetíveis neste fragmento de Heraclito e ao 

aprofundarmos o nosso estudo deste filósofo noutros fragmentos, ele chega a advogar 

que, «deuses e homens honram os caídos em combate»
233

 e que «quanto maior for a 

morte, maiores os destino.»
234

, uma vez que «uma coisa preferem os melhores a tudo: a 

glória eterna às coisas perecíveis»
235

. 

 Então, se Heraclito manifestava tão altos ideais, por que razão ele censura os 

seus concidadãos e se recusa a participar de forma direta, ainda que, como iremos 

constatar não menos ativa, na vida política da sua cidade? 

 Segundo os seus fragmentos, os seus conterrâneos viviam como gado bovino
236

, 

ou seja, viviam desconhecendo por completo a verdade e entregando-se aos prazeres do 

corpo. Esta despreocupada forma de vida era incisivamente censurada por Heraclito, 

pois, «Se a felicidade consiste nos prazeres do corpo, deveríamos proclamar felizes os 

bois, quando encontram ervilhas para comer.»
237

 

                                                             
231

 Como Kirk, Raven, W. C. K. Guthrie, J. Brun, entre muitos outros. 
232

 Frag. 44 apud G. Bornheim, Os Filósofos Pré-Socráticos, p. 38  
233

 Frag. 24 apud G. Bornheim, Os Filósofos Pré-Socráticos, p. 37  
234

 Frag. 25 apud ibidem 
235

 Frag. 29 apud Ibidem, p. 38 
236

 Frag. 29 apud Ibidem 
237

 Frag. 4 apud ibidem, p. 36 



 

85 
 

 Estamos legitimados a especular que este tipo de comportamento das massas terá 

tido uma influência negativa na governação, uma vez que, ele nos adianta que «é 

cansativo servir e obedecer aos mesmos (senhores)»
238

. Desta forma, Heraclito lança a 

suspeita sobre a possível existência de uma elite que dominava a esfera política de 

Éfeso, mas a corrosiva crítica inerente aos seus fragmentos não é direcionada apenas 

para um pequeno e particular grupo, mas antes é uma crítica dirigida para toda a 

comunidade em que o mesmo se encontrava inserido. Não obstante, para percebermos 

melhor a crítica social de Heraclito teremos forçosamente de analisar a sua cosmologia 

e a sua teoria do conhecimento para que, desta forma, seja possível desvelarmos aquilo 

que denominaremos como o pensamento político de Heraclito. 

 Segundo o efésio, e tal como os Milésios advogavam previamente, a verdade 

(aletheia) encontrar-se-ia inscrita na natureza (physis); todavia, «a natureza adora 

esconder-se»
239

. Até aqui nada de novo é apresentado, poderemos mesmo advogar, com 

relativa certeza, que os filósofos que o antecederam também concordariam com esta 

afirmação.  

 Para Heraclito, no que toca às teorias que o antecederam, Anaximandro não 

estaria totalmente enganado, porque o filósofo de Éfeso também acreditava que tudo o 

que existe no cosmos estaria em perpétuo movimento. Por essa razão, isto é, pelo 

perpétuo movimento de tudo, é que Heraclito reitera que não é possível que um 

indivíduo se banhe duas vezes nas mesmas águas do mesmo rio
240

, pois estas nunca 

serão as mesmas águas. Contudo, e contrariamente ao que qualquer dos Milésios 

afirmou, para o “obscuro”, o princípio pelo qual tudo vem a ser, ou pura e simplesmente 

a arche, era uma espécie de fogo primordial (pyr): «este mundo igual para todos, 

nenhum dos deuses e nenhum dos homens o fez; sempre foi, é e será um fogo 

eternamente vivo, acendendo-se e apagando-se conforme a medida.»
241

  

 Por estas palavras, percebemos que, para Heraclito, o cosmos era incriado e 

regido por um fogo eternamente vivo, mas esta afirmação, por si só, torna-se 

problemática, na medida em que identifica tudo o que existe com o fogo e, como é 

empiricamente verificável por todos que possuem sentidos, o mundo não é constituído 

unicamente por matéria flamejante. 
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 Entretanto, para explicar as diferentes substâncias existentes no mundo, 

Heraclito elaborou uma cosmologia em que a geração e a corrupção dos diferentes 

elementos e substâncias poderiam ser explicadas unicamente pela acção do fogo. Desta 

forma, Heraclito dá continuidade à tradição hilozoísta dos milésios, na medida em que 

apresenta Um único princípio, primordial, eterno, autorregulado e, acima de tudo, 

material que, de forma determinista, «tudo (…) julgará»
242

.  

 Para Heraclito, «o fogo vive a morte da terra e o ar vive a morte do fogo; a água 

vive a morte do ar e a terra a da água.»
243

 A geração e a corrupção da matéria são assim 

explicadas mas o núcleo da teoria só adquire o desejável cunho racional, que tanto 

caracteriza o pensamento filosófico, através da seguinte afirmação: «o fogo se 

transforma em todas as coisas e todas as coisas em fogo»
244

.  

 Hoje, o comum dos mortais encararia essa afirmação como falaciosa, uma vez 

que aceitamos que todas as substâncias se possam degradar pela acção do fogo. 

Todavia, não aceitamos que o fogo, pelo menos tal como o conhecemos e por si só, se 

possa transformar em todas as substâncias que existem. Mas, lembremo-nos que 

Heraclito diz que o fogo tem características divinas e, pelas cosmologias 

contemporâneas, o fogo divino de Heraclito poderia facilmente ser substituído por um 

qualquer conceito científico, como o, igualmente vago, conceito de amálgama 

primordial de partículas subatómicas composta por quarks, eletrões e neutrinos. 

 Deixando-nos de anacronismos e utilizando outras palavras, o fogo de Heraclito, 

que é Uno, teria a capacidade de se transformar dando origem ao múltiplo, isto é, o fogo 

e a capacidade de aquecer que lhe é reconhecida, teriam dado origem a todas as 

substâncias existentes que compõem o cosmos e, de forma inversa, todas as substâncias 

que existem no cosmos teriam a potencialidade de se transformarem em fogo e de, 

assim, retornarem à unidade original.  

 Perscrutando ainda mais a conjetura heraclitiana, poderemos deduzir que, apesar 

do fogo ser eterno, o cosmos teve um início no tempo, que aconteceu quando as 

substâncias mais elementares se libertaram do fogo. Após esta libertação das 

substâncias opostas, Heraclito afirma que as substâncias contrárias entraram em conflito 

entre si, numa batalha que é regulada pelo fogo. Mas, como é dito que todas as coisas se 

transformam em fogo, deduziremos agora que o cosmos também terá um fim, no qual, 
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toda a matéria/contrários ingressará no fogo primordial e, após este retorno à unidade 

primordial, o processo repetir-se-á, iniciando-se assim um infinito movimento circular 

da matéria, melhor designado na modernidade como sendo uma cosmologia do devir. 

 Como explica Jean-Paul Dumont, «na circunferência de um círculo, o princípio e 

o fim confundem-se»
245

 e é por isso que Heraclito advoga que «descemos e não 

descemos nos mesmos rios; somos e não somos»
246

; tudo é uno na filosofia de 

Heraclito, mas ele não nega a diversidade presente no mundo; na verdade, o filósofo de 

Éfeso diz-nos que é na diversidade que se manifestam os contrários e que estes 

encontrar-se-iam numa persistente e ininterrupta tensão ou combate (polemos). 

 Esta teoria, que já antes teria sido esboçada por Anaximandro de Mileto, sofre o 

incremento de na conjetura idealizada por Heraclito, a tensão entre contrários ser 

copiosa e permanentemente regulada pelo Logos
247

.  

 Poder-se-á dizer que o Logos de Heraclito é uma força cósmica que impõe uma 

espécie de ordem racional no movimento tensional dos contrários ou, de forma mais 

simples, poderemos fazer uma analogia e dizer que o Logos se apresenta como uma 

espécie de advogado, de juiz e de carrasco no épico embate entre contrários, isto é, no 

combate entre a água e a terra, entre o fogo e a água, entre o quente e o frio e entre o 

molhado e o seco e, até, entre a geração e a corrupção. 

 Segundo o “obscuro”, «tudo [no cosmos] se faz por contraste; [e] da luta dos 

contrários nasce a mais bela harmonia.»
248

 De forma mais clara, Jean Brun
249

 esclarece-

nos que, nesta luta, entre os elementos opostos presentes no cosmos, ou existe a 

harmonia imposta pelo Logos, ou existe a total separação e mútua destruição dos 

contrários. 

 Decorrente desta cosmologia, para Heraclito, a própria maneira como os homens 

conhecem, ou pensam conhecer o mundo seria feita desta forma, isto é, os homens 

conheceriam o mundo de forma dialética, pois seria «a doença torna [que torna] a saúde 

agradável; o mal, o bem; a fome, a saciedade; a fadiga, o repouso»
250

. Porém, esta 

maneira dialética de conhecer o mundo poderá tornar-se problemática, uma vez que se 

se privilegiar o concreto ignorando o seu oposto, poderão ser ignorados alguns aspetos, 
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características, finalidades, universais e outro tipo de conceitos e, com eles, grande parte 

da realidade: «não houvesse (…) [a injustiça] ignorariam o próprio nome de justiça.»
251

. 

Ou seja, se o homem não se apercebesse do conceito de injustiça, fosse na sua própria 

existência ou na de outrem, então, o mais provável, é que esse mesmo homem fosse 

incapaz de conceber o próprio conceito de justiça. 

 É por isso que Heraclito advoga que «os homens se enganam no conhecimento 

das coisas visíveis»
252

; os homens «ignoram o que fazem em estado de vigília, assim 

como esquecem o que fazem durante o sono.»
253

 ; porque os homens «sobre o Logos, 

com o qual estão em constante relação (e que governa todas as coisas), estão em 

desacordo, e as coisas que encontram todos os dias lhes parecem estranhas.»
254

 

 Com estas palavras, Heraclito parece dizer-nos que os homens se enganam no 

conhecimento das coisas e, consequentemente, agem mal, porque não compreendem o 

Logos, isto é, os homens enganam-se porque perspetivam pluralidade, divergência e 

diferença naquilo que é Uno e contínuo.   

 O filósofo chega mesmo a afirmar, nos seus fragmentos, que «para aqueles que 

estão em vigília, há um mundo único e comum»
255

 e é por isso, que exorta os seus 

concidadão que acordem e «reconheçam que todas as coisas são um»
256

, uma vez que só 

assim o homem poderá superar o conhecimento empírico, conhecer o mundo para lá da 

sua aparência e adquirir o conhecimento da totalidade do que o rodeia. 

  Cremos que a partir desta curta exposição da filosofia de Heraclito, poderemos 

agora enquadrar alguns dos seus fragmentos que sintetizam o que resta do seu 

pensamento político e, de forma mais geral, poderemos desvelar a situação da paideia 

helénica no século V.  

  Como pudemos constatar, inicialmente Heraclito parece ser adverso ao regime 

democrático mas, simultaneamente, no fragmento 44, Heraclito apresenta-se como um 

acérrimo defensor da noção de um Estado de direito. 

 Como, também, pudemos constatar, o filósofo de Éfeso insinuou que os seus 

conterrâneos viviam desconhecendo o Logos e a ditadura que este impõe no mundo e 

por isso, é que os seus conterrâneos erravam e, por isso, é que não estariam legitimados 
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a decidir o que é melhor para todos, como o injusto mas, inequivocamente, democrático 

ostracismo de Hermodoro o demonstrou. 

 Uma vez mais, sublinhar-se-á que as posições epistemológicas, políticas e éticas 

assumidas por Heraclito não são muito diferentes das posições posteriormente 

assumidas por Platão na República. Partindo das semelhanças entre os dois, tal como 

Platão advogava que todo o homem poderia conhecer a Verdade e que homem algum 

agiria intencionalmente mal conhecendo a Verdade, Heraclito disse que «o pensamento 

é comum a todos»
257

 e que «a todos os homens é permitido o conhecimento de si 

mesmos e o pensamento correto.»
258

 Pela análise destes dois fragmentos, poderemos 

entender que Heraclito defendia uma perspetiva mais democrática do conhecimento do 

que a que era defendida pela poesia homérica, mas também é patente uma nova forma 

de conhecimento, nunca antes manifestada na poesia ou noutro tipo de expressão ou 

reflexão.  

 A nova forma de conhecer que Heraclito refere é uma espécie de introspeção 

controlada que parte do seu próprio pensamento para conhecer, livre de preconceitos 

erroneamente fundados, uma verdade única identificada com o Logos. 

 Desta forma, a Verdade estaria ao alcance de todo e qualquer homem que 

conseguisse superar a sensibilidade cognitiva e, uma vez ultrapassada esta contingência, 

seria assim possível perspetivar a totalidade da realidade e adquirir um conhecimento ad 

aeternum do perpétuo devir e do Logos que o comanda. 

 Como Jaeger defende
259

, a atitude imperativa, ditatorial e individualista de 

Heraclito surge agora como a afirmação de uma comunidade social do Logos que supera 

o arbítrio individual que ignora a totalidade da vida. 

 Heraclito chega mesmo a sublinhar que «o comum deve ser seguido, mas a 

despeito de o Logos ser comum a todos, o vulgo vive como se cada um tivesse um 

entendimento particular.»
260

 E é por isso que «um [homem] vale aos meus olhos dez 

mil, se é o melhor»
261

. Ou seja, para Heraclito, uma governação monárquica não seria 

iminentemente nefasta, mas isto, se, e só se, o governante fosse o mais apto para 

governar. 
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  Através do fragmento 114 que diz: «Os que falam com inteligência devem 

apoiar-se sobre o comum a todos, como uma cidade sobre as suas leis (…) pois, todas as 

leis humanas nutrem-se de uma única lei divina. Esta domina, tanto quanto quer; basta a 

todos (e a tudo) e ainda os ultrapassa.» Poderemos entender que, para Heraclito, os mais 

aptos a governar seriam somente aqueles que compreendiam as leis do Logos e que 

nelas se apoiavam para governar a cidade. 

 Uma governação baseada naquilo que é comum a todos é algo desejável a 

qualquer Estado de Direito, mas como Heraclito defende que ninguém (ou poucos) 

possui consciência do Logos, deduziremos, como a maioria dos comentadores o fez, que 

Heraclito seria partidário de uma governação de base aristocrática.  

 Por tudo o que foi dito acima, torna-se legítima a máxima defendida que nos diz 

que «lei é também obedecer à vontade de um só»
262

. A analogia aqui é evidente, uma 

vez que, se todos deveriam obedecer ao Logos (que era uno), então seria mais que 

legítimo que todos obedecessem a quem conhece os seus ditames, mesmo que isso 

implicasse ter de obedecer a um único indivíduo. 

 Uma vez mais, sublinhar-se-á aqui que Heraclito não queria exercer funções 

políticas. É-nos dito por inúmeros doxógrafos que o filósofo de Éfeso recusou qualquer 

tipo de participação governativa, incluindo, aqui, o relato de Diógenes Laércio
263

, que 

nos diz que Heraclito recusou o papel de legislador por considerar essa tarefa 

inexequível numa sociedade tão decadente. 

