
294
Ano IX

25.05.2009
ISSN 1981-8469

Jean-François Mattéi 
A alegoria da caverna e a barbárie da doçura 

Thomas Szlezák      
Platão, um pensador sistemático, segundo a 
Escola de Tübingen

E mais:
>> Luiz Werneck Vianna: 

Patrimônio do governo Lula: 
reforço e consolidação da 

democracia política entre nós

>> Ivan de Almeida e João 
Carlos Costa Gomes:

 Cana-de-açúcar no RS? 
 

José Trindade Santos 
A obra platônica é fundante do pensamento ocidental  

Platão. 
A totalidade 

em movimento 

flash.indd   1 25/5/2009   16:38:59



IHU On-Line é a revista semanal do Instituto Humanitas Unisinos – IHU – Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos. ISSN 1981-
8769. Diretor da Revista IHU On-Line: Inácio Neutzling (inacio@unisinos.br). Editora executiva: Graziela Wolfart MTB 13159 (grazielaw@
unisinos.br). Redação: Márcia Junges MTB 9447 (mjunges@unisinos.br) e Patricia Fachin MTB 13062 (prfachin@unisinos.br). Colaboração: 
César Sanson, André Langer e Darli Sampaio, do Centro de Pesquisa e Apoio aos Trabalhadores – CEPAT, de Curitiba-PR. Revisão: André 
Dick (ahdick@unisinos.br). Projeto gráfico: Bistrô de Design Ltda e Patricia Fachin. Atualização diária do sítio: Inácio Neutzling e Greyce 
Vargas (greyceellen@unisinos.br). IHU On-Line pode ser acessada às segundas-feiras, no sítio www.unisinos.br/ihu. Sua versão impressa 
circula às terças-feiras, a partir das 8h, na Unisinos. Apoio: Comunidade dos Jesuítas - Residência Conceição. Instituto Humanitas Unisi-
nos - Diretor: Prof. Dr. Inácio Neutzling. Gerente Administrativo: Jacinto Schneider (jacintos@unisinos.br). Endereço: Av. Unisinos, 950 
– São Leopoldo, RS. CEP 93022-000 E-mail: ihuonline@unisinos.br. Fone: 51 3591.1122 – ramal 4128. E-mail do IHU: humanitas@unisinos.
br - ramal 4121.

E
x

p
e

d
ie

n
te
Platão. A totalidade em movimento 

O legado do filósofo grego Platão (428/27 a. C. - 347 a.C.) é o tema de capa desta edição 
da IHU On-Line. Tamanha é a importância de sua obra que, por diversas vezes, chegou-
se a dizer que a história da filosofia ocidental é “uma série de notas de rodapé sobre 
Platão”. Para o filósofo brasileiro José Trindade Santos (UFPB), que com Juvino Maia Jr. 
(USP, UFPB) traduziu a Carta VII, de A República, a partir do original grego, a maior lição 
platônica é que podemos reconhecer e recuperar a matriz que nos aproxima de Deus. 
Seus diálogos, assinala, são “lembrete” de que a presença de Deus invade tudo, e a obra 
platônica é marcada pela ânsia da transcendência. 

Considerado por Jean-François Mattéi (Universidade de Nice-Sophia Antipolis) como 
o texto filosófico mais importante do Ocidente, a alegoria da caverna é sempre atual, 
pois ilustra a condição humana, hoje, mais do que nunca, voltada às aparências. O doce 
torpor ao qual estamos submetidos desde a infância é a barbárie à qual Platão se refere 
no livro VII de A República. Além da entrevista exclusiva, Mattéi nos brinda com um artigo 
analisando O banquete. O alemão Thomas Szlezák (Universidade de Tübingen), membro 
da Escola de Tübingen-Milão, atenta para o pensamento sistemático do filósofo grego. 
Segundo Szlezák, os ensinamentos não escritos revelam nova faceta da filosofia platônica. 

Marcelo Perine (PUCSP) acentua que Platão serve como referência filosófica até nossos 
dias. Seus escritos representam para o pensamento ocidental “uma virada definitiva”, pois 
ajudaram a compor grande parte do vocabulário filosófico em voga. Carlos Roberto Velho 
Cirne-Lima, professor emérito da Unisinos, examina a herança de Heráclito e Parmênides 
em Platão — a totalidade em movimento. Para o especialista em Hegel, a influência de 
suas ideias se faz sentir em ciências como Física e Biologia, através da Teoria dos Sistemas.

Mais três entrevistas completam esta edição.

Luiz Werneck Vianna opina que um terceiro mandato de Lula seria uma solução infeliz 
para os rumos da sociedade e da democracia brasileira. 

A cana-de-açúcar pode contribuir para a diversificação da agricultura familiar, avaliam os 
pesquisadores da Embrapa Ivan de Almeida e João Carlos Costa Gomes. 

“Sou PT, maragato e colorado”, afirma Apolinário Bones Machado, um dos responsáveis 
pela segurança da Unisinos, ao narrar os aspectos mais importantes da sua vida.

A todas e todos um ótima leitura e uma excelente semana!
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Notas biográficas

Platão de Atenas (428/27 a.C. - 347 
a.C.) foi um filósofo grego. Discípulo 
de Sócrates, fundador da Academia 
e mestre de Aristóteles.1 Acredita-se 
que seu nome verdadeiro tenha sido 
Arístocles. Platão era um apelido que, 
provavelmente, fazia referência à sua 
característica física, tal como o porte 
atlético ou os ombros largos, ou ainda 
a sua ampla capacidade intelectual 
de tratar de diferentes temas. Πλάτος 
(plátos) em grego significa amplitude, 
dimensão, largura. 
Sua filosofia é de grande importância 
e influência. Platão ocupou-se com 
vários temas, entre eles ética, política, 
metafísica e teoria do conhecimento.
Morreu um ano após a morte do 
estadista Péricles. Seu pai, Aristão, 
tinha como ancestral o rei Codros, e 
sua mãe, Perictione, tinha Sólon entre 
seus antepassados. 

1 Aristóteles de Estagira (384 a C. – 322 a. 
C.): filósofo nascido na Calcídica, Estagira, um 
dos maiores pensadores de todos os tempos. 
Suas reflexões filosóficas — por um lado, origi-
nais, e, por outro, reformuladoras da tradição 
grega — acabaram por configurar um modo de 
pensar que se estenderia por séculos. Prestou 
inigualáveis contribuições para vários campos 
do pensamento humano: ética, política, físi-
ca, metafísica, lógica, psicologia, poesia, re-
tórica, zoologia, biologia, história natural e 
outras áreas de conhecimento. É considerado, 
por muitos, o filósofo que mais influenciou o 
pensamento ocidental. (Nota da IHU On-Line)

Filosofia

Inicialmente, Platão entusiasmou-
se com a filosofia de Crátilo, um 
seguidor de Heráclito.2 No entanto, 
por volta dos 20 anos, encontrou 
o filósofo Sócrates e tornou-se seu 
discípulo até a morte deste. Pouco 
depois de 399 a.C., Platão esteve em 
Mégara com alguns outros discípulos 
de Sócrates, hospedando-se na casa 
de Euclides. Em 388 a.C., quando já 
contava quarenta anos, Platão viajou 
para a Magna Grécia com o intuito de 
conhecer mais de perto comunidades 
pitagóricas. Nesta ocasião, veio 
a conhecer Arquitas de Tarento.3 

2 Heráclito de Éfeso (540 a. C. - 470 a. C.): 
filósofo pré-socrático, considerado o pai da 
dialética. Problematiza a questão do devir 
(mudança). (Nota da IHU On-Line)
3 Arquitas de Tarento (428 a.C. - 347 a.C.): 

Ainda durante essa viagem, Dionísio 
I convidou Platão para ir à Siracusa, 
na Sicília. Platão partiu para Siracusa 
com a esperança de lá implantar seus 
ideais políticos. No entanto, acabou 
se desentendendo com o tirano local e 
retornou para Atenas.
Em seu retorno, fundou a Academia. 
A instituição logo adquiriu prestígio 
e a ela acorriam inúmeros jovens 
em busca de instrução e até mesmo 
homens ilustres a fim de debater 
ideias. Em 367 a.C., Dionísio I morreu, 
e Platão retornou a Siracusa a fim de 
mais uma vez tentar implementar suas 
ideias políticas na corte de Dionísio II. 
No entanto, o desejo do filósofo foi 
novamente frustrado. 
Em 361 a.C., voltou pela última vez 
à Siracusa com o mesmo objetivo e 
pela terceira vez fracassa. De volta 
para Atenas em 360 a.C., Platão 
permaneceu na direção da Academia 
até sua morte, em 347 a.C.

Teoria das ideias

Em linhas gerais, Platão desenvolveu 
a noção de que o homem está em 
contato permanente com dois tipos de 

filósofo e cientista grego, considerado o mais 
ilustre dos matemáticos pitagóricos. Acredita-
se ter sido discípulo de Filolau de Crotona e 
amigo de Platão. Fundou a mecânica e influen-
ciou Euclides. (Nota da IHU On-Line)
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realidade: a inteligível e a sensível. A 
primeira é a realidade imutável, igual 
a si mesma. A segunda são todas as 
coisas que nos afetam os sentidos, são 
realidades dependentes, mutáveis 
e são imagens das realidades 
inteligíveis.
Tal concepção de Platão também é 
conhecida por Teoria das Ideias ou 
Teoria das Formas. Foi desenvolvida 
como hipótese no diálogo Fédon e 
constitui uma maneira de garantir 
a possibilidade do conhecimento e 
fornecer uma inteligibilidade relativa 
aos fenômenos.
Para Platão, o mundo concreto 
percebido pelos sentidos é uma 
pálida reprodução do mundo das 
ideias. Cada objeto concreto que 
existe participa, junto com todos 
os outros objetos de sua categoria 
de uma ideia perfeita. Uma 
determinada caneta, por exemplo, 
terá determinados atributos (cor, 
formato, tamanho). Outra caneta 
terá outros atributos, sendo ela 
também uma caneta, tanto quanto 
a outra. Aquilo que faz com que as 
duas sejam canetas é, para Platão, 
a ideia de caneta, perfeita, que 
esgota todas as possibilidades de 
ser caneta. A ontologia de Platão 
diz, então, que algo é na medida 
em que participa da ideia desse 

objeto. No caso da caneta é 
irrelevante, mas o foco de Platão 
são coisas como o ser humano, o 
bem ou a justiça, por exemplo.

Heraclito versus Parmênides

O problema que Platão propõe-se a 
resolver é a tensão entre Heráclito 
e Parmênides4: para o primeiro, 
o ser é a mudança, tudo está em 
constante movimento e é uma ilusão 
a estaticidade, ou a permanência de 
qualquer coisa; para o segundo, o 
movimento é que é uma ilusão, pois 
algo que é não pode deixar de ser e 
algo que não é não pode passar a ser; 
assim, não há mudança.
Por exemplo, o que faz com que 
determinada árvore seja ela 
mesma desde o estágio de semente 
até morrer, e o que faz com que 
ela seja tão árvore quanto outra de 
outra espécie, com características 
tão diferentes? Há aqui uma 
mudança, tanto da árvore em 
relação a si mesma (com o passar 
do tempo ela cresce) quanto da 
árvore em relação a outra. Para 
Heráclito, a árvore está sempre 
mudando e nunca é a mesma, e 

4 Parmênides de Eléia (530 a. C. – 460 a. 
C.): filósofo pré-socrático, fundador da es-
cola eleática. (Nota da IHU On-Line)

para Parmênides, ela nunca muda, 
é sempre a mesma e sua mudança 
é uma ilusão .
Platão resolve esse problema 
com sua Teoria das Ideias. O que 
há de permanente em um objeto 
é a ideia; mais precisamente, a 
participação desse objeto na sua 
Ideia correspondente. E a mudança 
ocorre porque esse objeto não é 
uma ideia, mas uma incompleta 
representação da ideia desse 
objeto. No exemplo da árvore, 
o que faz com que ela seja ela 
mesma e seja uma árvore (e não 
outra coisa), a despeito de sua 
diferença daquilo que era quando 
mais jovem e de outras árvores 
de outras espécies (e mesmo das 
árvores da mesma espécie), é a sua 
participação na ideia de árvore; e 
sua mudança deve-se ao fato de 
ser uma pálida representação da 
ideia de árvore.

Teoria gnosiológica

Platão também elaborou uma teoria 
gnosiológica, ou seja, uma teoria 
que explica como se pode conhecer 
as coisas, ou ainda, uma teoria do 
conhecimento. Segundo ele, ao ver 
um objeto repetidas vezes, uma 
pessoa se lembra, aos poucos, da 
ideia daquele objeto que viu no 
mundo das ideias. Para explicar 
como se dá isso, Platão recorre 
a um mito (ou uma metáfora) 
segundo a qual, antes de nascer, 
a alma de cada pessoa vivia em 
uma estrela, onde se localizam as 
ideias. Quando uma pessoa nasce, 
sua alma é “jogada” para a Terra, 
e o impacto que ocorre faz com 
que esqueça o que viu na estrela. 
Mas, ao ver um objeto aparecer 
de diferentes formas (como as 
diferentes árvores que se pode 
ver), a alma se recorda da ideia 
daquele objeto que foi visto na 
estrela. Tal recordação, em Platão, 
chama-se anamnesis.