 Nos fragmentos de Heraclito, e nos relatos doxográficos, em momento algum foi 

possível perspetivar um elogio direto à democracia, mas a sua perspetiva acerca do 

conhecimento, que se encontra ao alcance de todos e não apenas daqueles que são 

agraciados pelos deuses, parece representar um passo na direção da construção da 

universalização do conhecimento e um passo na democratização da aprendizagem. 

 Acrescentar-se-á que a sua teoria da harmonia dos contrários, que defende que as 

tenções contrárias do arco e da lira
264

 aproximam os dois extremos com ainda mais 

força, parece ser uma apologia à dialética existente numa democracia saudável, em que 

cada fação luta pela sua causa, inicialmente afastando-se daqueles com objetivos 

contrários, mas eventualmente aproximando-se, nomeadamente quando é perspetivado o 

bem-comum. 
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 Heraclito chegou mesmo a advogar que «a harmonia invisível é mais forte que a 

visível»
265

. Sabemos que esta afirmação seria relacionada com a harmonia dos 

contrários presente na natureza, mas, partindo do desejo helénico de ordem e harmonia 

cósmica e transpondo a mesma teoria para a esfera governativa da polis, poderemos 

deduzir que a luta de contrários presente numa democracia saudável representará uma 

harmonia mais forte do que a ilusória ausência de luta presente nos regimes de índole 

totalitária. 

 Depois de tudo o que foi dito acerca de Heraclito, torna-se claro que a sua 

oposição era feita, não na assembleia mas na Agora e que a sua cáustica crítica não era 

unicamente dirigida aos governantes, nem era meramente referente à gestão da polis, 

mas antes uma crítica gnosiológica e uma crítica moral dirigida a todos os seus 

conterrâneos. 

 É, agora, claro que Heraclito não subscreveu as triviais crenças comuns ao 

politeísmo pagão helénico, nem sequer anuiu, sem questionar, aos métodos empíricos 

utilizados pelos filósofos que o antecederam; podemos, mesmo, dizer que a sua filosofia 

é um ataque ao dogmatismo religioso, é uma reação à deificação do conhecimento 

sensível e uma tentativa de superação do individualismo, que a diversidade hilozoísta 

das teorias cosmológicas tão bem expressa. Ou seja, o valor da filosofia de Heraclito é 

claramente patente quando é contrastado com os pensamentos dominantes que o 

antecederam, apresentando-se como uma tentativa de superação do fosso criado entre a 

religião helénica
266

 (cuja conceção entrava em discordância com a unicidade do 

cosmos) e a filosofia da natureza (que destruía o homem no turbilhão do devir). Além 

de que é uma das primeiras tentativas de indagação antropológica que abriu caminho 

para as reflexões políticas e educativas do século V a.C. 

 Na verdade, o desejo de educar parece ser o principal elemento dinamizador da 

filosofia de Heraclito. Contudo, não existe qualquer prova de que Heraclito tenha 

tentado constituir uma “escola” que continuasse o seu pensamento, nem tão pouco ficou 

conhecido por ser uma personagem muito afável e amada pelas massas. Mas, sem 

dúvida que, com este breve relato da sua personalidade, vida e pensamento, os 

contornos reconhecidos ao arquétipo de filósofo começariam a ser revelados, isto é, é 

possível verificar neste esboço da individualidade de Heraclito, a vontade de colocar a 
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Verdade acima de qualquer outra busca e a coragem, a coerência e a retidão moral na 

conduta que mais tarde irá ser reconhecida na figura de Sócrates. 

 Como Werner Jaeger expôs, «Até Sócrates, nenhum pensador desperta uma tão 

profunda simpatia pessoal como Heraclito. Está no apogeu da expansão da liberdade de 

pensamento entre os Jónios.»
267

 

3.6 - Os principais Estadistas e Legisladores Atenienses  

 Apesar da reflexão sistematizada sobre a política remontar ao século V a.C., a 

larga maioria dos historiadores defende que as origens da democracia são reportadas 

para as fortes convulsões sociais e conflitos internos iniciados no século VII. Por isso, 

será entre o século VII e o século VI, que iremos encontrar os primeiros estadistas que 

lançaram as sementes para o florescimento da democracia. 

 Como já foi acima evidenciado, os conflitos que caracterizaram este período 

foram causados pelas radicais mudanças económicas e sociais decorrentes da atividade 

comercial. Seguindo a mesma linha de pensamento, fenómenos como o advento da 

circulação de moeda e a consequente acumulação de riqueza ou a importação dos 

condenáveis hábitos de luxuria lídios, que Hesíodo tanto criticara, propiciaram a 

decadência da minoria governativa aristocrata e da massa popular em geral. 

 Durante este período, foram as paixões individuais que dirigiram as relações 

humanas dentro da comunidade e, dessa forma, a funesta e indesejável injustiça 

(hybris/adikia) que se gerou no vazio legal, ameaçou destruir a prosperidade e a própria 

coesão de todo tecido social. 

 Como expôs K. Robb
268

, os casos de homicídio seriam resolvidos entre as 

famílias, no melhor dos casos, por negociada indemnização ou exílio do ofensor, mas a 

mais comum punição seria o vingativo derrame de sangue (blood feud). Esta punição 

perspetivada como reciprocidade do homicídio tornou a justiça um ciclo interminável de 

violência. Foi exatamente neste mesmo contexto, isto é, no apogeu de uma problemática 

crise de valores, que foi manifestada a mais forte tentativa de fixar limites à ilimitada 

barbárie humana.  

 Para além de todas as tentativas de implementação de governos autocratas, que 

visavam refrear a instabilidade social, a principal inovação que surgiu neste período 
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para terminar com a injustiça e com a aura oligárquica e plutocrática, que lentamente se 

instalou na governação das várias poleis helénicas, foi a materialização do conceito de 

justiça sob a forma de leis escritas.  

 Este advento que é, indisputadamente, atribuído à ação de um estadista ateniense 

do século VII chamado Dracon, revela-se imprescindível em qualquer sociedade 

saudável, mas suscita algumas questões importantes como a da legitimidade daqueles 

que promulgavam as leis e a compreensão das mesmas por aqueles que por elas eram 

regidos. Outras importantes questões que também são suscitadas pelo aparecimento da 

lei escrita são o inquestionável legado religioso e oral dessas mesmas leis. 

  Quanto à herança da lei escrita, inúmeros historiadores, como o já mencionado 

K. Robb
269

, evidenciam que não poderá ser excluído o papel da religião e da tradição 

oral na construção da legislação, mas é também bastante claro que este tipo de 

legislação e a tradição que lhe é inerente foram insuficientes para responder às 

exigências de uma sociedade cada vez mais consciente do seu lugar no cosmos. 

 No que toca à compreensão das leis escritas por parte da população, como 

defende J. R. Ferreira
270

, apesar de serem reconhecidos inúmeros impedimentos que 

diminuíam a percentagem de participação ativa na vida politica, é notório que a partir da 

segunda metade do século VII a.C., existe uma clara tendência para expor 

regulamentação em lugares públicos. Segundo o mesmo classicista, este facto parece 

indiciar que as leis promulgadas seriam já do conhecimento de um grupo cada vez mais 

alargado de cidadãos literados, até porque, já seria centenária a introdução da escrita em 

território helénico.  

 Quanto à legitimidade daqueles que promulgavam as leis, alguns testemunhos da 

Antiguidade, como as narrativas de Heródoto
271

 e de Tucídides
272

, acerca da resistência 

popular que se opôs à tentativa de golpe de Estado efetuada por Cilón, indicam que já 

existiria o forte sentimento de comunidade em Atenas e que esta população desprezava 

a governação autocrática imposta em inúmeras poleis do território grego. 

 Partindo desta confluência de fatores, ou seja, partindo do sentimento de 

comunidade presente na sociedade e, acima de tudo, partindo da insuficiência das 

normas judiciais da época é que, comodamente, é apresentada a elevação dos nomótetas 

e dos aisimnetas a governantes aclamados pelo demos. 
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 Os aisimnetas seriam aqueles que davam a cada um a justa porção
273

, sendo este 

um título que seria, extraordinariamente, atribuído pelos cidadãos, com vista a delegar o 

exercício de um cargo público. Ou, como no caso de Dracon, era um título atribuído 

pelos cidadãos, com vista a delegar num indivíduo poderes extraordinários para ajuizar 

sobre uma determinada questão ou emitir leis. 

 Na Política
274

, Aristóteles diz-nos que este tipo de governação, apesar de ser 

uma forma de governação próxima das monarquias absolutistas e das tiranias, uma vez 

que todos os poderes se conservam na mão de um único governante, distingue-se destas 

por não ser hereditária e por ser uma forma de governação legitimada pela aclamação 

popular e limitada pela obediência à lei. 

 Como refere Jean-Pierre Vernant, o papel dos nomotetas e dos aisimnetas «é o 

de acabar com a sedição, reconciliando, reunificando a cidade. Não se trata tanto de 

reformar a constituição ou de fundar outras novas, quanto apaziguar uma comunidade, 

de harmonizá-la, purificando-a de seus excessos e injustiças, substituindo a hybris pela 

sophrossyne.»
275

 

 O pouco que conhecemos acerca da vida e do trabalho, como legislador, de 

Dracon resume-se a alguns relatos posteriores, como o de Aristóteles ou de Plutarco
276

, 

que o colocam como antecessor direto de Sólon, e que pouco clarificam acerca da sua 

ascensão política e acerca da sua legislação.  

 A maioria dos historiadores defende que Dracon terá sido nomeado legislador na 

39ª Olimpíada (621 a.C.)
277

 e que terá sido aclamado com o intuito de resolver um 

problema em concreto, ou seja, o problema da injustiça decorrente da arbitrariedade 

judicial na punição de crimes graves como o homicídio.  

 Segundo a informação transmitida por Ésquines
278

, Dracon terá materializado, 

pela escrita, muitas das leis que faziam parte da tradição oral, apresentando como 

principal inovação a distinção entre o homicídio voluntário e o homicídio involuntário, 

inexistente na tradição oral. Aristóteles, por sua vez, diz-nos que as leis de Dracon 

expandiram os direitos políticos a todos os cidadãos que tinham capacidade de se armar 

como hoplitas
279

, evidenciando uma mudança essencial, não só na maneira de guerrear, 
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que deixa de ser feita como Homero nos relatava, mas na maneira de encarar a 

cidadania, que passa a contemplar outros fatores alheios aos laços de sangue nobre. 

  O já citado Ésquines acrescenta que, para além das leis referentes ao homicídio 

e da expansão de direitos de cidadania a uma maior leque de indivíduos, Dracon e Sólon 

teriam atribuído grande importância à moralidade e à educação. Teriam sido esses 

legisladores os primeiros a instituir leis para proteger a moral, chegando, 

inclusivamente, a criar leis que protegiam a educação e prescreviam os hábitos de todas 

as crianças (livres)
280

. 

 De facto, a legislação de Dracon representa um marco na história do direito, da 

educação, da cidadania e da democracia, uma vez que esta termina com a indesejável 

arbitrariedade na aplicação da lei e manifesta preocupações com os futuros cidadãos, 

através da instituição de leis e de um ensino que integra todos na agenda estatal. 

 Poderemos advogar que com a “draconiana” materialização da lei escrita a 

sociedade ateniense deu um passo gigantesco rumo à isonomia, mas a sua legislação 

seria demasiado cruel, uma vez que, segundo essa legislação, qualquer crime 

perpetrado, por mais insignificante que fosse, era punível com a morte. Por isso é que 

Plutarco
281

 nos diz que, as leis de Dracon não teriam sido escritas com tinta mas com 

sangue. E também é por isso que Aristóteles
282

 defendia que as leis de Dracon não eram 

para homens mas para dragões, porque, de acordo com essa legislação, até mesmo o 

adultério
283

 ou o ócio seriam puníveis com a morte.  

 Quanto às causas que cessaram a vigência das leis de Dracon, alguns relatos, um 

tanto ao quanto lendários, dizem que elas foram insuficientes para resolver todos os 

problemas da sociedade ateniense e que deixaram, pura e simplesmente, de ser 

cumpridas pelos atenienses, facto que se apresenta como um dos primeiros exemplos 

históricos de desobediência civil.  
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 Segundo o Estagirita
284

, o código de leis de Dracon durou até ao aparecimento 

de Sólon no paradigma político ateniense, pois este, após ser aclamado, elaborou outras 

leis que terminaram com a vigência das leis draconianas, excetuando aquelas que eram 

referentes ao homicídio. 

 Sólon, por sua vez, e como já foi visto acima com o relato de Ésquines, 

apresenta-se como uma figura incontornável deste período e, apesar de possuirmos mais 

informações acerca dele do que acerca do seu antecessor, existem inúmeros aspetos da 

sua vida, pensamento e legislação que nos são completamente desconhecidos.  

 Verificamos que a materialização da justiça sob a forma de leis veio alargar os 

direitos a uma maior parte da população. Contudo, no início do século VI a.C., muitas 

das poleis gregas, e em especial Atenas, ainda se debatiam com graves problemas 

sociais, económicos e políticos, nomeadamente, com o flagelo social decorrente do 

problema da escravatura entre conterrâneos. 

 Existem várias teorias acerca da origem deste problema, mas a grande maioria 

dos estudiosos aponta as desigualdades económicas provenientes da má distribuição de 

terras e de rendimentos como causa deste flagelo e, sobretudo, apontam para um 

perverso sistema económico que permitia a agiotagem na atribuição de empréstimos, 

cuja única garantia para o não pagamento dos mesmos seria a entrega da própria vida e 

cuja servidão se estenderia aos descendestes dependentes. 

 Como evidencia Aristóteles «num regime político vincadamente oligárquico, a 

nobreza e o povo hostilizaram-se durante muito tempo. Os pobres, com suas mulheres e 

filhos eram escravos dos ricos (…) A Terra pertencia a um pequeno número de 

detentores; e, se os camponeses não pagavam as suas rendas, podiam ser reduzidos eles 

e os próprios filhos, à escravidão.»
285

 Nesta conjuntura, por infortúnio do destino ou 

empurrados pelos ardis de uma classe privilegiada, a maioria da população de Atenas 

estava escravizada ou na iminência de se tornar escrava, para servir na região Ática ou 

mesmo além-fronteiras. 

 O Estagirita acrescenta que decorrente deste gravíssimo problema económico e 

social, emergiram inúmeros tumultos e lutas entre fações opostas que, de um lado, 

reiteravam mais direitos (os pobres) e que, do outro, reivindicavam a manutenção de 

privilégios (os ricos e poderosos). É no clímax do desequilíbrio entre ricos e pobres que 

a tirania ameaçou tomar o poder para conter todas as convulsões que afetavam as poleis 
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helénicas. Mas, em vez disso, e à semelhança do que teria acontecido anteriormente 

com o golpe de Cílon e com a aclamação de Dracon, os Atenienses aclamaram um 

mediador para que promovesse as desejadas reformas sociais, económicas e 

constitucionais. 