Fonte: Wikipedia, disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/
Plat%C3%A3o 
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“A obra platônica, na sua totalidade, é fundante 
do pensamento ocidental”
Diálogos são “lembrete” de que presença de Deus invade tudo, e obra de Platão é 
marcada pela ânsia da transcendência, assinala José Trindade Santos. A maior lição 
do pensador é que temos capacidade de reconhecer e recuperar a matriz original 
que nos aproxima de Deus  

Por Márcia Junges | Foto Divulgação

T
alvez o primeiro objetivo de Platão, nos diálogos, “seja tentar explicar à Humanidade 
como o mundo e a vida foram criados por Deus para poderem ser o que são e como são 
hoje”, reflete o filósofo brasileiro José Trindade Santos, na entrevista que concedeu, por 
e-mail, à IHU On-Line. “A presença de Deus dá-se na experiência do Mundo, permeada 
pela consciência da unidade da Vida”, acrescentou. Tradutor de Platão do original para 

a língua portuguesa, o pesquisador acentua que preservar a autenticidade e espontaneidade da 
expressão platônica é um dos desafios desse trabalho. “Esboçar a interpretação da obra num ‘Co-
mentário’ inicial, incluindo nele substanciais referências à bibliografia secundária” é outro requisito. 
Pensador extremamente atual, Platão faz parte da linhagem de autores gregos que “cunharam a 
terminologia filosófica e científica a partir do discurso corrente”. Seus questionamentos continuam 
vivos e seminais. Na opinião de José Trindade, é preciso ler Platão para poder rejeitá-lo. “As suas 
grandes descobertas, os erros e parcialidades a que deu origem, os desvios que suscitou, estão pre-
sentes nas opções com que a sociedade atual se confronta”.

José Trindade Santos é professor na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e pesquisador no 
centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, Portugal (CFUL). Graduado, doutor e livre-docente 
em Filosofia pela Universidade  de Lisboa, é mestre em Filosofia, pela Universidade Nova de Lisboa. 
Sua tese intitulou-se O paradigma identitativo na concepção platónica de saber (1989). De sua pro-
dução bibliográfica, destacamos: Saber e formas: estudo de filosofia no Êutifron, de Platão (Lisboa: 
Presença, 1987), Platão, Fédon, introdução e comentário (Queluz: Alda, 1998) e Para ler Platão (São 
Paulo: Loyola, 2008). Organizou, entre outros, Anamnese e saber (Lisboa: INCM, 1999) e Do saber 
ao conhecimento: estudos sobre o Teeteto (Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 
2005). Com Juvino Maia Jr. (USP, UFPB) traduziu, a partir do original grego, a Carta VII, de Platão (Rio 
de Janeiro: EdiPuc, 2008). Confira a entrevista.

IHU On-Line - Que obras platônicas 
considera como fundantes do pensa-
mento filosófico ocidental?
José Trindade Santos - Para mim, a 
obra platônica, na sua totalidade, é 
fundante do pensamento ocidental. 
A grande maioria dos leitores fixa-se 
num grupo de diálogos, em dois ou 
três, talvez num apenas, sem aden-
trar o corpo da obra, como se ela não 
existisse. Vai entretanto recebendo, 
através dos divulgadores, o influxo do 
platonismo.

Por isso se dirá que Platão não atin-

ge apenas os que o leem, animando 
a criação cultural por intermédio dos 
seus comentadores. Ele está presente 
no ato de pensar, por ter sido o primei-
ro a prestar atenção àquilo a que hoje 
se chama “pensamento”. Está tam-
bém presente na Língua da Ciência, da 
Arte e da Cultura. É impossível esque-
cer que os gregos foram os únicos que 
cunharam a terminologia filosófica e 
científica a partir do discurso corren-
te; todas as outras Línguas limitaram-
se a copiar essa terminologia, que tra-
duziram dos originais gregos.

Platão e Aristóteles estruturaram os 
dois primeiros modelos cognitivos que 
o Ocidente conheceu, e em torno dos 
quais ainda hoje oscila. A eles se deve 
ainda a definição das primeiras regras 
a que obedece o debate dialético.

Platão desenvolveu e aplicou con-
cepções que influenciaram as obras de 
todos os outros pensadores. Foi, por 
exemplo, o primeiro filósofo da educa-
ção. Apesar de ninguém hoje aceitar 
as suas teorias sobre ensino e apren-
dizagem, todos partem da estrutura 
conceitual definida por ele.
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Contudo, embora Platão continue 
vivo praticamente em todos os setores 
da criação cultural, é na Escola que 
ele floresce, como resultado do con-
tato continuado de gerações de estu-
diosos com a sua obra e da pesquisa 
que ainda hoje alimenta, em todo o 
mundo.

Escolarizar Platão envolve o risco 
de limitar o estudo da sua obra ao con-
junto de “matérias” sobre as quais os 
estudantes são avaliados. Esse efeito 
é inevitável e, embora não possa ser 
combatido, deve ser compensado. A 
pesquisa, assumida coletivamente no 
espaço da universidade, é a melhor 
forma de preservar a obra platônica 
da “apostilação” a que vem sendo sub-
metida há milênios.

IHU On-Line - Qual é a atualidade de 
sua filosofia em termos éticos e po-
líticos?
José Trindade Santos - Platão e Aris-
tóteles são referências obrigatórias de 
todo o trabalho de pesquisa em Ética 
e Política, hoje e em todos os tempos. 
É necessário ler Platão para o poder 
rejeitar. As suas grandes descobertas, 
os erros e parcialidades a que deu ori-
gem, os desvios que suscitou, estão 
presentes nas opções com que a socie-
dade atual se confronta.

Um exemplo. No Livro I de A Re-
pública, Platão cria uma personagem, 
“Trasímaco”, que critica a ingenui-
dade de Sócrates,1 propondo uma 
concepção realista da vida política, 
inspiradora do positivismo jurídico. 
Hobbes2 leu A República e concordou 
com Trasímaco, aproveitando a lição 

1 Sócrates (470 a. C. – 399 a. C. ): filósofo 
ateniense e um dos mais importantes ícones 
da tradição filosófica ocidental. (Nota da IHU 
On-Line)
2 Thomas Hobbes (1588 – 1679): filósofo in-
glês. Sua obra mais famosa, O Leviatã (1651), 
trata de teoria política. Neste livro, Hobbes 
nega que o homem seja um ser naturalmen-
te social. Afirma, ao contrário, que os homens 
são impulsionados apenas por considerações 
egoístas. Também escreveu sobre física e psi-
cologia. Hobbes estudou na Universidade de 
Oxford e foi secretário de Sir Francis Bacon. A 
respeito desse filósofo, confira a entrevista O 
conflito é o motor da vida política, concedida 
pela Profa. Dra. Maria Isabel Limongi à edição 
276 da revista IHU On-Line, de 06-10-2008. O 
material está disponível no link http://www.
unisinos.br/ihuonline/index.php?option=com_
destaques_semana&Itemid=24&task=detalh
es&idnot=1347&idedit=7. (Nota da IHU On-
Line)

de Tucídides,3 que traduziu. Contudo, 
embora Maquiavel4 não deva ter lido 
Platão, também nele Trasímaco está 
presente. O exemplo mostra como, 
por reação, Platão inspira aqueles que 
o não leram mas receberam o influxo 
do seu pensamento.

No domínio da Ética, os diálogos 
platônicos constituem o programa so-
bre o qual assenta toda a concepção 
autonômica da ação humana. Os ques-
tionamentos platônicos estão mais 
vivos hoje do que estavam no tempo 
em que foram feitos: “O que é um ho-
mem”? “Como deve agir”? “Em que 
princípios deve assentar a sua condu-
ta”? Mais do que as respostas dadas, 
são as perguntas platônicas e a obriga-
ção de lhes responder que ajudam ain-
da hoje a formar um Homem e cidadão 
responsável. Ser “platonista” não é o 

mesmo que ser “platônico”.

IHU On-Line - De que forma as vir-
tudes baseadas na alma (sabedoria, 
coragem e temperança) se conectam 
à sua ética e política?
José Trindade Santos - A Ética e a Po-
lítica platônicas são indissociáveis da 
sua Epistemologia. Já a sua Antropolo-
gia terá ficado encerrada no universo 

3 Tucídides (460 a. C–400 a. C.): historiador 
grego, autor de História da Guerra do Pelopo-
neso, em que ele conta a guerra entre Esparta 
e Atenas, ocorrida no século V A. C. No dia 29-
05-2003, durante a segunda edição do evento 
Abrindo o Livro, promovido pelo IHU, a obra 
foi apresentada pelo Prof. Dr. Anderson Za-
lewski Vargas, da Pós-Graduação em História 
da UFRGS. A revista IHU On-Line entrevistou 
o historiador a respeito da obra apresenta-
da na 62ª edição, de 02-06-2003. O material 
está disponível para download no link http://
www.unisinos.br/ihuonline/uploads/edicoes/
1161288019.69pdf.pdf. (Nota da IHU On-Line)
4 Nicolau Maquiavel (1469-1527): historiador, 
filósofo, dramaturgo, diplomata e cientista po-
lítico italiano do Renascimento. É reconhecido 
como fundador da ciência política moderna 
por escrever sobre o Estado e o governo como 
realmente são, e não como deveriam ser. Se-
parou a ética da política. Sua obra mais fa-
mosa, O príncipe, foi dedicada a Lourenço de 
Médici II. (Nota da IHU On-Line)

cultural grego (note-se a distância que 
Aristóteles — que não é grego — toma 
em relação a ela). Nesse domínio, tal-
vez a ideia mais difícil de captar seja 
a de que as virtudes (justiça, sabedo-
ria, sensatez, piedade e coragem) são 
constitutivas da natureza da alma. To-
dos nascemos com elas, somos o que 
somos porque elas nos formaram.

Ninguém recebe a virtude de fora, 
porque ela É aquilo que cada um acon-
tece ser. Podemos enganarmos, errar, 
persistir no erro — é isso a que se cha-
ma “mal” —, mas apenas por ignorân-
cia e “esquecimento”. Platão ensina 
que perdemos o contato com a nossa 
própria natureza e precisamos reeen-
contrá-la. A sua maior lição é que há 
em cada um de nós a capacidade de 
reconhecer e recuperar a matriz origi-
nal que nos aproxima de Deus e é co-
mum a toda a Humanidade.

IHU On-Line - Como se dá a presença 
de Deus nos diálogos platônicos?
José Trindade Santos - A presença de 
Deus dá-se na experiência do Mundo, 
permeada pela consciência da unidade 
da Vida. Os diálogos platônicos são um 
reflexo, um “lembrete”, de que essa 
presença invade tudo. Toda a obra de 
Platão é marcada pela ânsia de trans-
cendência. Talvez o seu primeiro obje-
tivo, nos diálogos, seja tentar explicar 
à Humanidade como o mundo e a vida 
foram criados por Deus para poderem 
ser o que são e como são hoje.

Imagine como seriam o mundo e a 
vida de um ser que só pudesse enxer-
gar até um centímetro de distância dos 
olhos. Imagine como esse ser viveria e 
se integraria no seu mundo. Refletin-
do sobre este experimento mental, é 
legítimo concluir que o mundo é como 
cada um o vê. Platão parte desta cons-
tatação. Mas as consequências que 
acarreta parecem-lhe absurdas porque 
todo um mundo não pode ser visto de 
tantas maneiras. Por isso, tenta levar 
o Homem a aprofundar a compreensão 
que tem dele. Todos vemos e ouvimos. 
Mas não veríamos, nem ouviríamos 
“isto” ou “aquilo”, se não recordás-
semos, nem pensássemos. Pois, só a 
memória assegura a fixação da infor-
mação recebida, que o pensamento 
elabora e reconhece como tal. Mais do 

“A obra platônica, na sua 

totalidade, é fundante do 

pensamento ocidental”
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que como o vemos, o mundo é como 
o pensamos. Aí se nota uma primeira 
tensão, entre o que (e como) percebe-
mos e o que pensamos. E logo depois 
uma segunda, inerente ao ato de pen-
sar: a de que nunca podemos chegar 
com o pensamento àquilo que É, ape-
sar de nem sequer podermos pensar se 
não partirmos de dois pressupostos:

1. “algo É”;
2. todo pensamento pensa “o que 

É”.
O argumento mostra que a mais 

elementar análise do ato de perceber 
nos obriga a transcender, primeiro, os 
dados percebidos, depois, a nossa con-
dição de percipientes, deixando-nos à 
beira da cadeia de questões que co-
meça com a pergunta acerca da natu-
reza do percebido, enquanto se acha 
para lá da percepção. 

Obsessão de transcendência

Os diálogos são registros de debates 
acerca de como o mundo tem de ser 
para poder ser conhecido e de como os 
humanos são para poderem conhecê-lo. 
Mas não se limitam a questões cogniti-
vas. Preocupam-se também com o modo 
como o Homem tem de agir para recu-
perar a natureza original que faz dele 
um ser pensante, encerrado num corpo 
limitado pela percepção sensível.

Esta obsessão de transcendência, 
embora tenha neste mundo as suas raí-
zes, constantemente arrasta o homem 
para fora dele, não só para poder aí 
voltar durante o tempo de vida que é 
concedido ao seu corpo, mas também 
para dele se libertar após a morte. É 
nesse anseio, constante nos diálogos, 
expresso na máxima “tornar-se seme-
lhante a Deus”, que sinto a presença 
da divindade.

IHU On-Line - No Timeu, o Demiurgo 
organizou o mundo sensível a partir 
do mundo das ideias, não sendo uma 
criação “ex nihilo”, como faz o Deus 
judaico-cristão. Como essa concep-
ção influenciou os pensadores/filóso-
fos cristãos?
José Trindade Santos - Para respon-
der a essa pergunta, há que distinguir 
duas questões. A primeira relaciona-
se com a ideia da Criação; a segunda, 

com a natureza daquilo que foi criado. 
A teoria platônica da Criação critica a 
tradição pré-socrática, que atribui a 
origem do cosmo à ação de um vórti-
ce sobre uma “natureza substancial” 
(physis), provocando a emergência dos 
contrários. No Fédon, Sofista, Timeu e 
Leis X, Platão considera esta concep-
ção irracional, acrítica e ímpia. O seu 
argumento pode ser esquematizado.

Ou o cosmo É, e sempre foi, ou não. 
Se É, é perfeito e imutável. Mas não 
é perfeito e imutável, porque vemos 
que muda; logo, foi gerado. Contudo, 
não podendo ser gerado a partir do 
que não É (quando?, como?, porquê?), 
torna-se necessário postular um agen-
te exterior, um Criador.