 Como referem J. R. Ferreira e D. F. Leão, «O papel de mediador entre as partes 

em conflito só poderia ser desempenhado por alguém com experiência e profunda 

sensibilidade política, capaz (…) de inspirar confiança às diferentes facções.»
286

 Quer 

pela hereditariedade que lhe conferia um lugar junto da aristocracia, quer pela vasta 

experiência diplomática e económica que possuía, quer ainda pelas ideias que 

manifestava na sua poesia, «(…)aos olhos dos (…) atenienses Sólon aparecia como 

pessoa madura, experiente, respeitada e consensual, a ponto de merecer a confiança 

generalizada»
287

. Por todos estes motivos, no início do século VI a.C., Sólon foi elevado 

a legislador. 

 Segundo Aristóteles, a acção de Sólon consistiu, em primeiro lugar, no 

cancelamento das dívidas provenientes de injustos empréstimos e na libertação e resgate 

dos cidadãos que estavam reduzidos à escravatura (a seisachtheia)
 288

. E, para prevenir a 

re-ocorrência desse cenário, proibiu os empréstimos cuja única garantia seria a servidão.  

 Em segundo lugar, Aristóteles
289

 salienta a reforma económica efetuada que 

consistiu na adoção de medidas protecionistas relativas à importação e à exportação de 

produtos e na alteração do valor das unidades de medidas (metra), de peso (stathma) e 

de moeda (nomisma). É plausível que esta medida visasse redistribuir os rendimentos e 

estimular a economia ateniense tornando-a comercialmente mais atrativa na captação de 

investimento externo. Em terceiro lugar, Aristóteles
290

 salienta a reforma constitucional 

elaborada por Sólon, que alterou visceralmente a estrutura governativa de Atenas, 

conforme um princípio timocrático. Baseando-se nos rendimentos de cada cidadão, 

Sólon dividiu a sociedade ateniense em quatro classes censitárias: os 

Pentakosiomedimnoi (cidadãos que possuíam mais de quinhentas medidas), os Hippeis 

(cidadãos que possuíam rendimentos superiores a trezentas medidas), os Zeugitai 

(cidadãos que possuíam mais de duzentas medidas) e os Thétes (com menos de duzentas 

medidas). 
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 Esta divisão, aos olhos de um homem contemporâneo, parece uma indevida e 

desnecessária maneira de estratificar a sociedade, fundamentalmente por ser baseada 

numa característica extrínseca ao homem e também, porque dependente desta 

estratificação estaria o acesso a determinados cargos públicos
291

. Porém, a instauração 

deste sistema afigura -se como uma importante inovação que rompe com a estratificação 

hereditária da sociedade para instituir um sistema que privilegia o “mérito” e que 

garante uma maior participação política e uma maior mobilidade social. 

 Aristóteles diz-nos ainda que, nesta reforma constitucional, Sólon criou um 

conselho composto por quatrocentos membros eleitos (Boulé dos Quatrocentos)
292

  e 

que este funcionaria de forma análoga ao antigo Areópago(conselho de anciãos), ou 

seja, como uma espécie de assembleia que deliberava acerca dos diferentes assuntos da 

polis.  

 Como consequência da criação da Boulé, os poderes do Areópago (órgão de 

natureza aristocrática) foram diminuídos, passando a funcionar como uma espécie de 

tribunal constitucional, encarregue de supervisionar o cumprimento das leis e a 

governação da cidade. 

 A revogação dos cargos vitalícios e a eleição e sorteio dos mesmos foram outras 

das medidas, efetuadas por Sólon, que facultaram uma maior inclusão dos cidadãos nos 

órgãos de Estado e que permitiram uma maior mobilidade e dinamização social. 

 Aristóteles diz-nos ainda que, o próprio acesso à justiça foi ainda mais 

democratizado, passando a contemplar o direito ao recurso das decisões judiciais por 

parte das classes mais desfavorecidas. 

 Como W. Jaeger defende, «Sólon foi uma coluna fundamental do edifício da 

formação ática.»
293

 As reformas que promoveu constituíram um enorme progresso rumo 

a uma sociedade mais justa. Contudo, a prosperidade e tranquilidade adquiridas pelas 

reformas de Sólon não foram suficientes para terminar com as convulsões sociais, pois 

como o equilíbrio social de Sólon assentava num princípio extrínseco ao homem (a 

riqueza), uma vez mais, o espectro da tirania voltou a assombrar Atenas, através da 

instauração da tirania dos Pisistrátidas.  

 A tirania dos Pisistrátidas, como muitas tiranias da história contemporânea, 

aproveitou as fragilidades do sistema democrático para manipular as massas e, com o 
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apoio das mesmas, cavalgar rumo ao poder. Mas, nem mesmo estes tiranos, 

conseguiram apagar as conquistas sociais das massas e uma das concessões que tiveram 

de fazer foi manter a maioria das leis consagradas na Constituição de Sólon, incluindo 

as leis de Dracon referentes ao homicídio.  

 Os tiranos/oligarcas utilizaram inúmeros ardis para manter o poder, como 

centralizar a administração, instaurar políticas de “pão e circo” assentes em construções 

arquitetónicas megalómanas e em enormes festividades e, até, tentaram ruralizar a 

população, desviando-os do centro da cidade onde se encontrariam os serviços 

administrativos e judiciais e, acima de tudo, onde se formaria a opinião pública. 

 É, hoje, claro que todo e qualquer regime digno da adjetivação de “tirânico” 

possui a tendência para resvalar para o autoritarismo e para a violência (real ou 

simbólica), principalmente quando este tipo de governação autocrática teme perder o 

poder ou o controlo das massas.  

 Quando a tirânica governação dos Pisistrátidas sentiu a oposição do demos, 

também cedeu ao autoritarismo. Porém, uma vez mais, os atenienses uniram-se e 

reagiram contra a opressão dos tiranos, elegendo o alcmeónida Clístenes como 

representante máximo da sua vontade. 

 Heródoto diz-nos que Clístenes, inicialmente, seria mais próximo da aristocracia 

mas que, por determinadas contingências, nomeadamente pelo poderio do seu maior 

rival político, colocou-se do lado do demos cedendo a muitos dos seus caprichos.  

  Aristóteles
294

, por sua vez, diz-nos que Clístenes, tal como Sólon, colocou-se 

sempre do lado do demos contra os tiranos e que a sua reforma constitucional deu 

continuidade ao empreendimento de Sólon, democratizando ainda mais a governação, a 

educação e a administração da justiça. 

 Independentemente dos motivos que o levaram a efetuar as cedências exigidas 

pelo povo, como reivindica A. Greenidge, após as reformas efetuadas por Sólon, «the 

demos was a factor to be reckoned with and an element which had to be taken into 

account»
295

. 

 Poderemos afirmar que foi para apaziguar o crescente coro de vozes que exigia 

mais liberdade, mais justiça social, mais representatividade, mais mobilidade social e 

uma melhor distribuição da riqueza, que Clístenes continuou o legado democrático 

iniciado por Sólon. 
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 Pelos relatos de Heródoto, expressos na sua História, e pelos relatos de 

Aristóteles, expressos n’A Constituição de Atenas, das medidas mais importantes que 

são atribuídas a Clístenes, a nova estratificação da sociedade será talvez a mais 

pertinente a salientar. Clístenes partiu da tradicional divisão do tecido social (quatro 

tribos), a partir da qual se elegia a Boulé dos Quatrocentos, para misturar os elementos 

num único grupo, destruindo os velhos laços tribais e aristocráticos. 

 Reunidos os cidadãos num único organismo, para facilitar os processos 

legislativos e governativos, Clístenes resgatou o velho conceito de tribo para dividir os 

cidadãos em dez grupos (dez novas tribos), que seriam constituídos por membros das 

diferentes tribos tradicionais, de forma a misturar a população e a, engenhosamente, 

evitar que os velhos vínculos tribais ressurgissem e minassem a congregação do povo 

sob a mesma égide. Foi também responsável pelo aumento da representação do demos 

na governação pela mera ampliação do número de membros da Boulé, a qual passou a 

ser composta por quinhentos membros. Outra das medidas tomadas por Clístenes, que 

valorizamos como sendo extremamente benéfica para o aparecimento e manutenção da 

democracia, foi a descentralização da administração da polis conseguida através de uma 

elementar divisão da território em três zonas administrativas, correspondentes à parte 

urbana, à costa e ao interior da polis. 

  Como é possível verificar, é indiscutível que as medidas mais emblemáticas de 

Clístenes visam democratizar a governação e, acima de tudo, garantir que a governação 

respeite a especificidade de cada região e das suas gentes. 

 Mas, segundo A. H. J. Greenidge
296

, as reformas de Clístenes não se ficaram 

pelo alargamento da participação política à população livre e com plenos direitos de 

cidadania, tendo estendido os direitos de cidadania ateniense a um largo número de 

indivíduos de origens humildes provenientes de outras poleis helénicas. 

 Uma vez mais, são desconhecidas as reais motivações para esta decisão estando 

a explicação algures entre as motivações de ordem teórica, impelidas pelos progressos 

filosóficos, ou por motivos mais práticos, como a ameaça política de fações políticas 

rivais e a interferência política de Esparta. O fundamental é que, como Werner Jaeger 

reivindica, «(…) não há dúvida de que o ingresso da massa na atividade política, causa 

originária da democracia, é um pressuposto histórico necessário para se colocarem 
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conscientemente os problemas eternos que com tanta profundidade o pensamento grego 

se colocou naquela fase da sua evolução e legou à posteridade.»
297

 

 

4 - A educação e os ideais da época clássica 

 Depois de uma conturbada época arcaica, onde a aristocracia dominou por 

completo o espectro político e onde o poeta e o paidotribe foram os responsáveis pela 

formação de cidadãos, física e espiritualmente aptos para o combate em defesa da sua 

própria comunidade, finalmente, no século V a.C., a civilização grega atingiu um 

estádio de maior progresso cultural. 

 Como defende W. Jaeger, «O Estado do séc. V é (…) o ponto de partida 

histórico necessário do grande movimento educativo que imprime o carácter a este 

século e ao seguinte, e no qual tem origem a idéia ocidental da cultura.»
298

 

 Como já foi visto, são utilizados três marcos para, convencionalmente, situar o 

início da época clássica, a saber: o fim da tirania dos Pisistrátidas; o início da 

democracia, mais concretamente as reformas efetuadas por Clístenes às leis de Sólon; a 

Batalha de Salamina. 

 Estes três marcos são de difícil posicionamento cronológico e estão dependentes 

de outro tipo de fatores extremamente difíceis de situar no tempo. 

 Para clarificar estas dificuldades, o “fim da tirania” que aqui referimos é o fim 

da Tirania dos Pisistrátidas e esta dinastia de tiranos não possui uma aura tão negativa 

como a que irá ser, posteriormente, atribuída aos “tiranos”, após a sangrenta governação 

dos Trinta. Relembramos que a governação dos primeiros tiranos atenienses (os 

Pisistrátidas), mesmo sendo uma forma autocrática de governação, manteve a 

Constituição de Sólon e fez inúmeras concessões ao povo. Ao contrário, a governação 

dos Trinta Tiranos foi imposta externamente, isto é, foi uma governação imposta pela 

violência, por Esparta ao povo ateniense sendo, por isso, totalmente adversa aos 

princípios democráticos e humanistas da tradição de Sólon e Clístenes.  

 O segundo marco é a reforma constitucional de Clístenes que, em primeiro 

lugar, é completamente indissociável da Constituição de Sólon e, em segundo lugar, é 

indissociável da luta política com a fação contrária aos princípios democráticos e 
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submissa à influência da política espartana. Este facto remete-nos diretamente para a 

Guerra do Peloponeso como conflito entre duas ideologias distintas. Onde, de um lado, 

encontrar-se-ia o demos ateniense e as poleis suas aliadas, unidas pela defesa de uma 

governação democrática e humanista e, do outro lado, encontrar-se-iam Esparta e 

Corinto como representantes de uma governação oligárquica e profundamente belicista. 

 No terceiro marco utilizado para delimitar a entrada na época clássica, a Batalha 

de Salamina, encontra-se latente esse mesmo embate de ideologias. Num dos lados, o 

povo ateniense que defendia, acima de tudo, a sua independência política face ao 

império aqueménida e, no outro lado do conflito, encontrar-se-ia uma forma autocrática 

e altamente centralizada de organização política que era totalmente adversa aos 

princípios democráticos que fervilhavam em Atenas. 

 Com isto pretendemos sublinhar que não existe uma data única para o início da 

época clássica, sendo apenas evidente que, no início do século V a.C., aconteceram uma 

série de eventos que culminaram em radicais modificações sociais, políticas e culturais, 

que contrastam com o período anteriormente vivido, evidenciando uma mudança 

paradigmática que, determinantemente, influenciou o destino daquela (nossa) cultura. 

 Tal como na época arcaica, nesta nova era da aventura helénica as poleis 

continuam a ser os centros de toda a atividade política, económica e científica do mundo 

grego.  

 As provas arqueológicas que nos chegaram denunciam que o uso da linguagem 

escrita massificou-se o que, por si só, indicia que uma maior faixa da população já 

possuiria uma instrução básica. Além de que, com a massificação da “escrita”, o 

conhecimento, fosse ele técnico, científico, teológico, filosófico, ou de outra qualquer 

natureza, expandiu-se muito mais rapidamente por todo o mundo grego. 

 Logicamente que, decorrente da massificação da escrita e pela maior 

proximidade cronológica, as fontes que possuímos (assim como a informação que é 

possível de extrair das mesmas) para perscrutar os ideais e a educação da época em que 

a democracia nasceu, são muito mais numerosas e fidedignas, comparativamente com as 

da época antecedente. 

 Como já foi anteriormente visto, a poesia épica e as demais formas literárias que 

surgiram na época, como a tragédia e a comédia, tiveram um papel importantíssimo na 

construção da identidade e na manutenção da unidade cultural helénica. Mas os 

poderosos argumentos de Xenófanes e a corrosiva crítica de Heraclito aos primeiros 
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educadores gregos, evidenciaram o vazio educativo que caracteriza a entrada na época 

clássica. 

 Como já foi acima constatado, na época arcaica, a diferenciação de classe, 

baseada no conceito de arete homérica, foi um factor que garantiu a renovação das 

gerações de guerreiros que protegiam as poleis das investidas das ameaças exteriores. 

Ainda nesse período, o conceito de arete foi lentamente adaptado às novas condições 

sociais, englobando em si mesmo características mais indicadas à coexistência na polis 

em detrimento das primitivas características desse conceito que seriam mais voltadas 

para a sobrevivência e para autonomia do homem e da tribo. Todavia, como se irá 

constatar, a “arcaica” diferenciação de classe será paulatinamente suprimida pela 

sociedade ateniense no decorrer da época clássica. 

 A propósito da supressão da diferenciação de classe, nesta nova fase do 

helenismo, a base onde assentava essa diferenciação, ou seja, a tradicional religião 

grega, manteve um papel muito ativo na união cultural das diferentes poleis gregas. 

Porém, o legado filosófico iniciado em Mileto permitiu que a abordagem racional, 

apoiada por evidências empíricas, se tornasse a medida comum na resolução de todo o 

tipo de questões que se iam apresentando, iniciando-se assim a progressiva libertação do 

intelecto das amarras do apedeutismo e do dogmatismo religioso.  

 A filosofia da physis foi, sem sombra de dúvida, o principal motor da 

desvinculação mitológica e um dos principais suportes para o pensamento político 

produzido na época clássica, uma vez que, pura e simplesmente, não era possível fazer 

tábua rasa de todas as descobertas provenientes da atividade filosófica e dos restantes 

saberes de carácter iminentemente intelectual, como a geometria, a astronomia e a 

matemática. 

 No que toca ao espectro político do mundo na época clássica, a guerra forjou as 

fronteiras do mundo grego, com o conflito greco-persa a unir culturalmente toda a 

Hélade. 

 Muito provavelmente, por essa ameaça, proveniente de um império altamente 

centralizado e, por isso, capaz de mobilizar uma enorme máquina de guerra, cujas 

proporções largamente extravasavam o poderio bélico de qualquer polis grega, o polo 

dinamizador de ideias filosóficas deslocou-se da Ásia Menor para a região Ática. E, aí, 

nessa região, através das reformas do século VII e VI a.C., efetuadas por estadistas 

como Dracon, Sólon e Clístenes, a justiça e a participação ativa na governação das 



 

104 
 

poleis foram alargadas a um número mais abrangente de habitantes, aproximando a 

civilização helénica, mais concretamente Atenas e a região ática, da aprazível isonomia. 

 Através dessas reformas, a distribuição dos rendimentos (terras) tornou-se mais 

equitativa e foram criadas algumas condições de proteção às classes mais 

desprivilegiadas garantindo-se assim a atenuação das desigualdades e uma maior 

homogeneização do tecido social, que apaziguou os conflitos sociais mais emergentes, 

que caracterizaram o período decorrido entre a legislação de Dracon e a Constituição de 

Sólon. 

 Com a descentralizada união dos gregos contra as ameaças exteriores à sua 

cultura, reduziram-se de forma significativa os fortuitos conflitos entre as poleis 

helénicas, o que beneficiou a circulação de pessoas e bens por todo o território helénico. 

Mas, decorrente desta união contra o poderio persa, Atenas atingiu uma hegemonia em 

relação a todas as outras poleis do mundo grego, tornando-se num centro económico 

político e cultural, onde grandes mentes acorriam e, de onde, grandes ideias eram 

exportadas. 

 Com o aparecimento da democracia, o consequente ingresso das massas na 

atividade política provocou mudanças profundas no seio da sociedade, nomeadamente, 

no velho ideal aristocrático de arete. O velho ideal aristocrático de arete, por ser já 

vocacionado para uma conceção total de Homem, não foi abandonado pelas massas, 

mas antes, foi abraçado por todo o homem livre e, através das contínuas pressões 

sociais, transformou-se, adaptando-se à nova realidade. 

 Como defende Werner Jaeger, «cedo se fez sentir a necessidade de uma 

educação capaz de satisfazer as necessidades do homem da polis. (…) o novo Estado 

(…)tratou de realizar a nova arete, encarando como descendentes da estirpe ática todos 

os cidadãos livres do Estado ateniense e tornando-os conscientes da sociedade estatal e 

obrigados a se colocarem ao serviço do bem da comunidade. (…) Por mais forte que 

fosse o sentimento de individualidade, era impossível conceber que a educação se 

fundamentasse em outra coisa que não a comunidade da estirpe do Estado. (…) A sua 

finalidade era a superação dos privilégios da antiga educação para a qual a arete só era 

acessível aos que tinham sangue divino. (…) A arete política não podia nem devia 

depender da nobreza do sangue, se não se quisesse considerar um caminho falso a 

admissão da massa no Estado, a qual se afigurava já impossível de travar.»
 299
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 Tornou-se então urgente construir um novo tipo de formação mais adequada ao 

contexto político vivido na época clássica. Contudo, na inexistência de um sistema 

consciente para alcançar esse ideal, uma vez que, o único exemplo de uma educação 

estatal é fornecido pela agogê da militarista Esparta, lentamente, surgiram as iniciativas 

do forro privado visando colmatar o vazio educativo vivido. 

 É precisamente neste contexto, isto é, na ausência de iniciativas públicas de 

educação e das necessidades decorrentes da vida em democracia, que surgiu a figura do 

sofista como educador. O “movimento sofista” aparece então como o primeiro grande 

impulso educativo que procura disseminar uma formação que privilegia a atribuição de 

ferramentas para a plena participação na governação da polis, que privilegia a 

coexistência democrática em detrimento da discórdia e que privilegia o 

desenvolvimento holista do homem em detrimento de um desenvolvimento 

desequilibrado. 

4.1 - Os Sofistas 

 A primeira questão que aqui se coloca é a de saber o que é um sofista e, para 

isso, partiremos da etimologia da palavra “sofista” e, tal como Diógenes Laércio
300

, 

advogaremos, que a palavra “sofista” provém da palavra grega “sophos” e que, desde os 

tempos de Homero, esta palavra designava o sábio ou aquele que detinha a sabedoria 

(sophia) ou o conhecimento, fosse ele de ordem técnica ou teórica.  

 Como reivindica W. K. C. Guthrie
301

, desde os tempos de Homero que até os 

poetas, eram apelidados de sofistas. O próprio Sólon foi apelidado de sofista, sendo, por 

isso, provável que a palavra fosse, indiscriminadamente, aplicada a todo e qualquer, 

sábio, mestre ou professor. Todavia, não foi como sábios, nem como professores, que os 

sofistas foram tratados durante grande parte da História ocidental.  

 Como a maior parte do espólio escrito dos pensadores, vulgarmente, conhecidos 

como sofistas, encontra-se desaparecido, ou então, encontra-se sob a forma de 

incompletos fragmentos, cuja interpretação é muitas vezes errónea e descontextualizada 

e, como as principais fontes acerca do seu pensamento são testemunhos iminentemente 

negativos, ao longo dos séculos, foi-se construindo uma ideia errada acerca do papel e 
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da verdadeira influência dos sofistas na construção e manutenção da democracia, do 

conhecimento e da justiça em solo grego. 

 É inequívoco que a nossa maior fonte para perscrutar a atividade sofistica são os 

diálogos de Platão, todavia, depois da corrosiva crítica platónica, os sofistas ficaram 

conhecidos como meros charlatães, como pensadores malditos e como agentes 

detentores e propagadores de um falso saber que em nada engrandeceu a sociedade 

helénica. A arte dos sofistas foi denegrida e apelidada de mera burla e o contributo 

desses homens para a civilização helénica foi encarado como causa da decadência da 

democracia ateniense.  

 Os sofistas permaneceram, durante muitos séculos, na fria sombra de Sócrates, 

onde foram desprovidos de todo o seu merecido reconhecimento. E, assim, 

permaneceriam, se não fossem resgatados no século XIX da nossa era por Hegel e por 

Grote, o primeiro evidenciando os sofistas como pensadores originais e o segundo 

salientando o seu papel como educadores
302

. 

 Para tentar reconstruir um retrato fiel do que teria sido um sofista e, desta forma, 

darmos continuidade à reabilitação da sua imagem, iniciada no último século, teremos 

de partir da informação, moralmente comprometida, deixada por Platão. 

 A obra platónica, por si só, revela a grandiosidade do movimento sofístico, uma 

vez que, Platão dedicou inúmeras obras a debater os problemas e as virtudes inerentes a 

esse fenómeno cultural, tendo, inclusivamente, atribuído o nome de sofistas às suas 

obras. A título de exemplo, algumas das obras platónicas são designadas como: O 

Sofista, Protágoras, Górgias, ou Hípias. Entre muitas outras obras, cuja denominação 

não remete diretamente para os sofistas, mas cujo conteúdo é iminentemente 

relacionado com a atividade sofística. 

 A pergunta que se apresenta agora é a seguinte: será legítimo falar em sofística 

ou em movimento sofístico? 

 Na tentativa de unificar todos os supostos sofistas, sob uma única égide, torna-se 

evidente a problemática inerente a esse esforço, porque a enorme abrangência que este 

termo possui e a diversidade filosófica e multiplicidade de pontos de vista que os 

sofistas possuíam dificultam essa reunião. Todavia, como defende Romeyer-Dherbey
303

, 

os sofistas são intelectuais com personalidade e doutrinas totalmente diferentes, mas 

cuja semelhança parece advir da convergência de alguns pontos de pesquisa. Segundo 
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Romeyer-Dherbey, a semelhança entre os sofistas é melhor demonstrada no interesse 

que partilhavam pelos problemas da linguagem e no interesse pela relação entre 

natureza e lei. Mas, acima de tudo, a maior semelhança encontrada para reunir 

personalidades tão díspares sob a mesma designação, provém do facto da maior parte 

dos sofistas partilhar o mesmo período histórico e o mesmo estatuto social. 

 Pela análise dos relatos cronologicamente mais próximos dos sofistas que 

possuímos, constatamos que, na obra O Sofista, Platão colocou Sócrates a iniciar o 

diálogo com a aparentemente inocente pergunta: será que existe uma distinção entre 

«Sofista, político, filósofo»
304

 ou será que este nomes são apenas sinónimos?  

 Ao normal modo socrático a resposta não é fornecida de imediato, mas, com a 

apresentação dessa subversiva pergunta, Platão evidencia uma espécie de conflito de 

competências vigente na época e que é remetida para a ausência de delimitação do 

campo de acção dos mesmos. 

 Na mesma obra, Platão acrescenta que o sofista não passa de um «caçador 

assalariado de jovens ricos»
305

, um «mercador dos ensinamentos da alma»
306

, um 

autêntico «varejista»
307

, um «fabricante-vendedor dos ensinamentos»
308

, «um atleta da 

agonística acerca dos discursos, reservado à arte da erística»
309

 e, por fim, «um 

purificador de opiniões que impedem a aprendizagem da alma»
310

. 

 Através da análise destas palavras, entendemos que as críticas aos sofistas 

incidem em múltiplos planos, a saber: a primeira é à sua condição itinerante 

(predatória); a segunda é ao seu estatuto remunerado; a terceira incide no duplo estatuto 

de produtor e vendedor de conhecimento, a quarta é aos métodos que privilegiam, 

nomeadamente, a do privilégio pela oratória e, por fim, a quinta crítica de Platão incide 

na nefasta influência que exerciam nos seus seguidores. 

 A primeira das críticas platónicas que aqui é exposta, e que retrata o sofista 

como um caçador de jovens ricos, decorre diretamente do estatuto itinerante dos 

sofistas, no qual, tal como caçadores que acompanham as migrações das presas, os 

sofistas seriam forçados a viajar para onde houvesse uma maior procura dos seus 

serviços.  
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 Inerente a este estatuto, estaria uma maior abertura e tolerância aos costumes de 

outras poleis, que se refletiu de forma decisiva na sua mundividência e, 

consequentemente, refletiu-se na construção e propagação de conhecimento efetuada 

pelos mesmos. Todavia, aos olhos de Platão, a condição dos sofistas era perigosa, uma 

vez que, além de tornar a maioria dos sofistas apátridas e, por isso, desprovidos dos 

plenos direitos de cidadania, esta condição conduziria a todo o tipo de relativismos, que 

se distanciam do verdadeiro conhecimento e que revelam uma pretensa ausência de 

compromisso ético e político.  

 A primeira crítica de Platão aos sofistas, que aqui apresentamos, é indissociável 

da segunda crítica acima enunciada, ou seja, a maioria dos estudiosos considera que os 

sofistas eram itinerantes, exatamente porque dependiam da remuneração do seu trabalho 

para sobreviver, algo que, para a elite aristocrata, representada por Platão, ou por 

Xenofonte, era desnecessário e até reprovável. 

 Xenofonte, por sua vez, foi ainda mais longe nesta crítica ao estatuto 

remuneratório e itinerante dos sofistas insinuando que, «os que vendem a sabedoria por 

dinheiro aos que desejam são denominados sofistas, que é o mesmo que dizer 

indivíduos que se prostituem»
311

. 

 Por estas afirmações, claramente negativas e pejorativas da imagem do sofista, 

facilmente será deduzido que o sofista era alguém que, por necessidade decorrente da 

sua condição económica, negociava as suas competências, ou seja, o sofista era de facto 

um profissional do saber ou, pura e simplesmente, um professor. Pelo simples facto dos 

sofistas revelarem tais competências, a maioria dos estudiosos crê que os sofistas são 

originários de uma classe média, que teve acesso a uma educação superior à do comum 

dos gregos e que possuia necessidade de autossustento.  

 Na verdade, os dados que possuímos acerca da educação que os sofistas 

originalmente possuíram, são muito escassos e, por isso, antes de partir para um 

qualquer salto infundado teremos de deixar em suspenso esse importante detalhe. 

 Como iremos perspetivar mais à frente, a nível epistemológico, Platão condenou 

os métodos dos sofistas e rejeitou veementemente o papel do sofista na construção do 

conhecimento, mas, o estatuto de profissional itinerante e remunerado dos sofistas é 

criticado, porque, a nível ético, Platão reivindica uma espécie de comunitarismo na 
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partilha do conhecimento e porque, axiologicamente, condena a sobrevalorização dos 

bens sensíveis em detrimento dos inteligíveis. 

 A terceira das críticas de Platão aos sofistas, que incide no facto de serem 

produtores e vendedores de conhecimento, procura evidenciar a ilegitimidade da 

produção e da venda de conhecimento potencialmente erróneo. De forma concisa, 

poderemos dizer que, para Platão, a verdade era una, era absoluta e era universal mas, 

como não existiria uniformidade no curriculum dos sofistas e porque estes atribuíam 

existência ao não-ser, o mais plausível é que, sob a ótica platónica, alguns dos sofistas 

estavam errados e vendiam esse erro aos mais incautos prejudicando a vida da polis. 

 Contudo, inadvertidamente, Platão revela que, de facto, os sofistas produziam 

conhecimento, isto é, eram pensadores originais (e metódicos) e, por isso, e como 

iremos verificar mais adiante, alguns sofistas, inequivocamente, merecem o título de 

filósofos.  

 A quarta das críticas platónicas aos sofistas, resgatada da obra O Sofista, remete-

nos para os métodos de pesquisa e ensino mas, também, para a finalidade do ensino 

ministrado pelos sofistas.  

 O que poderia ser perspetivado como um elogio às capacidades discursivas dos 

sofistas é, na realidade, uma acusação à metodologia sofista que, por se basear na 

retórica e na oratória, privilegia a vitória na discussão em detrimento da descoberta da 

verdade. 

 Esta crítica que se centra na subversão dos meios aos fins é extremamente 

importante, pois revela uma das causas da fragilidade do sistema democrático e revela 

ainda a condenação da finalidade da maioria dos currículos ministrados pelos sofistas. 

Ou seja, esta crítica revela o esquecimento do ethos, revela a subversão do logos à doxa 

e revela ainda a ilegítima manipulação do pathos. Ou, de outra forma, esta crítica revela 

a parte mais pútrida da democracia, onde, pela permissividade do sistema, alguns 

indivíduos, desprovidos dos princípios cívicos mais elementares, submetem a 

componente ética, que privilegia a coexistência harmoniosa, ao egoísmo da componente 

individualista, que privilegia a satisfação de todos os caprichos pessoais.  

 A subversão do logos e a manipulação do pathos são talvez melhor esclarecidas 

pela utilitarista mobilização do “mais persuasivo dos discursos”, que, recorrentemente, 

coloca a razão, a lógica e a verdade num plano secundário, para irresponsavelmente 

manipular as paixões mais elementares do seu auditório e assim conquistar o poder. 