Ultrapassando a questão nuclear 
acerca do modelo a que obedece a 
intenção do Criador, passo à segunda 

questão, acerca de “O” que foi criado. 
Percebendo o “movimento desordena-
do” do visível, o Demiurgo decide criar 
a “Ordem”. Para tanto, cria a alma in-
teligente e estende-a até definir um 
círculo movente à volta do visível que 
constitui o cosmo como um ser vivo.

Para um cristão, este programa é in-
compreensível por muitas razões. Que 
sentido tem encarar o mundo como um 
“ser vivo”? Como pode o visível existir 
antes da Criação? De que “movimen-
to”, de que “alma”, fala Platão? Trata-
se, porém, de um equívoco, resultante 
dos sentidos atribuídos à tradução dos 
termos gregos.

Criação da vida é que origina o cosmo

Com a expressão “movimento de-
sordenado”, Platão refere o movimen-
to mecânico dos corpos, destituído de 
finalidade. A criação da alma introduz 
a “ordem” no visível, começando a 
dominá-lo pela causalidade final, ca-
racterística de toda a vida inteligente. 
Consequentemente, a vida não “sur-

ge” no cosmo; pelo contrário, é a cria-
ção da vida que origina o cosmo.

No cosmo, definido pelo círculo da 
alma cósmica, foram depois criados os 
deuses imortais e, por eles, moldados 
os corpos das três espécies de viventes 
mortais. O cosmo é constituído pela 
esfera da vida circundante, no interior 
da qual, ao lado dos viventes, persis-
tem os corpos inanimados, regidos por 
leis mecânicas.

É estrita a analogia entre o cosmo 
e o Homem. Criadas as suas almas, são 
construídos os corpos aos quais dão a 
vida. Em ambos, a causalidade final, 
afim do que é vivo, inteligente e bom 
— a alma —, “persuade” a causalidade 
mecânica, afim da natureza corpórea.

Os pensadores cristãos adaptaram e 
enriqueceram esta estrutura racional, 
integrando-a num contexto aristotéli-
co abrangente, ao mesmo tempo que 
descartavam as crenças gregas em que 
se apoia (pré-existência dos corpos, 
transmigração das almas, deuses imor-
tais distribuídos pelos astros etc.). A 
plasticidade da concepção platônica 
de Deus permitiu a adaptação, dado o 
sentido da transcendência que a ani-
ma se achar livre dos dogmas impostos 
por uma religião constituída.

Note-se, por último, que, enquanto 
a concepção platônica é uma conjetu-
ra argumentada, produto da narrativa 
plausível, composta por Platão, a Cria-
ção ex-nihilo, da tradição judeo-cris-
tã, tem a sua origem na Revelação.

IHU On-Line - É possível dizer que a 
teoria dos dois mundos fundamentou 
o dualismo cartesiano? Por quê?
José Trindade Santos - Não. A história 
é mais complicada. O dualismo platôni-
co, de inspiração eleática, foi concebi-
do para permitir a persistência da iden-
tidade inteligível na mudança visível; 
portanto, em nada será semelhante a 
uma “teoria de dois mundos”, entre os 
quais não haverá comunicação.

É, contudo, nesse sentido que Aris-
tóteles o interpreta. Por isso, o re-
jeita, propondo uma concepção, dita 
“hilemórfica”, na qual o inteligível é 
substituído pela forma e o visível pela 
matéria, combinando-se em cada um 
dos entes que povoam o mundo, com-
postos de matéria e forma.

“Ser ‘platonista’ não 

é o mesmo que ser 

‘platônico’”
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Mas a teoria é inaceitável pela Ci-
ência Moderna. Em particular, a con-
cepção aristotélica de “matéria” — po-
tência de determinação pela forma —, 
mostra-se insusceptível de tratamento 
quantitativo. Rejeitando a associação 
aristotélica do ato à forma e da potên-
cia à matéria, Descartes5 converte a 
matéria numa substância constituinte 
de todas as coisas, cujas propriedades 
estuda matematicamente.

Portanto, embora a opção cartesia-
na não critique o dualismo platônico, 
mas o hilemorfismo aristotélico, nem 
por isso retorna a Platão, pois explica 
o funcionamento do mundo físico em 
termos puramente mecânicos, elimi-
nando da cosmologia moderna o fina-
lismo, traço comum aos dois filósofos 
clássicos. Por outro lado, a “substância 
pensante”, em última análise, Deus, é 
necessária para pôr o mundo em mo-
vimento (para lhe dar “um piparote”,6 
como alega Pascal7), mas é estranho 
ao seu funcionamento.8

IHU On-Line - Como os diálogos de 
Platão conhecidos como socráticos 
demonstram a influência do mestre 
sobre o discípulo?
José Trindade Santos - Do meu ponto 
de vista, não demonstram. A influência 
do Sócrates histórico em Platão, ape-
sar de ser atestada pela generalidade 
das fontes antigas (nomeadamente 
Aristóteles), é irredutível à filosofia 

5 René Descartes (1596-1650): filósofo, físico 
e matemático francês. Notabilizou-se sobretu-
do pelo seu trabalho revolucionário da Filoso-
fia, tendo também sido famoso por ser o in-
ventor do sistema de coordenadas cartesiano,  
que influenciou o desenvolvimento do cálculo 
moderno. Descartes, por vezes chamado o fun-
dador da filosofia e matemática modernas, ins-
pirou os seus contemporâneos e gerações de 
filósofos. Na opinião de alguns comentadores, 
ele iniciou a formação daquilo a que hoje se 
chama de racionalismo continental (suposta-
mente em oposição à escola que predomina-
va nas ilhas britânicas, o empirismo), posição 
filosófica dos séculos XVII e XVIII na Europa. 
(Nota da IHU On-Line)
6 Piparote: pancada que se dá com a cabeça 
do dedo médio ou do indicador apoiado sobre 
o polegar, soltando-se com força. (Nota da IHU 
On-Line)
7 Blaise Pascal (1623-1662): filósofo, físico e 
matemático francês que criou uma das afir-
mações mais repetidas pela humanidade nos 
séculos posteriores: O coração tem razões que 
a própria razão desconhece é a síntese de sua 
doutrina filosófica: o raciocínio lógico e a emo-
ção. (Nota da IHU On-Line)

expressa nos diálogos, dado o magis-
tério de Sócrates não se acomodar à 
criação dialógica.

O “Sócrates” platônico é a perso-
nagem literária escolhida por Platão 
para conduzir os debates nos diálogos. 
Embora essa estratégia estilística seja 
mais perceptível nos diálogos chama-
dos “socráticos”, enquanto obras es-
critas, estes não podem ser comprova-
damente atribuídos a um pensamento 
autêntico do Sócrates histórico. Nem 
a unidade literária dos diálogos nem a 
elaborada estrutura argumentativa que 
lhes confere sentido são compatíveis 
com a oralidade socrática (como prova 
a comparação com os fragmentos dos 

discípulos de Sócrates, em particular, 
Os memoráveis, de Xenofonte9).