Mas, como veremos mais adiante, essa é uma crítica que não é aplicável a todos os 
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sofistas, uma vez que, nem todos os sofistas tiveram uma intervenção política ativa e 

nem todos os sofistas reivindicariam o “vale tudo” hedonista que Platão lhes incute.  

 A quinta crítica de Platão é fundamentalmente produto de todas as anteriores 

críticas, ou seja, se os métodos utilizados são dúbios, se o objeto da pesquisa é do 

domínio da opinião (doxa) e não do domínio da verdade (aletheia), e se a própria 

finalidade do ensino sofista é altamente questionável (a conquista do poder), então, a 

influência que causam nos jovens é claramente nefasta, porque é claramente impeditiva 

da plena realização do homem e é claramente desastrosa para a governação da polis. 

 Curiosamente, esta acusação feita por Platão/Sócrates aos sofistas e à influência 

que estes causam nos mais jovens não é muito diferente da acusação constante no 

processo da condenação de Sócrates. 

 

4.2 - Protágoras e a Humanização da Cultura Helénica 

 Já vislumbramos algumas das críticas que generalizadamente foram apontadas 

aos sofistas. Vislumbraremos agora, de forma individualizada, o perfil do “sofista” para 

perceber qual a influência destes homens no helenismo e para perceber se a crítica 

platónica possuí legitimidade ou se é infundada.  

 Nesta análise individualizada aos sofistas, o primeiro sofista e, talvez, o mais 

importante será Protágoras.  

 Protágoras nasceu, muito provavelmente, em 492 a.C.
 312

, e, tal como a maioria 

dos sofistas, Protágoras não é originário de Atenas, sendo a sua cidade natal a mesma do 

filósofo atomista Demócrito, ou seja, era natural de Abdera, na Trácia. 

 Quanto às suas raízes familiares, enquanto algumas lendas colocam-no numa 

abastada e influente família, com ligações à mais alta aristocracia persa, outras lendas 

dizem-nos que foi criado numa humilde família, tendo sido transportador de carga nos 

primeiros anos da sua juventude. Devido a este conflito de informação, não é possível 

revelar com exatidão muitas informações acerca das suas raízes e, principalmente, não é 

possível perceber os detalhes acerca da educação que terá tido na sua juventude. Mas, 

apesar desse inconveniente, existem alguns relatos doxográficos que convergem, 

sobretudo, os relativos: à sua longevidade (cerca de setenta anos); à duração da sua 

atividade laboral (cerca de quarenta anos); ao estatuto itinerante (que lhe permitiu viajar 

por todo o território grego e para Atenas de forma mais recorrente). 
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 Como já anteriormente constatámos, Platão criticou a multiplicidade de papéis 

exercidos pelos sofistas, nomeadamente o seu papel na produção do conhecimento, na 

administração do ensino e na intervenção política. Contudo, apesar de criticar 

incisivamente os sofistas, Platão, na sua juventude, revelou nutrir alguma simpatia por 

Protágoras, tendo, inclusive, intitulado um diálogo de “Protágoras”. 

 Este diálogo é sem sombra de dúvida a melhor fonte que possuímos acerca do 

pensamento e atividade profissional de Protágoras e o primeiro facto que deverá ser 

salientado é que, nele, Platão representa Protágoras como sendo uma personagem muito 

famosa e respeitável na sociedade ateniense. 

 Quando Platão se refere a Protágoras, o filósofo ateniense não poupa elogios e, 

repetidamente, enaltece a sua sabedoria
313

 e as suas capacidades discursivas, 

principalmente, a clareza e a irrefutável lógica da sua argumentação mas, também, a 

bela harmonia do seu discurso, que diz possuir propriedades encantatórias
314

. 

 O segundo facto que será salientado neste diálogo é que, Platão coloca 

Protágoras a admitir publicamente ser um sofista, um herdeiro dos poetas, dos profetas e 

dos paidotribes, ou seja, um educador itinerante e remunerado. Porém, e 

simultaneamente, neste diálogo, Protágoras demarca-se dos restantes sofistas da época, 

porque advoga não empurrar os seus alunos para especializações. 

 Segundo Platão/Protágoras, a tarefa central do ensino de Protágoras é educar os 

homens na arte da «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»
315

.  

 Protágoras apresenta-se como um sendo um «mestre de cultura e de virtude»
316

. 

Pela interpretação destas palavras, é provável que Protágoras contemplasse a paideia 

bifurcando-se em duas componentes. Ou seja, uma das componentes seria vocacionada 

para o ensino generalista da cultura, de forma a adquirir as ferramentas que lhe 

possibilitariam a plena participação na vida da polis, sendo a componente remanescente 

a componente ética, vocacionada para atenuar os naturais conflitos provenientes da 

coexistência dos cidadãos na polis. 
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 Protágoras advoga mesmo que transforma os homens em bons cidadãos e que os 

fará progredir «sempre para melhor»
317

, nomeadamente, na «arte de gerir a cidade»
318

.   

 Por todo este o esforço despendido na formação dos cidadãos, Protágoras 

reivindica o justo pagamento pelos seus serviços, revelando que a remuneração é 

acordada de forma antecipada e que a falta do pagamento é salvaguardada através de 

uma disputa legal
319

, confirmando-se assim o estatuto de professores remunerados e 

também a proteção consagrada pelos tribunais do século V a.C. à sua atividade, fossem 

cidadãos ou metecos. 

 A importância deste diálogo não termina aqui, uma vez que Protágoras assume-

se como um educador por excelência, que defende que a virtude política, tal como 

qualquer outra virtude, é passível de ser ensinada, seja «pelo treino, pela prática e pela 

aprendizagem»
320

, ou ainda, pelos eficazes castigos e pelas repreensões. 

 Esta é talvez a maior inovação do ensino sofista, porque, até ao aparecimento 

deste tipo de pensamento, que reivindica a educabilidade de todo e qualquer homem, o 

conhecimento seria encarado como bênção divina e como património genético de uma 

minoria, escapando ao alcance da vasta maioria da população. 

 As preocupações educativas de Protágoras são bem patentes na sua descrição do 

normal “currículo” educativo da época clássica. Protágoras defende que a educação 

começa em casa com o núcleo familiar e que, depois, as crianças são enviadas para a 

escola para aprenderem com os mestres as primeiras letras e a música (cítara). Só após 

dominarem a leitura e a música é que as crianças podem partir para a aprendizagem da 

poesia dita “boa”, que contém advertências e elogios aos heróis, para que as crianças 

ludicamente aprendam com o exemplo e o mimetizem.  

 Nesta elucidativa exposição do currículo da paideia sofista, Protágoras diz-nos 

ainda que, mais tarde, as crianças são enviadas para o paidotribe, onde obtêm uma 

educação que visa moldar corpos saudáveis, para que nunca sofram por insuficiência 

física e para que melhor salvaguardem a proteção da cidade e das suas leis. E mesmo na 

vida adulta, Protágoras defende que a aprendizagem não termina, uma vez que, a 

própria cidade e as suas leis se incumbem de incessantemente educar os cidadãos 

através da punição. 
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 A posição de Protágoras, relativamente à possibilidade de educação do homem, 

representa uma revolucionária rotura com o anterior paradigma educativo, que 

considerava que a realização das capacidades humanas estava totalmente dependente da 

hereditariedade e da intervenção divina. 

 Esta posição será melhor contextualizada pelo contínuo declínio dos antigos 

valores aristocratas e religiosos que, de forma gradual, foram substituídos por uma visão 

mais racionalista do mundo (iniciada com o movimento filosófico de Mileto) e por um 

conjunto de valores melhor adaptados a uma cidadania mais abrangente (assegurados 

pela legislação de grande estadistas como Sólon). 

 Neste diálogo, após a revolucionária defesa da possibilidade de educar qualquer 

cidadão, chega-se à conclusão que o ensino de Protágoras distingue-se da formação 

profissionalizante porque apresenta-se como uma educação para a cultura, ou seja, 

apresenta-se como uma espécie de formação generalista destinada a completar a 

educação de todo o homem livre. 

 E como numa cultura democrática é o diálogo quem mais impera, a proposta de 

Protágoras apresenta-se como uma formação que possibilita adquirir as habilitações 

elementares necessárias para a participação cívica nesse regime. 

 Apesar de nenhuma das obras que Protágoras escreveu terem sobrevivido até aos 

nossos dias, Diógenes Laércio diz-nos que Protágoras terá escrito inúmeras obras acerca 

de vários assuntos. Entretanto, baseando-se nos estudos de M. Untersteiner, Mª José 

Vaz Pinto
321

 diz-nos que as obras de Protágoras foram fundamentalmente duas: 

Antilogias e Verdade. 

 A tentativa de reconstrução dessas duas obras conduz-nos uma vez mais para os 

diálogos platónicos, nomeadamente para o Sofista, onde é possível perceber pelas 

palavras do hóspede de Eleia e de Teeteto
322

 que Protágoras divide a realidade em dois 

domínios distintos. 

 O primeiro destes domínios seria o domínio “do invisível” ou domínio dos 

deuses, presumivelmente correspondente a uma teologia. O segundo domínio, 

presumivelmente corresponderia ao domínio “do visível” e abrangia o remanescente, 

como o estudo da physis (cosmologia), o estudo do ser (ontologia), o estudo da arte de 

governar a cidade (política) e o estudo de todas as restantes artes (techne). 
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 No que se refere à teologia, segundo Diógenes Laércio, Protágoras reivindicou 

no intróito das Antilogias que, «Não posso saber se os deuses existem ou não existem 

nem que forma têm. Muitas coisas impedem esse saber: a obscuridade do assunto e a 

brevidade da vida humana»
323

 

 Este início das Antilogias que, na contemporaneidade, é encarado como uma 

prova de agnosticismo, segundo a maioria dos doxógrafos, na antiguidade, foi encarado 

como prova de impiedade, tendo, por isso, sido mobilizado um processo contra 

Protágoras, que culminou com a sua expulsão de Atenas e com a queima pública dos 

seus livros na Agora.   

 Este cenário, que dificulta perspetivar uma Atenas democrática e livre do 

dogmatismo da autoridade religiosa, poderá ser melhor contextualizado num cenário 

iminentemente político, pois, como reivindica Mª José Vaz Pinto, «Dadas as 

características da religião grega, destituída de conteúdos dogmáticos rígidos e sem uma 

classe sacerdotal vigilante em relação à ortodoxia, a tradição segundo a qual diversas 

figuras ilustres da cena ateniense (por exemplo, Protágoras, Sócrates (…)) foram 

objecto de processos de impiedade e condenados ao exílio ou a penas maiores resulta de 

razões complexas e diversificadas, entre as quais avultam as motivações políticas.»
324

 

 Partindo do início das Antilogias, para além do agnosticismo ou até mesmo 

ateísmo que é possível atribuir a Protágoras, esta introdução expressa a formação da 

consciência dos limites do aparelho cognitivo humano e do próprio conhecimento 

humano, constituindo um passo fundamental na dessacralização do conhecimento 

iniciada com os filósofos da physis. 

 Seguindo o testemunho de Diógenes Laércio, Protágoras «foi o primeiro a 

afirmar que sobre todos os assuntos existem dois argumentos antitéticos entre si»
325

. 

 Este fragmento, que vulgarmente é encarado como uma espécie de resumo das 

Antilogias, é, sem dúvida, coerente com o retrato que possuímos do “sofista”, como 

sendo um académico que privilegia como método de acção o combate de argumentos.  

 Com este fragmento é possível atribuir a Protágoras uma das primeiras 

reivindicações da presença de subjetivismo na contemplação e, acima de tudo, na 

descrição da realidade, afirmando-se como o início do método dialético, que foi 

                                                             
323

 Diogenes Laercio, Vidas de los Filosofos Ilustres, 9, 1 
324

 M. J. V. Pinto, Sofistas – Testemunhos e Fragmentos, p. 60 
325

 «El primero que dijo que “en todas las cosas hay dos razones contrarias entre sí”». Diogenes Laercio, 

Vidas de los Filósofos Más Ilustres, 9, 1 



 

115 
 

popularizado por um dos seus maiores críticos dos sofistas, e que, irá integrar a maioria, 

ou mesmo a totalidade, dos currículos sofistas.  

 Seguindo a interpretação de Romeyer-Dherbey
326

, este fragmento apresenta-se 

como sendo uma manifestação da dispersão do divino, típica do politeísmo grego e, 

sobretudo, é interpretado como sendo uma expressão do próprio mundo político grego, 

onde cada cidade funcionava como uma espécie de átomo do poder e cada decisão 

política era discutida, reversível e modificável.  

 Ainda seguindo a opinião do filósofo francês, o regime democrático e a 

urbanidade são fundamentais para o aparecimento deste tipo de pensamento, uma vez 

que «as opiniões dividem-se e o que caracteriza um regime democrático é tolerar uma 

oposição, isto é, aceitar a legitimidade de um discurso contrário ao do poder 

constituído.»
327

 

 Esta aparente dispersão do divino e o descentralismo político, característico da 

variabilidade política das poleis gregas e, em especial, do regime democrático, foram 

experimentadas em primeira mão pelos sofistas, incluindo pelo próprio Protágoras, pois, 

ao deslocarem-se de forma nómada por todo o território grego, os sofistas constataram a 

multiplicidade de discursos que, por vezes, de forma antagónica, descreviam a mesma 

realidade.  

 Decorrente desta adequação às várias formas de perspetivar e dizer a realidade, 

especula-se que Protágoras tenha transposto o conceito dinamizador da cosmologia de 

Heraclito para a esfera antropológica. Ou seja, Protágoras, possivelmente, partiu da luta 

de contrários defendida por Heraclito, para, coerentemente, interpretar toda a atividade 

humana num contexto de constante contradição. 

 Como defende Romeyer-Dherbey, «quando Heraclito pela supressão do verbo 

ser, mostra na própria enunciação a contradição interna de toda a realidade, a retórica de 

Protágoras, (…) divide-a numa antilogia, isto é, em dois discursos, cada qual coerente 

em si mesmo, mas incompatíveis entre si.»
328

 

 Na verdade, esta pretensão, de que Protágoras era influenciado pela filosofia de 

Heraclito, é já milenar, uma vez que a mesma tem vindo a ser sublinhada desde os 
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tempos em que o mesmo estaria em atividade, mais concretamente, por Platão no 

Teeteto
329

 e mais tarde por Aristóteles na Metafísica
330

. 

 Voltando às Antilogias de Protágoras, Romeyer-Dherbey diz-nos que, a 

reivindicação de Protágoras acerca da natureza dual e contraditória de toda a realidade, 

atenta diretamente contra a permanência do ser de Parménides, mas, por outro lado, 

possibilita salvaguardar a diferença (o múltiplo) e reabilitar a opinião (doxa).  

 Todavia, a problemática adensa-se porque, se todo o discurso é passível de um 

outro discurso contraditório, e, se não existe um critério que demarque a verdade do 

erro, ou que aproxime a doxa à verdade, então, todos os discursos, incluindo os falsos, 

serão igualmente válidos e verdadeiros. E, como consequência da aceitação de todo e 

qualquer discurso como igualmente verdadeiro, nenhum discurso possui valor de 

verdade intrínseco, emergindo o estado de suspensão de crença que só é abandonado, 

com a apresentação de um critério de verdade que rompa com o desnorte da 

multiplicidade de opiniões. 

 Na segunda obra, denominada Verdade, Protágoras apresenta-nos a verdade 

basilar que o permitirá abandonar do estado de suspensão de crença. 

 Protágoras diz-nos que: «O homem é a medida de todas as coisas, das que são 

que são, das que não são que não são»
331

 

 Esta afirmação parece ser a que melhor expressa a revolução antropológica 

decorrida no século V a.C.. De forma elementar, esta “revolução” parte de um contexto 

onde o aprofundamento do conhecimento da natureza e do cosmos era central, para 

colocar o homem no centro de toda a investigação. Todavia, e voltando para a análise 

do fragmento do “homem medida”, se cada indivíduo for a sua própria medida, 

inequivocamente essa medida revelar-se-á fraca, pois, manifestar-se-á incapaz de sair do 

domínio da doxa e de atingir a desejável univocidade e universalidade, vulgarmente 

conotada com a verdade.  

 Como reivindica Romeyer- Dherbey, «o discurso não partilhado constitui o 

discurso fraco (hetton logos); aliás mal chega a ser um discurso porque dizer é 

comunicar, e toda a comunicação supõe algo de comum»
332

. Segue-se que, para que a 

medida se torne forte, o pensamento terá de ser mobilizado sob a forma de discurso, 

porque, “só assim”, o pensamento será capaz de sair da esfera pessoal, para, 
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posteriormente, ser julgado perante a medida de cada indivíduo (fraca). Se, 

eventualmente, for encontrada a adesão a esse discurso, o discurso tornar-se-á então 

mais forte (kreiton logos) e identificar-se-á com a verdade. 

 O problema com que nos deparamos aqui, parece residir na forma de 

interpretação da “adesão ao discurso” que torna a medida (discurso) forte.  

 Como defende o filósofo francês que nos tem acompanhado na interpretação do 

pensamento de Protágoras, estando-se consciente da dificuldade de se constituir um 

discurso unanime, não podemos negar a existência da possibilidade de se constituir um 

discurso maioritário. Ora, com a apresentação deste critério de verdade, daqui se segue 

que a verdade será identificada com o discurso maioritário ou dominante. 

 Como refere Romeyer-Dherbey, decorrente desta visão iminentemente 

democrática da sociedade, e longe de Protágoras pretender defender um relativismo ou 

um individualismo radical de fundo cético, o sofista procura, através da ambiguidade 

resultante da utilização de um termo com dupla extensão (homem), atribuir uma maior 

plasticidade à sua fórmula, de forma a abranger o homem em toda a sua dimensão, seja 

na individual ou na coletiva. 

 Dito isto, é agora claro que Protágoras foi um pensador de grande originalidade 

e um educador por excelência, que incutiu um profundo humanismo na cultura 

helenista, sem que com isso lesasse ou diminuísse o raio de acção do indivíduo ou a 

condição iminentemente política do homem. 

 

4.3 - Antifonte: Nomoi e Physis 

 O primeiro problema que se coloca ao analisarmos o pensamento e a atividade 

de Antifonte é que, como reivindica Guthrie
333

, o nome “Antifonte” era um nome 

bastante comum na antiguidade e, por esse facto, chegaram até aos nossos dias diversos 

escritos de distintos autores que se autointitulavam Antifonte. Acrescendo a essa 

dificuldade, e decorrente dela, também nos chegaram diversos relatos doxográficos que 

mencionam o nome em questão e que dificultam a distinção entre os vários Antifonte. A 

título de exemplo, existiu um famoso Antifonte, no século V a.C., nascido em 

Ramnunte, que foi um célebre orador e político no panorama ateniense. Contudo, este 

Antifonte era um acérrimo partidário da mais alta aristocracia e estava comprometido 

com a oligarquia dos “Quatrocentos”, comummente descritos como ferozes inimigos do 
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regime democrático. Embora Antifonte de Ramnunte tenha tido um papel bastante 

relevante na história da Grécia Antiga, este não é o sofista e filósofo que procuramos 

investigar.  

 O Antifonte que pretendemos estudar é o denominado Antifonte de Atenas e 

este, durante séculos, foi apresentado como sendo apenas mais um dos muitos sofistas 

em atividade em Atenas no século V a.C.. Porém, a descoberta de novas informações 

acerca do seu pensamento revelaram que o sofista ateniense teve um papel 

preponderante na paideia. 

 A Antifonte são atribuídos pelo menos quatro tratados denominados Da 

Verdade, Da Concórdia, Político e Da Interpretação de Sonhos. Porém, nenhum destes 

tratados nos chegou completo, o que dificulta bastante a interpretação dos mesmos. 

  Ainda assim, pela análise da seleção dos fragmentos
334

 que nos chegaram e pela 

reconstituição proposta por estudiosos como Romeyer-Dherbey, Guthrie ou J. A. Graça, 

é possível verificar uma coerência inerente aos seus fragmentos, que impossibilita 

desligar a sua teoria do conhecimento, a sua filosofia da linguagem e a sua cosmologia, 

da sua visão antropológica e política. 

 No primeiro dos seus tratados, denominado Da Verdade, Antifonte abordou 

inúmeros assuntos da esfera gnosiológica e metodológica, entre os quais, salientamos a 

sua reflexão linguística, na qual, e contrariamente a Platão, reivindica uma teoria 

nominalista dos universais. Para Antifonte, «é absurdo pensar que as manifestações se 

desenvolvem a partir dos nomes (…). Os nomes são produto das convenções [da 

natureza], enquanto as manifestações não são produto de convenções, mas de formações 

naturais.»
335

 

 Através dos relatos doxográficos de Platão, mais concretamente através da 

informação contida no Teeteto
336

, estamos convictos de que, na sequência da reflexão 

gnosiológica e metodológica presente no tratado Da Verdade, Antifonte, tal como 

Protágoras, terá abordado as relações entre pensamento, linguagem e realidade, 

especialmente o problema dos qualia. 
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 Na segunda parte desse tratado, e à maneira dos filósofos da physis, Antifonte 

apresentou uma original visão cosmológica, onde, contrariamente a Aristóteles, é 

afirmada a superioridade ontológica da matéria em relação à forma.  

 Segundo Romeyer-Dherbey, e de forma sintética, Antifonte não utilizou a 

terminologia que mais tarde Aristóteles utilizou
337

, ou seja, o termo “matéria” (hyle) ou 

o termo “forma” (eidos/morpheé) não foram utilizados por Antifonte. Contudo, o sofista 

utilizou uma terminologia que apenas é aplicável à matéria, o que nos leva a induzir que 

os objetos mencionados por Antifonte são os mesmos que são designados pela 

terminologia aristotélica.  

 Sem querermos alongar em demasia esta exposição, advogaremos que a 

terminologia utilizada por Antifonte para se referir à arche da physis é a de arrythmiston 

e, segundo Romeyer-Dherbey
338

, no primeiro livro Da Verdade, Antifonte revelou que 

o arrythmiston é aquilo que é livre de rhythmos, ou seja, é aquilo que é livre de forma, 

de limites, de modelo, de contorno ou, seguindo a tradução heideggeriana, é o «livre de 

estrutura», sendo que, talvez a melhor tradução para o português fosse a de “o a-morfo” 

ou de “o in-forme”. 

 O arrythmiston de Antifonte apresenta-se como sendo matéria pura, isto é, 

apresenta-se como sendo matéria totalmente indeterminada e, por isso, inteiramente 

desprovida de qualquer privação associada à determinação causada pelo rhythmos. 

Desta forma, o arrythmiston não tem necessidade de nada, a sua estabilidade decorre da 

ausência de formatação e do seu estatuto autónomo face ao continuum espaciotemporal 

que se revela incapaz de abarcar um conceito autónomo face ao tempo. Como afirma 

Antifonte, «o tempo é pensamento é medida, não substância»
339

. 

 Para Antifonte, o arrythmiston é onde reside toda a realidade e, segundo 

Romeyer-Dherbey, «é positivo porque rejeita toda a particularidade, toda a 

determinação (…) é, portanto, um universal face à pobreza do particular»
340

. Nesta 

perspetiva cosmológica, a diversidade, proveniente da objetivação da forma, encontra-se 

sujeita aos ditames do tempo, nomeadamente à des-figuração, à corrupção e à 

consequente destruição ou morte. 

 Daqui se segue que o «livre de estrutura» é autossuficiente, estável, permanente, 

indestrutível e imortal, apresentando-se como uma espécie de apeiron de Anaximandro. 
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Como é possível perceber, não existe uma rotura fraturante entre os filósofos da physis e 

os sofistas, uma vez que os sofistas não rejeitaram a investigação da natureza, nem tão 

pouco o anterior conhecimento produzido e, nessa medida, deram continuidade ao 

legado filosófico e científico iniciado em Mileto. Mas, como reivindica J. A. Graça, «se 

a estrutura fundamental da physis não sofrerá alterações substanciais, a situação do 

homem perante a vida, o mundo, e os homens será fortemente abalada.»
341

 Porque, 

como defende o autor, esta forma de perspetivar o cosmos revelou-se decisiva na 

maneira de Antifonte conceber todas as configurações particulares presentes nesse 

mesmo cosmos, incluindo na própria conceção de homem, que passa a possuir um 

estatuto iminentemente precário, devido à urgência da morte. 

 Para Antifonte, «O viver assemelha-se a uma vigília efémera, e a duração da 

vida é, por assim dizer, um só dia, em que, mal levantamos os olhos para a luz, damos 

lugar aos outros que vêm depois.»
342

 Segundo Romeyer-Dherbey, este cenário trágico 

da vida humana, em que cada ponto é um ponto de não retorno, resulta numa dupla 

atitude perante a vida. 

 Por um lado, a existência individual é curta, e mesmo sendo curta, por vezes, é 

cheia de sofrimento tornando o viver um autêntico tormento. Ou, como reivindica 

Antifonte, «Toda a vida (…) não tem nada de notável, nem de grande nem de solene, 

mas tudo é pequeno, fraco, efémero e com grandes sofrimentos à mistura.»
343

 

 Perante esta visão iminentemente pessimista da existência, a vida é um absurdo e 

assemelha-se a um puro nada. Mas, decorrente desta visão trágica da vida, emerge uma 

outra atitude perante a vida, que, por outro lado, valoriza, acima de tudo, a felicidade e a 

plena realização da existência individual, uma vez que, segundo Antifonte, «não é 

possível baralhar a vida e tornar a dá-la como num jogo de cartas»
344

.  

 Assim, a vida parece ser irremediavelmente irrepetível e é por essa razão que 

Antifonte advertiu os seus conterrâneos acerca da importância de valorizar a vida 

presente e não perder tempo com a preparação de uma hipotética vida póstuma, porque, 

essa maneira de passar o tempo é impeditiva para se fruir a existência presente
345

.  
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 Esta postura perante a vida não implica que o sofista ateniense reivindique uma 

espécie de “vale-tudo” hedonista, como o que, levianamente, é incutido por Platão e 

Xenofonte a todos os sofistas. Antifonte reivindica que é um enorme erro a entrega cega 

aos prazeres, porque, segundo ele
346

, nessa entrega aos prazeres é gasta a riqueza mais 

preciosa que possuímos, isto é, é perdido o tempo que temos para viver. 

 Esta perspetiva da vida, designadamente da vida humana, é, acima de tudo, uma 

afirmação da liberdade e da individualidade humana que estaria a ser colocada em 

dúvida pela intromissão do domínio público no domínio privado. 

 Como foi possível constatar, nesta reconstituição do pensamento de Antifonte, 

muito provavelmente para conhecer a physis, o sofista começou a sua investigação com 

as indagações epistemológicas. Só depois dessa reflexão é que o sofista esteve 

legitimado para partir para o desvelar da physis, onde aí, durante a sua investigação 

cosmológica, fez importantes distinções que iram influenciar decisivamente as suas 

posições nos campos da ética e da política e que iremos analisar de seguida.  

 Segundo Antifonte, a «(…) Justiça consiste em não transgredir as normas da 

cidade, onde se vive como cidadão. (…) as exigências das leis são adventícias e as da 

natureza são necessárias. E as exigências das leis são o resultado de um acordo e não de 

uma disposição natural, enquanto as da natureza são o resultado de uma disposição da 

natureza e não de um acordo.»
347

 

 Mais do que resumir este fragmento a uma redução do conceito de justiça como 

“não transgressão”, este fragmento apresenta-nos a importantíssima distinção entre as 

manifestações naturais e as convenções (nomoi). 

 Nesta distinção, as manifestações ou leis naturais são absolutamente necessárias, 

e nem mesmo o homem se encontra imune às mesmas. A título de exemplo, se um 

homem não comer, não beber, ou não respirar, então, necessariamente, morrerá. 

Contudo, as convenções, sejam legisladas ou não, são produto de um acordo, ou da 

imposição, ou, até mesmo, do acaso, mas são, inequivocamente, contingentes, isto é, 

podem ser violadas sem que daí decorra causalmente um atentado contra a natureza. A 

título de exemplo, um homem poderá abster-se de efetuar um ritual religioso ou de não 

cumprir um determinado costume ou lei sem que daí resulte, necessariamente, uma 

punição. 
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 Uma vez mais, muitos comentadores, como o já mencionado Platão, 

contemplaram esta perspetiva acerca do carácter contingente das leis como uma espécie 

de apologia ao utilitarismo ético, ou seja, como uma apologia a uma espécie de 

utilitarismo hedonista, que visa maximizar a felicidade pessoal, sem contemplar os 

meios utilizados e, acima de tudo, sem contemplar o impacto das suas acções no outro. 

 Todavia, este perfil hedonista e egoísta não representa de forma alguma 

Antifonte, porque não é possível detetar a apologia a uma vida pautada pelo prazer nos 

seus fragmentos e, pelo contrário, existem algumas referências enaltecendo a vida 

honesta
348

 e condenando semelhante hedonismo
349

. Mas, acima de tudo, porque, 

segundo o próprio Antifonte, o objetivo desta investigação é o de «mostrar que muitas 

das disposições justas segundo a lei estão em conflito com a natureza.»
350

 e não uma 

espécie de legitimação egoísta do crime. 

 Como salienta M. J. V. Pinto
351

, Antifonte parece encabeçar as críticas dos seus 

conterrâneos contra o frenesim legislativo que gradualmente assumiu contornos 

totalitários e que se manifestou através do controlo excessivo sobre a vida privada dos 

cidadãos. 

 Seguindo a mesma linha de pensamento, J. A. Graça sublinhou que, «o próprio 

sistema político-jurídico não tem capacidade de auto-regeneração (…) as leis (nomoi) 

convencionalmente acordadas não são colocadas em causa.»
352

 E, como nefasta 

consequência das leis inquestionadas e incontestadas, a injustiça, a inautenticidade, a 

ineficácia e, o desperdício de recursos, emergem no seio do sistema, o que causa um 

inequívoco repúdio pelo mesmo. Ou seja, segundo J. A. Graça, «Antifonte põe a 

descoberto a violência e a injustiça que se escondem por detrás do carácter 

aparentemente protector e normalizador do sistema político convencional onde, como 

em qualquer totalitarismo, o controlo, a devassa e a interdição constituem prática 

corrente.»
353

  

 O papel de Antifonte como crítico dos costumes, das normas e das leis vigentes 

é evidente, mas a sua denúncia é fundamental à paideia, porque, como reivindica W. 