Na penúltima dicotomia do Sofista 
(227a-230e), sem nomear Sócrates, 
Platão avalia criticamente a contri-
buição da personagem por ele criada 
para o debate dialético. Essa reflexão 
autobiográfica mostra a consciência 
crítica do escritor e filósofo Platão dos 
processos de pesquisa que aplica na 
composição dos diálogos.

Por outro lado, penso que há nos 
diálogos um fundo ideológico unitário 
que atravessa as distinções “perio-
dais”. A concepção hoje mais respei-
tada sobre a obra “socrática” (de C. 

9 Xenofonte (430-355 a.C.): soldado, merce-
nário e discípulo de Sócrates. É conhecido pe-
los seus escritos sobre a história do seu próprio 
tempo e pelos seus discursos socráticos. (Nota 
da IHU On-Line)

H. Kahn10) considera “prolépticos” es-
ses “primeiros diálogos”, desse modo 
apagando a fronteira que os separa da 
chamada “teoria das Formas”, fixada 
na obra da maturidade platônica.

IHU On-Line - Qual é o teor da Carta 
VII, atribuída a Platão, e o que ela 
representa dentro de sua filosofia?
José Trindade Santos - Para um his-
toriador, a Carta VII constitui um do-
cumento valioso para o conhecimento 
de um período conturbado da história 
de Atenas (os meados do séc. IV). Para 
um filósofo, mesmo que não a atribua 
à Platão, apresenta um ponto de vista 
privilegiado sobre a personalidade e a 
filosofia do Mestre da Academia.

Esse ponto de vista acha-se con-
densado na chamada “digressão filosó-
fica”, na qual o filósofo, ou alguém que 
em seu nome escreveu a Carta, mostra 
possuir um conhecimento profundo do 
pensamento platônico, discorrendo li-
vremente sobre a natureza da ativida-
de filosófica. Resumo o argumento.

Filosofia por escrito

A filosofia é uma disciplina que, 
por visar as “questões mais elevadas”, 
exige a dedicação de toda a vida, sen-
do, por essa razão, insusceptível de 
ser fixada num resumo escrito. Mas há 
outra justificação para a dificuldade 
de a expressar em palavras, ditas ou 
escritas.

Aceitando-se que o conhecimento 
de algo só pode ser obtido mediante 
a captação da sua natureza, é claro 
que as capacidades cognitivas da alma 
humana são limitadas pelos meios aos 
quais recorre para se aproximar dela. 
Num primeiro patamar, acham-se a 
palavra, a imagem e a definição; num 
segundo, acima deles, o saber, a inte-
ligência e a opinião verdadeira a que 
a alma chega sobre aquilo que procura 
conhecer.

Todavia, a despeito da elabora-
ção atingida por este último patamar 
cognitivo, nem ele nem os outros pro-
porcionam o contacto com a própria 

10 Charles H. Kahn: filósofo americano, pro-
fessor na Universidade da Pennsylvania. Es-Es-
creveu, entre outros, Plato and the Socratic 
Dialogue: The Philosophical Use of a Literary 
Form (Cambridge: Cambridge University Press, 
1996). (Nota da(Nota da IHU On-Line)

“Os questionamentos 

platônicos estão mais 

vivos hoje do que 

estavam no tempo em 

que foram feitos: ‘O que 

é um homem’? ‘Como 

deve agir’? ‘Em que 

princípios deve assentar 

a sua conduta’?”
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coisa, por serem todos eles mutáveis 
e redutores da sua natureza imutável. 
Por isso, são facilmente refutados to-
dos quantos tentam responder sobre 
a natureza das coisas; falam sobre as 
suas qualidades aparentes, nada di-
zendo sobre aquilo que são na reali-
dade.

Estes dois motivos — o primeiro 
externo, o segundo interno — fazem 
com que a filosofia não se preste a ser 
exposta por escrito, como as outras 
disciplinas. Pois o contato íntimo com 
o conhecido, apesar de ser facilitado 
pelo penoso trabalho realizado sobre 
as imagens e os discursos, só brota na 
alma com a fulgurante e instantânea 
compreensão da sua natureza.

Transmissão oral

Dada a impossibilidade de se atingir 
um consenso sobre a autenticidade da 
composição da Carta VII, por Platão, o 
intérprete não pode encarar este argu-
mento como um autotestemunho. Mas 
também não pode ser cego à relação 
que tem com a filosofia dos diálogos.

A meu ver, nada há na Carta, para 
além das particularidades estilísticas 
desculpáveis numa missiva, que destoe 
do que é dito nos diálogos. A discórdia 
entre os intérpretes é, portanto, mo-
tivada pela diversidade das interpre-
tações que propõem do texto.

Parece-me um exagero fazer retroagir 
as reservas, apontadas pelo autor da Car-
ta à expressão oral e escrita, bem como à 
sua divulgação e consumo como filosofia, 
sobre a composição da obra platônica. A 
solene declaração de que “nunca haverá 
obra minha sobre o tema” poderá talvez 
aplicar-se apenas à lição introdutória dada 
por Platão a Dionísio.

A dificuldade da pesquisa, as exi-
gências de que se reveste e a elevação 
do ideal que visa são amplamente con-
firmadas pela concepção de um saber 
infalível, sobejamente documentada 
nos diálogos. Se eles constituíssem 
meras exortações ao saber e se limi-
tassem a consolar os iniciados pelo 
insucesso das suas tentativas, seriam 
bem mais fáceis de ler por todos em-
bora menos interessantes e atuais.

Mesmo quem pense o contrário não 
poderá provar que os argumentos apre-
sentados constituem prova indireta da 

existência da “teoria de princípios”, 
sobre a qual Platão teria discreteado 
com o tirano de Siracusa.

Rejeito, portanto:
1. qualquer tentativa de usar a 

Carta para alegar a reserva de Platão 
sobre o valor da sua produção escrita;

2. que esta reserva constitua indício 
da existência de uma autêntica filosofia 
platônica, confinada à transmissão oral.

Parece-me, no entanto, haver boas 
razões para pesquisar e aprofundar o 
nosso conhecimento de uma “tradição 

indireta” do platonismo. É apaixonan-
te a tarefa de explorar doze séculos de 
filosofia em busca do fio condutor que 
une a Antiga Academia ao pensamento 
neoplatônico.

Bastará prestar alguma atenção 
às obras de filósofos como Plotino11 e 

11 Plotino (205-270): filósofo egípcio, discípu-
lo de Amônio Sacas e mestre de Porfírio, que 
nos legou seus ensinamentos em seis livros de 
nove capítulos cada, chamados de As Enéadas. 
Acompanhou uma expedição à Pérsia, onde to-
mou contato com a filosofia persa e indiana. 
Regressou à Alexandria e, aos 40 anos, estabe-
leceu-se em Roma. Desenvolveu as doutrinas 
aprendidas de Amônio numa escola de filosofia 
com seleto gupo de alunos. Pretendia fundar 
uma cidade chamada Platonópolis, baseada 
nos ensinamentos de a República de Platão. 