Jaeger, «É no momento em que se cava um abismo entre as leis do estado e as leis 
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cósmicas que se abre o caminho que leva ao cosmopolitismo da época helenística.»
354

  

E como iremos constatar no próximo fragmento, o sofista não se limitou a lançar o 

descrédito sobre a ordem constitucional vigente. Concretamente, para Antifonte, «Os 

que descendem de pais ilustres nós respeitamos e veneramos, mas os que não 

descendem de casa ilustre nem respeitamos nem veneramos. Nisto, comportamo-nos 

uns em relação aos outros como bárbaros, já que, por natureza, todos, quer bárbaros 

quer Gregos, temos uma natureza semelhante em tudo. Basta examinar as coisas que são 

necessárias por natureza a todos os homens.»
355

 

 Na análise a este fragmento sublinhar-se-á o duplo significado da palavra 

“bárbaro”, que, primeiro, possuí uma conotação negativa significando incivilizado, ao 

passo que, na segunda enunciação esse termo aparece com uma conotação mais neutral, 

significando meramente todo aquele que não é grego, isto é, todos os seres humanos 

não-gregos. 

 Estas palavras, que terminantemente separaram o Antifonte orador do Antifonte 

sofista, foram contempladas por alguns estudiosos, dos quais salientamos Untersteiner, 

como uma apologia ao «cosmopolitismo o qual superando a antinomia do direito 

positivo, restabelece no mundo dos homens a unidade harmónica originária da 

physis»
356

 e como uma «tese fundamental da democracia política e jurídica no sentido 

de uma completa igualdade»
357

 

 W. C. K. Guthrie também corroborou esta ideia, advogando que «a dicotomia 

entre nomos –physis proporcionou os primeiros passos rumo ao cosmopolitismo e à 

ideia de uma humanidade unida»
358

. O autor acrescentou que, ainda que não existam 

provas concretas, o repúdio pela distinção entre gregos e bárbaros, que é dado como 

inerente a este fragmento, induz-nos a pensar que Antifonte tenha repudiado a 

escravatura existente em Atenas, alargando assim a ideia de pan-helenismo a todos os 

seres humanos. 

 Como resposta às Antilogias de Protágoras e à multiplicidade de discursos que, 

de forma saudável, abundam num sistema democrático, Antifonte é forçado a desligar-

se da negatividade da sua conceção da existência individual para, no tratado Da 

Concórdia, tecer as suas restantes considerações políticas. 
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 Segundo Filóstrato, nesse tratado, Antifonte defendeu que: «a concórdia parece 

ser o maior bem para as cidades e nestas (…) exortam os cidadãos a viverem em 

concórdia entre si; e, em toda a parte, na Hélade, a lei determina que os cidadãos jurem 

viverem em concórdia (…) isto sucede (…) para que obedeçam às leis. (…) Sem 

concórdia, nem a cidade poderia ser governada nem a casa administrada.»
359

 

 Como é possível verificar Antifonte não é um perigoso anarquista que quer 

erradicar todas as leis e convenções que unem o tecido social.  

 A sua afirmação, de que «sem concórdia, nem a cidade poderia ser governada 

nem a casa administrada», parece ir ao exato encontro das Antilogias de Protágoras
360

. 

Esta perspetiva apresenta-se como verosímil, porque, em primeiro lugar, o sofista 

ateniense, apresenta o conceito de concórdia como conceito que ultrapassa o relativismo 

da multiplicidade de opiniões (doxa/hetton logos). Mas, também, porque, em segundo 

lugar, Protágoras reivindicava que o objetivo do seu ensino seria fundamentalmente a 

gestão de dois domínios, a dizer: o domínio público, ou do cidadão, e o domínio 

privado, da esfera iminentemente individual. 

 Continuando a análise dos seus fragmentos, Antifonte defendia que: «A 

concórdia (…) compreende em si mesma reunião, partilha e unidade de formas 

semelhantes de pensar. Partindo deste significado, estende-se às cidades e às casas e a 

todos os centros públicos e privados (…). Para lá disso, compreende o acordo que cada 

um tem consigo mesmo: na verdade, quem é governado por um só pensamento e por 

uma só disposição está em concórdia consigo mesmo, mas quem está em discórdia 

consigo mesmo e tem ideias divergentes fica dividido. Assim, aquele que mantém 

sempre o mesmo pensamento está repleto de harmonia, enquanto o que é instável nas 

suas ideias, levado por uma opinião ora por outra, é versátil e inimigo de si mesmo.»
361

 

 Para J. A. Graça
362

, com a inicial acentuação da oposição entre nomos e physis, 

Antifonte procurou meramente conduzir os homens a uma reconciliação com a natureza 

para que, depois, fosse possível reconciliar o homem consigo mesmo e com os outros 

através da reunião, da partilha e da unidade de formas semelhantes. Todavia, nesta 

reabilitação da natureza, Antifonte colocou-se diretamente contra as ideias defendidas 

por outros sofistas, como Protágoras, Trasímaco
363

 ou Cálicles
364

. Uma vez que, todos 
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os sofistas, aqui em questão, sublinharam a tensão entre homem e natureza, ainda que, 

com desfechos diferentes,  Protágoras condenou veemente a brutalidade da natureza 

enquanto que Trasímaco e Cálicles enalteceram-na. Ou seja, para Protágoras a natureza 

(physis) era brutal, desumana e, por isso, as leis da cidade apareciam como uma 

salvação contra a barbárie, enquanto que, para Trasímaco ou Cálicles, a Natureza 

exprimia a verdadeira realidade, onde impera a lei do mais forte, sendo que, para eles, 

as leis da cidade são uma construção dos fracos para oprimir os fortes e, por isso, um 

atentado contra as leis da Natureza. 

 Antifonte, por sua vez, apresenta-nos uma terceira perspetiva, bem mais próxima 

da visão de Protágoras, que não rejeita o papel das leis (nomoi) na união harmónica do 

tecido social, mas que reconhece na Natureza uma inevitabilidade que toda a convenção 

feita pelo homem deve respeitar, apresentando assim, um dos primeiros esboços da 

noção de Direito Natural, que mais tarde irá ser relembrada por Aristóteles na 

Retórica
365

. 

 Pela sua crítica às convenções “anti-naturais”, poder-se-ia induzir que, 

contrariamente a Protágoras, que sublinhou o papel educacional das leis, Antifonte 

repudiaria a educação e o papel pedagógico das leis, mas isso é algo que os seus 

fragmentos também não confirmam. 

 Antifonte diz-nos que «A primeira das ocupações humanas, penso, é a educação. 

(…) os frutos que se devem esperar e estarão de acordo com a semente que se semear na 

terra. E sempre que se semear uma educação nobre numa pessoa jovem, ela vive e 

floresce durante toda a vida, e nem a chuva nem a seca a destroem.»
366

 

 Como é possível verificar neste fragmento, Antifonte não era apenas um 

mercenário educativo mas, muito pelo contrário, Antifonte apresenta-se como um dos 

primeiros pedagogos responsáveis pela construção de um ideal de homem que respeita a 

totalidade do seu ser, seja sob o ponto de vista individualista, que almeja a libertação e 

desbloqueio de todas as potencialidades do seu ser, seja sob o ponto de vista 

socializante, contemplando-o como um ser iminentemente político e inserido numa 

cultura democrática e humanista.  
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 Pela importância atribuída à educação, Antifonte integra-se perfeitamente no 

fervor educativo do século V a.C.. Para o sofista ateniense, «É inevitável que [a criança] 

se torne semelhante em carácter àquele com quem convive a maior parte do dia.»
367

  

 Com a apresentação deste fragmento, podemos, com relativa segurança, afirmar 

que Antifonte defendia um tipo de formação que não se esgotava com a acção do 

paidotriba e do sofista. Mas que os cuidados educativos se deveriam estender à vivência 

do normal quotidiano sendo, por isso, imprescindível não expor as crianças a 

comportamentos que influenciem o seu desenvolvimento de forma negativa.  

 Esta preocupação com a educação dos jovens contrasta de forma clara com os 

relatos negativos fornecidos por Platão que considerava os sofistas como sendo meros 

“caçadores de jovens assalariados”. Além de que, esta preocupação evidencia a rotura 

com o anterior paradigma aristocrático, que perspetiva a arete como característica 

divina e hereditária.  

 Como os Poemas Homéricos evidenciam, desde muito cedo que os gregos 

manifestaram preocupação com a educação das crianças, mas é sobretudo com o 

aparecimento dos sofistas que a educação começou a ser perspetivada como uma 

atividade que perdura durante toda a existência humana, terminando apenas com a 

morte. 

  Antifonte reivindica mesmo que «O cuidado dos velhos assemelha-se ao 

cuidado das crianças»
368

. O mesmo será dizer que, as preocupações educativas que 

possuímos com as crianças e com os jovens devem ser estendidas aos adultos. 

 A apresentação destes fragmentos atenua a suposição inicial de uma presumível 

conceção antifôntica da “justiça” como mera não-transgressão (ou transgressão não 

detetada) da lei (nomos). Uma vez que, se existem leis legitimamente criadas, que são 

fruto da concórdia e cuja mera existência enriquece a sociedade e une o tecido social e, 

se não é legítimo expor as crianças e os velhos a influências nefastas, como expô-las à 

violação de leis imprescindíveis para a coesão da comunidade, então, certamente, não 

será legítimo quebrar toda e qualquer lei, sob pena de dar o exemplo errado às crianças 

e aos concidadãos. 

 Por todo o que já foi visto, Antifonte definitivamente aprovaria a violação e 

transgressão de toda a lei que atente contra a natureza do homem. Todavia, quando é 

transposto este tipo de pensamento individualista para a esfera coletiva, o mesmo 
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apresenta-se como uma espécie de apologia à desobediência civil como meio de 

contestar a injustiça proveniente de uma qualquer convenção. 

 Porém, esta particular forma de protesto (desobediência individual/civil), que 

advogamos ser inerente ao pensamento político de Antifonte, parece estar de alguma 

forma limitada pela sua noção de concórdia e pela sua preocupação com o 

comportamento exemplar. Ou seja, quando é colocada a concórdia como a meta de 

todas as antilogias, a transgressão da lei nunca poderá, ou melhor, deverá ser motivada 

pela satisfação imediata de caprichos, iminentemente supérfluos, que colocam em risco 

a satisfação do “bem maior”. Acrescentando-se que, a sua preocupação com a conduta 

que almeja e pensa ser passível de se tornar universal (o exemplo) indicia que a violação 

da lei nunca poderá ser utilizada levianamente, isto é, não deverá ser irrefletida e 

precipitada ao ponto de colocar em risco qualquer possibilidade de concórdia. 

 Nesta reconstrução do pensamento de Antifonte foi possível verificar que, de 

facto, o sofista ateniense foi um pensador original e um educador por excelência. E que, 

pela sua denúncia e incisiva investida efetuada contra o Estado e contra as leis que 

ilegitimamente invadiam o domínio privado, Antifonte é responsável pela instauração 

de uma clivagem entre o cidadão e o indivíduo, que é dificilmente percetível no 

pensamento grego anterior aos sofistas e que nunca mais irá abandonar a reflexão 

política e o pensamento ético produzidos no ocidente. 

 

Conclusão 

 No decorrer da nossa investigação, constatámos que, no início da paideia grega, 

a língua, os costumes e o mito/religião foram propagados pelos primeiros poetas, 

nomeadamente Homero, agregando culturalmente um grupo de homens que se 

autodenominaram de Helenos. 

 Vimos que a identidade cultural helénica foi construída na polis e que esta partiu 

da experiência de alteridade, ou seja, partiu da diferenciação entre aquilo que é 

culturalmente comum e aquilo que é alheio àquela cultura ou bárbaro. Foi nas poleis 

que a influência da poesia de Hesíodo e de outros poetas posteriores mais se fez sentir, 

principalmente, quando sublinharam o esquecimento da justiça e a aclamaram como 

imprescindível para a coexistência e para a plena realização humana. Foi também na 

cidade, em convivência próxima, que foi comprovada a imprescindibilidade da justiça 
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como meio de mediar conflitos e como meio de evitar que a brutalidade do mundo 

animal fosse tomada como medida para pautar as relações humanas. 

 Com o aparecimento do pensamento racional e com o nascimento da filosofia, o 

homem grego desvinculou-se da ficção mitológica, exigiu a materialização da justiça 

sob a forma de leis escritas e, desta forma, emancipou-se face à religião e à hierarquia 

social e axiológica por ela impostos. Mas a união helénica não saiu prejudicada dessa 

desvinculação. Muito pelo contrário, a união dos gregos, criada a partir da imaginária 

consanguinidade com a estirpe divina, deu lugar a uma união conscientemente fundada 

num legado cultural comum. 

 Com o aparecimento do pensamento racional, o homem encontrou a sua nova 

posição no cosmos e aí, nesse lugar que denominaram “cidade”, multiplicaram-se as 

reivindicações de maior justiça social, de maior igualdade de direitos (isonomia) e de 

uma maior possibilidade de ascensão social. Assim, a rigorosa e aristocrática 

estratificação da sociedade em classes foi-se lentamente diluindo, moderada pelo 

benéfico ideal de arete e pela axiologia que lhe é inerente. 

 Já na época clássica, com o aparecimento do “movimento” sofista, foi possível 

assistir a uma crescente difusão das ideias humanistas que suprimiram a diferença, 

afirmaram a semelhança e advogaram uma espécie de pan-helenismo que, ao ser 

coerente consigo mesmo, culmina, inevitavelmente, num ideal cosmopolita e na ideia de 

uma humanidade unida. 

 Vimos que os sofistas esboçaram, nos seus diferentes currículos educativos, uma 

formação que garantia as ferramentas para o livre exercício da democracia. Também 

vimos que esta era uma educação que por vezes descurava a componente ética a favor 

do desenvolvimento de competências de carácter eminentemente técnico-prático. Como 

funesta consequência dessa negligenciação do ethos, o motor da transcendência helénica 

(a virtude) foi relegado para um patamar secundário, dificultando a normal luta pela 

manutenção e reivindicação de direitos num contexto democrático.  

 Além disso, a educação proporcionada pelos sofistas era uma formação dirigida 

para os futuros governantes, isto é, era uma formação para cidadãos que almejavam uma 

participação mais ativa na governação da polis e, acima de tudo, era uma educação 

dirigida para uma pequena minoria que podia suportar o encargo económico que essa 

educação pressupõe. Como nefasto resultado da ausência de um sistema público de 

educação, os fundamentos mais elementares do helenismo foram abalados e aquilo que 

deveria ser uma governação baseada na soberania popular, tornou-se uma oligarquia 
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onde apenas os ricos e poderosos encontram as condições favoráveis para desenvolver 

todas as capacidades imprescindíveis para o combate político e jurídico. 

 Mais de dois mil e quinhentos anos depois do nascimento da democracia e dos 

ideais humanistas que lhe são inerentes, para evitar que a sociedade ocidental 

contemporânea experiencie uma vez mais os modelos governativos que renegam o 

legado humanista e democrático, reivindicamos ser fundamental formar todos os 

cidadãos seguindo os pilares do helenismo. 

 Relembramos que, após o declínio da civilização helénica, o modelo governativo 

democrático e os princípios humanistas foram repudiados pelo poder político e pelas 

instituições educativas, permanecendo esquecidos durante aproximadamente dois 

milénios. Por isso, defendemos que é imprescindível educar todos cidadãos, atribuindo 

à arete, à justiça, à verdade, à liberdade de expressão e ao humanismo um papel central 

na formação para a cidadania em regime democrático. 

 Como defende J. Dewey, «O amor da democracia pela educação é um fato 

cediço [conhecido]. A explicação superficial é que um governo que se funda no sufrágio 

popular não pode ser eficiente se aqueles que o elegem e lhe obedecem não forem 

convenientemente educados. Uma vez que a sociedade democrática repudia a 

autoridade externa, deve dar-lhe como substitutos a aceitação e o interesse voluntários, e 

unicamente a educação pode criá-los.»
369

 Corroborando esta perspetiva, C. Cohen diz-

nos que, para que seja possível manter um regime democrático, é absolutamente 

necessário manter determinadas condições de ordem material, intelectual e psicológica. 

Segundo o autor: «Uma cidadania educada constitui a segunda condição intelectual de 

maior importância numa democracia. É uma verdade que quando os poderes 

governamentais se encontram em última análise nas mãos dos governados, a sua 

educação é essencial para uma sábia orientação desse governo. (…) A educação não 

garante obviamente uma política inteligente, mas sem uma cidadania educada a 

democracia poucas hipóteses tem de um sucesso duradouro.
 
(…) São elevadas as 

exigências de uma democracia contemporânea nacional. (…) Não se espera que um 

cidadão saiba (…) tudo (…). Deve, porém, ter a capacidade para apreciar as soluções e 

as consequências das soluções apresentadas pelos outros (…) Por conseguinte, até 

mesmo nas democracias representativas a educação dos membros é uma condição de 
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sucesso; os cidadãos devem estar intelectualmente preparados para as missões que a 

participação no seu governo impõe.»
 370

 

 Sendo claro que é da maior urgência democrática educar os cidadãos, poderá, no 

entanto parecer que alguns dos conceitos helénicos, considerados como essenciais ao 

regime democrático, entram em conflito entre si. À primeira vista, o conceito de arete 

poderá colidir com o conceito de cultura humanista e o conceito de liberdade de 

expressão poderá colidir com os conceitos de verdade e justiça. De facto, o conceito de 

arete implica a valorização de capacidades que poderão aparentar não estar presentes 

em todos o que poderia originar a discriminação de alguns e, consequentemente, 

produziria uma indesejável estratificação da sociedade contrária aos mais elementares 

princípios democráticos. Todavia, e como afirma Thomas Davidson, «The aim of 

education is to develop man's ideal nature, which may be, and very often is, so different 

from his original nature that, in order to make way for the former, the latter may have to 

be crossed, defied, and even to a large extent suppressed. (…) Education, then, in so far 

as it depends upon conscious exertion, is that process by which a human being is 

enabled to transcend his original nature and attain his ideal nature, or be the most 

desirable thing that he can be.»
371

 Ou seja, está inerente ao conceito de educação 

desenvolver a natureza ideal do homem, o que implicará valorizar determinadas 

características que consideramos de desejável realização, não só porque as 

consideramos benéficas para nós próprios, mas porque as consideramos benéficas para 

os outros e, por isso, desejamos legá-las a todos os homens vindouros. Além de que, por 

tudo o que já foi dito, implícito no conceito de arete encontra-se a componente ética que 

acreditamos ser indispensável à coexistência pacífica e harmoniosa de qualquer cultura 

humanista. 

 Quanto à segunda asserção de que o conceito de liberdade de expressão poderia 

colidir com os conceitos de verdade ou de justiça, ela será clarificada através da mera 

análise histórica que demonstra que, em primeiro lugar, o discurso não é verdadeiro por 

ser maioritário, minoritário, dominante ou marginal e que, em segundo lugar, a 

liberdade de expressão poderá servir para cometer injustiças, nomeadamente, através da 

difamação do outro ou incentivando ao ódio, à violência ou à segregação.  

 Apesar dos perigos provenientes da possível conflitualidade entre estes 

conceitos, cremos que estes são apenas alguns dos riscos que a democracia e que a 
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educação para a cidadania em regime democrático terão de assumir, uma vez que, como 

afirma J. Dewey, «Uma democracia é mais do que uma forma de governo; é 

primacialmente, uma forma de vida associada, de experiência conjunta e mùtuamente 

comunicada»
372

.  

 Ainda assim, a liberdade de expressão nada significará se não for exercida, uma 

vez que sem esse exercício a democracia tornar-se-á mais pobre e menos representativa. 

Além de que, os Gregos ensinaram-nos que o laconismo espartano é apenas útil a uma 

governação autocrática e despreocupada com o enriquecimento do tecido social.  

 Por conseguinte, a livre comunicação entre cidadãos deve ser considerada como 

uma das liberdades que terá de ser heroicamente salvaguardada pela democracia e pelas 

instituições responsáveis pela educação dos cidadãos. Não deixa de ser interessante 

mencionar que os únicos discursos censurados em Atenas, na época clássica, são os que 

se reportam à impiedade e os que são considerados difamatórios, como os que foram 

celebrados nas comédias. Contudo, esta, aparentemente diminuta, repressão da livre 

opinião repercutiu-se de forma claramente negativa no paradigma político e educativo 

ateniense, onde, desde os primórdios do helenismo, o elogio do virtuoso e a censura do 

facínora e do cobarde foram imprescindíveis fundamentos da cultura helenista. Além do 

mais, processos semelhantes de repressão da opinião revelam a subversão dos princípios 

democráticos que culminaram em injustas condenações, como as reveladas por 

Heraclito e por Platão e, em última análise, culminaram no declínio da Hélade. 

 No que toca aos pilares da educação helénica, características como a honestidade 

ou a coragem foram valorizadas como benéficas e, por isso, foram integradas pelos 

educadores gregos no conceito de arete. Hoje, essas características poderão ser 

consideradas como condições psicológicas desejáveis para o correto exercício da 

cidadania num regime democrático mas, certamente, não serão as únicas. 

  Os primeiros filósofos gregos demonstraram que o espírito crítico é a principal 

arma do homem/cidadão para combater o apedeutismo da crença irracional e desprovida 

de substrato empírico. Segundo Cohen, apesar da autoridade legítima merecer a 

confiança e boa-fé dos cidadãos, que se manifesta pelo respeito à lei (nomos), esta 

confiança e boa-fé «deve ser temperada com uma certa dose de espírito crítico»
373

, que 

deverá ser especialmente dirigido para a governação e para as entidades oficiais, mas 

também, acrescentaremos, para as instituições e entidades responsáveis pela 
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comunicação, pois só assim será possível que o demos fiscalize, humanize e 

democratize o kratos. 

 O paralelismo entre esta reivindicação e a dicotomia (nomos/ physis) 

evidenciada por Antifonte, ou até mesmo por Sófocles na Antigona, é inegável, isto é, 

um e outro encorajam à crítica e até à desobediência como meio de reduzir os potenciais 

perigos de uma governação desregrada e de leis injustas. Sendo também sob esse prisma 

que Adorno afirmou que «(…) Uma democracia efetiva só pode ser imaginada enquanto 

uma sociedade de quem é emancipado.»
374

 e que «a única concretização efetiva da 

emancipação consiste em que aquelas poucas pessoas interessadas nesta direção 

orientem toda a sua energia para que a educação seja uma educação para a contradição e 

para a resistência.»
375

 

 No entanto, com os sofistas, nomeadamente com Protágoras, foi demonstrado 

que existem muitas maneiras, e por vezes antagónicas, de dizer a realidade. As 

antilogias de Protágoras subentendem uma postura intelectualmente mais humilde 

perante o conhecimento, ou seja, pressupõem uma postura de abertura e aceitação 

perante a possibilidade do outro ser o portador da verdade.  

 Como já foi perspetivado, a maioria dos sofistas subscrevia a ideia de que todas 

as opiniões são suscetíveis de erro, demonstrando que só com a consciência da 

falibilidade humana é que se é capaz de rever as suas próprias crenças e de aceitar 

novas. Visto que os princípios democráticos manifestam discordância com as crenças 

dogmáticas, só com essa consciência é que o cidadão pode participar fecundamente no 

sistema democrático. Por isso, e tal como Cohen, defendemos que, para mantermos as 

instituições democráticas sãs e para viver em concórdia na cidade, além da necessidade 

de desenvolver entre os cidadãos um espírito crítico e vigilante em relação à autoridade 

e à governação, é fundamental moderar o espírito crítico com a consciência da 

falibilidade humana. Esta não só impulsiona o espírito crítico a exigir esclarecimento 

das instituições, visto que estas são regidas por homens e o homem falha, mas, 

simultaneamente, atenua o extremar de posições e reduz a probabilidade de considerar a 

opinião, pessoal ou pública, como um dogma inquestionável e irrevisível. 

 Depois da defesa de uma educação para todos e da imprescindibilidade do 

cultivo de valores, como os que os gregos expressavam por arete, justiça, verdade e 

liberdade de expressão na formação para a cidadania em regime democrático, 
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acrescentamos que a formação de um espírito crítico e consciente da sua própria 

falibilidade é indispensável para a formação de cidadãos aptos para viver numa 

democracia. E, aqui, forçosamente, temos de salientar a necessidade da educação 

filosófica, pois sem a mesma e reduzidos a disciplinas de conteúdo inflexível e 

dogmático será difícil fomentar entre os cidadãos o espírito crítico e a consciência da 

falibilidade humana e, dessa forma, a educação nada mais será do que uma espécie de 

adestração em que o aluno e futuro cidadão se vê despojado das mais elementares 

competências para a emancipação própria e para a coexistência em contexto 

democrático. 

 Uma vez salientados os princípios norteadores da padeia grega, podemos agora 

passar à tarefa de adaptar estes princípios ao sistema educativo português. Percebemos 

que, por um lado, o principal documento internacional referente à Educação, produzido 

nas últimas décadas e denominado Educação: Um Tesouro a Descobrir, é concordante 

com os princípios da paideia grega. Nesse documento são apresentados quatro pilares 

educativos, três dos quais são perspetivados como essenciais à democracia e são, 

inequivocamente, remetidos para a paideia grega. Com os primeiros filósofos, os gregos 

aprenderam a conhecer o mundo; com Heraclito, com Sócrates e até com Diógenes (e 

com a investigação homem através do outro e através da sua própria interioridade) os 

gregos aprenderam a ser; e com os primeiros poetas (que enalteciam o respeito pelos 

costumes) e com aos sofistas (que em contexto democrático elegiam a retórica para 

reduzir a distância do outro) os gregos demonstraram a vontade de aprender a viver 

juntos. Por outro lado, os principais documentos nacionais produzidos nas últimas 

décadas sustentam a mesma conclusão. Ao contemplarmos a Lei de Bases do Sistema 

Educativo e o Programa de Filosofia do 10º e 11º Anos imediatamente percebemos que 

estes representam a vitória do espírito grego.  

 Desde logo, a Lei de Bases apresenta-se como a manifestação da vontade do 

demos que se materializou em direito universal legislado. Pela sua própria definição
376

, 

a Lei de Bases revela a consciência da normatividade da educação, revela a consciência 

do papel da educação na elevação física e espiritual dos indivíduos e, finalmente, revela 

o papel da educação na fomentação do progresso social e na democratização da 

sociedade. 
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 Uma vez mais reforçamos: somos os legítimos herdeiros dos gregos. O facto de 

nos princípios gerais desse documento ser legislado que «É da especial responsabilidade 

do Estado promover a democratização do ensino, garantindo o direito a uma justa e 

efectiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares»
377

 revela que as 

palavras de Antifonte
378

 foram tomadas pelo demos para reivindicar direitos sob uma 

perspetiva universal.  E, ao colocarmos como objetivo: «Fomentar a aquisição e 

aplicação de um saber (…) assente no estudo, na reflexão crítica, na observação e na 

experimentação»
379

 estamos a seguir o caminho iniciado pelos filósofos da physis.  

 A alínea 5 do 2º artigo é, por si só, bastante esclarecedora: «A educação 

promove o desenvolvimento do espírito democrático e pluralista, respeitador dos outros 

e das suas ideias, aberto ao diálogo e à livre troca de opiniões, formando cidadãos 

capazes de julgarem com espírito crítico e criativo o meio social em que se integram e 

de se empenharem na sua transformação progressiva.» A importância do 

desenvolvimento de espírito democrático e pluralista, cuja origem foi, atrás, remetida 

para a Atenas do século V a.C., para os Sofistas e para as Antilogias de Protágoras, é 

reconhecida na Lei de Bases visando fomentar a coexistência pacífica entre cidadãos e o 

progresso social. Mas múltiplas reivindicações de uma educação para todos e de uma 

formação humanística e democrática não são os únicos princípios helénicos que 

encontramos em documentos basilares como a Lei de Bases. Esta defende uma 

educação que contemple o desenvolvimento individual, social, físico e espiritual de 

todos os estudantes e futuros cidadãos. E além disso, demonstra a preocupação em 

desenvolver um carácter (ethos) em conformidade com a cidadania, com as ideias 

humanistas e com o regime democrático. Este documento defende ainda o 

desenvolvimento do raciocínio e do espírito crítico em todos os cidadãos e a criação de 

espaços onde a reflexão sobre os valores espirituais, estéticos, morais e cívicos seja 

estimulada de forma a promover a harmonização cultural e a democracia. 

  Apesar deste documento contemplar a iniciação à aprendizagem dos valores e o 

desenvolvimento das características desejáveis ao homem e ao cidadão logo nos 

primeiros anos de escolaridade, infelizmente, só no ensino secundário, mais 

concretamente através da disciplina de Filosofia, é que essas características encontram 
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um espaço privilegiado para serem desenvolvidas, o que nos remete para o próprio 

Programa de Filosofia. 

 Ao analisarmos o Programa de Filosofia vigente, pela sua simples existência, 

fortalecemos a crença que os princípios da paideia grega já se encontram presentes no 

sistema educativo português. Esse documento, que explicita a finalidade e os objectivos 

do ensino de filosofia, atribui como principais imperativos educativos da disciplina: o 

desenvolvimento do juízo crítico; o aperfeiçoamento do discernimento cognitivo e 

ético; a formação da consciência cívica; a compreensão da interdependência mútua e a 

importância do diálogo com uma alteridade de igual valor. Tudo isto, visando formar 

homens emancipados e cidadãos participativos na vida comunitária e dedicados à 

construção e transformação da sociedade. 

 Concluímos então que não é necessário introduzir nada de novo no Programa de 

Filosofia vigente, ou mudar radicalmente a Lei de Bases. Todavia, acreditamos que é de 

imperiosa necessidade defender a manutenção dos valores presentes nesses mesmos 

documentos, que respeitam o legado humanista e democrático iniciado na Grécia 

Antiga, porque só com este tipo de formação, preocupada com a cidadania e com a 

intervenção social, é que a democracia poderá sobreviver. 
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