Agostinho12 para compreender que a 
mensagem legada à Humanidade na 
obra platônica constitui um “tesouro 
para sempre”, susceptível de ser lido 
e entendido de muitas maneiras.

IHU On-Line - Gostaria de acrescen-
tar algum aspecto não questionado?
José Trindade Santos - Sim. Só é pos-
sível estudar Platão lendo os diálogos. 
Para o fazer, é indispensável o leitor 
dar-se conta de que se acha diante de 
obras únicas no gênero, que nada têm 
a ver com tratados de filosofia, nem 
podem ser lidas como se tivessem. O 
seu autor não se manifesta nelas, pre-
ferindo disseminar-se pela profusão 
das personagens em que o seu pensa-
mento se metamorfoseia.

Os argumentos e as teses expressas 
nos diálogos foram seguramente escri-
tos por Platão. Mas não como se repre-
sentassem o seu pensamento próprio 
e autêntico; ou não seriam oferecidos 
em debates, tantas vezes inconclusi-
vos. Se ele quisesse que representas-
sem, por que não o teria ele próprio 
feito? Bastaria fazer como Agostinho e 
representar-se como personagem.

Os diálogos não contêm um saber 
susceptível de ser fixado em doutrinas 
e absorvido através da leitura repeti-
da, talvez por memorização. Quando 
muito, despertam a inteligência, pre-
parando-a para debater as questões 
neles expressas.

Apesar de serem estudados nas es-
colas e de o seu estudo ser objeto de 
avaliação, não podem ser reduzidos às 
fórmulas requeridas por um avaliador 
numa prova de capacidade. Há lá in-
teligência, cultura e transcendência 
demais para serem captadas por exer-
cícios escolares.

Plotino dividia o universo em três hipóstases: 
o Uno, o Nous (ou mente) e a alma. (Nota da 
IHU On-Line)
12 Aurélio Agostinho (354-430): Conhecido 
como Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho, 
bispo católico, teólogo e filósofo. É considera-
do santo pelos católicos e doutor da doutrina 
da Igreja. (Nota da IHU On-Line)

“Os diálogos de Platão 

não contêm um saber 

susceptível de ser fixado 

em doutrinas e 

absorvido através da 

leitura repetida, talvez 

por memorização. 

Quando muito, 

despertam a 

inteligência, 

preparando-a para 

debater as questões 

neles expressas”

leia Mais...
>> Essa entrevista pode ser conferida na 

integra no link http://www.unisinos.br/ihuonline/
index.php?option=com_tema_capa&Itemid=23&tas
k=detalhe&id=1627

flash.indd   11 25/5/2009   16:39:04



12                                                                                                               SÃO LEOPOLDO, 25 MAIO DE 2009 | EDIÇÃO 294

A alegoria da caverna e a barbárie da doçura
Considerado por Jean-François Mattéi como o texto filosófico mais importante do 
Ocidente, a alegoria da caverna é sempre atual, pois ilustra a condição humana, 
hoje, mais do que nunca, voltada às aparências. O doce torpor ao qual estamos 
submetidos desde a infância é a barbárie à qual Platão se refere no livro VII de A 
República  

Por Márcia Junges | traDução Benno Dischinger

“O 
que Platão denuncia na alegoria da caverna, no livro VII de A República, não 
é a barbárie da violência, mas antes a barbárie da doçura: os prisioneiros não 
estão pressionados por guardas que os reduzem à escravidão. Além disso, eles 
não trabalham como escravos e não são compelidos a atividades penosas. Bem 
ao contrário, eles estão num doce torpor desde a infância, submetidos a um 

desfile de imagens que lhes agradam tanto que eles não procuram livrar-se delas”, constata o filósofo 
francês Jean-François Mattéi na entrevista a seguir, exclusiva, concedida por e-mail à IHU On-Line. 
Dessa forma, é possível percebermos a atualidade desse texto, pois hoje, mais do que em quaisquer 
outras épocas, estamos “voltados às aparências”. Na verdade, acentua Mattéi, “nós retornamos 
tanto mais à caverna por jamais a termos deixado”. As imagens que nos são impostas formam um 
mundo virtual que tende a tomar o lugar do mundo real em função de seu imediatismo e facilidade. 
A influência do pensador grego no pensamento de Emmanuel Lévinas e a rotulagem do cristianismo 
como “platonismo para o povo”, por Friedrich Nietzsche, são outros temas dessa entrevista.

Mattéi é professor emérito da Universidade de Nice-Sophia Antipolis e do Instituto Universitário 
da França. Escreveu, entre outros, L’Étranger et le Simulacre. Essai sur la fondation de l’ontologie 
platonicienne (Paris: PUF,  1983), L’ordre du monde. Platon, Nietzsche, Heidegger (Paris: PUF, 1989) 
e Platon et le miroir du mythe. De l’Âge d’or à l’Atlantide (Paris: PUF, 1996). Em português, publi-
cou A barbárie interior: ensaio sobre o i-mundo moderno (São Paulo: Unesp, 2002).

Foi um dos organizadores do colóquio internacional Platão hoje, ocorrido na Universidade de Paris 
X, Nanterre, de 12 a 14 de março de 2009. Nesse encontro, pesquisadores dos mais diferentes ramos 
do conhecimento confrontaram suas visões de Platão, de sua obra e de sua filosofia, respondendo à 
pergunta “o que se entende hoje por platonismo”? Confira a entrevista.

IHU On-Line - O senhor pode explicar 
a ideia que desenvolveu numa entre-
vista sobre Lévinas feita com nossa 
revista (conferir o box ao final desta 
entrevista), a saber, que nós pode-
mos tornar-nos sombras e retornar 
à caverna de Platão, aceitando a 
barbárie na versão “doce, indolor e 
tranquilizante”?
Jean François Mattéi - A alegoria da 
caverna, que é uma ilustração da condi-
ção humana, é sempre atual, pois esta-
mos hoje, mais do que nunca, voltados 
às aparências. Vivemos num mundo de 
mediação dominado pelas imagens: te-
levisão, cinema, jogos de vídeo, publi-
cidade, jornais, internet e ilustrações 

de todo tipo. Cada vez mais, as imagens 
impostas, e não livremente escolhidas, 
constituem um mundo virtual que ten-
de a substituir-se ao mundo real, ao da 
política, da economia e da vida social, 
que é também o dos conflitos e das guer-
ras. Identifica-se habitualmente a “bar-
bárie” à violência brutal, aquela que os 
romanos chamavam de feritas ou feroci-
tas. Mas existe igualmente uma barbárie 
doce, a da vanitas, que não significa em 
latim a “vaidade”, mas a “vacuidade”, 
ou seja, o vazio da existência. 

Refletindo sobre isso, o que Platão 
denuncia na alegoria da caverna, no li-
vro VII de A República, não é a barbá-
rie da violência, mas antes a barbárie 

da doçura: os prisioneiros não estão 
pressionados por guardas que os re-
duzem à escravidão. Além disso, eles 
não trabalham como escravos e não 
são compelidos a atividades penosas. 
Bem ao contrário, eles estão num doce 
torpor desde a infância, submetidos a 
um desfile de imagens que lhes agra-
dam tanto que eles não procuram li-
vrar-se delas. Eles até escolhem como 
rei aquele que chega a prever quais 
as novas imagens que vão aparecer 
na caverna. Não obstante, sua vida é 
uma vida de coerção e, portanto, de 
dependência, já que eles não chegam 
a livrar-se desta sucessão de imagens 
que os fazem viver num mundo virtu-
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al, que não é real, ou cuja virtualida-
de depende de causas reais que lhes 
escapam. Seu mundo é, portanto, to-
talmente “vazio”, “oco” ou “mentiro-
so”, o que significa vanus em latim, e 
sua representação de si mesmos é bem 
a da “vaidade”.

Mas a vaidade da existência pode 
conduzir à violência quando se procu-
ra denunciá-la: eis por que o filósofo 
liberado, que Platão identifica com 
Sócrates, que expõe o relato da caver-
na, será levado à morte por seus com-
panheiros, quando ele retornar para 
o meio dos seus. Toda existência sub-
metida a imagens ou a simulações, o 
que Platão chama de “ídolos”, eidola, 
e “fantasmas”, phantasmata, corre o 
risco de desembocar numa violência 
não mais doce, porém brutal. 

IHU On-Line – Tomando esses fatores 
em consideração, qual é a atualidade 
da alegoria da caverna em nossa so-
ciedade midiática?
Jean François Mattéi - Embora seja 
um homem do século IV a. C., Platão 
pinta a condição humana em sua per-
manência e suas análises de modo atu-
al. Crê-se hoje, com frequência, que a 
evolução das ciências e das técnicas, 
bem como as mudanças históricas, 
transformaram a humanidade, que 
desde então estará à procura de no-
vos princípios e de novos valores. Isso 
é mais do que um erro; é uma ilusão. 
Mesmo sendo o homem “ondulante e 
diverso”, segundo a expressão de Mon-
taigne,1 mesmo sendo “o animal ain-
da não fixado”, segundo a imagem de 
Nietzsche,2 o homem mantém sempre 

1 Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592): 
escritor e ensaista francês, considerado por 
muitos como o inventor do ensaio pessoal. Nas 
suas obras e, mais especificamente nos seus 
Ensaios, analisou as instituições, as opiniões e 
os costumes, debruçando-se sobre os dogmas 
da sua época e tomando a generalidade da 
humanidade como objeto de estudo. É consi-
derado um cético e humanista. Escreveu um 
capítulo chamado Dos canibais, que continua 
sendo uma das mais belas páginas do encontro 
da cultura européia com os nativos do Novo 
Mundo. O capítulo pode ser conferido em En-
saios. Livro I (São Paulo: Martins Fontes, 2000), 
traduzido por Rosemary Costhek Abilio. (Nota 
da IHU On-Line)
2 Friedrich Nietzsche (1844-1900): filósofo 
alemão, conhecido por seus conceitos além-
do-homem, transvaloração dos valores, niilis-
mo, vontade de poder e eterno retorno. Suas 
obras mais conhecidas são Assim falou Zara-
tustra (9. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasi-
leira, 1998) e O anticristo (Lisboa: Guimarães, 

uma mesma condição que é definida 
por sua finitude e sua mortalidade. 
Heidegger3 mostrou-o de maneira de-
cisiva. O que o prova no plano teórico 
é a Declaração Universal dos Direitos 
do Homem, que não considera diferen-
ças de tempo e de espaço e, no plano 
prático, é nosso julgamento sobre a 
história que condena os colonialismos 
do século XIX ou os fascismos do século 
XX, embora os homens que os pratica-
ram tenham sido diferentes de nós. Se 
a história humana pode mudar, e ela 
não faz mais que mudar desde a apa-
rição do homem, o que acaba assegu-
rando a permanência da mudança, os 
princípios que regem os homens — se-
jam eles de ordem moral ou política 
— não mudam.

Esta permanência nos autoriza a 
falar de humanidade sempre que es-
tivermos em presença de um homem 
que não conhecemos, mas em quem 
reconhecemos a parte de universal 

1916). Escreveu até 1888, quando foi acometi-
do por um colapso nervoso que nunca o aban-
donou, até o dia de sua morte. A Nietzsche foi 
dedicado o tema de capa da edição número 
127 da IHU On-Line, de 13-12-2004, intitulada 
Nietzsche: filósofo do martelo e do crepús-
culo, disponível para download em http://
www.unisinos.br/ihuonline/uploads/edicoes/
1158266308.88pdf.pdf. Sobre o filósofo alemão, 
conferir ainda a entrevista exclusiva realizada 
pela IHU On-Line edição 175, de 10 de abril de 
2006, com o jesuíta cubano Emilio Brito, do-
cente na Universidade de Louvain-La-Neuve, 
intitulada Nietzsche e Paulo, disponível para 
download em http://www.unisinos.br/ihuon-
line/uploads/edicoes/1158346362.52pdf.pdf. 
A edição 15 dos Cadernos IHU em formação é 
intitulada O pensamento de Friedrich Nietzs-
che. O material pode ser acessado em http://
www.unisinos.br/ihu/uploads/publicacoes/
edicoes/1184009658.17pdf.pdf. (Nota da IHU 
On-Line)
3 Martin Heidegger (1889-1976): filósofo ale-
mão. Sua obra máxima é O ser e tempo (1927). 
A problemática heideggeriana é ampliada em 
Que é Metafísica? (1929), Cartas sobre o huma-
nismo (1947), Introdução à metafísica (1953). 
Sobre Heidegger, a IHU On-Line publicou na 
edição 139, de 2-05-2005, o artigo O pensa-
mento jurídico-político de Heidegger e Carl 
Schmitt. A fascinação por noções fundadoras 
do nazismo. Sobre Heidegger, confira as edi-
ções 185, de 19-06-2006, intitulada O século 
de Heidegger (http://www.unisinos.br/ihuon-
line/uploads/edicoes/1158344730.57pdf.pdf), 
e 187, de 3-07-2006, intitulada Ser e tempo. 
A desconstrução da metafísica (http://www.
unisinos.br/ihuonline/uploads/edicoes/
1158344314.18pdf.pdf). Confira, ainda, o nº 
12 dos Cadernos IHU em formação intitulado 
Martin Heidegger. A desconstrução da meta-
física, disponível para download em http://
www.unisinos.br/ihu/uploads/publicacoes/
edicoes/1175210604.13pdf.pdf  (Nota da IHU 
On-Line)

que ele traz em si. Segue-se que a ale-
goria da caverna é sempre atual em 
nossa sociedade midiática que é uma 
sociedade dedicada, mais ainda que a 
de Platão, a uma sucessão ininterrup-
ta de imagens, edificantes, sedutoras, 
violentas, desejáveis, cruéis, porno-
gráficas, voltadas todas à submissão 
daqueles a quem se dirigem. Conse-
quentemente, elas correm o risco de 
substituir-se à realidade por causa de 
seu imediatismo (a imagem não é me-
diada, sendo a mediação uma carac-
terística da razão, ela é imediata) e 
de sua facilidade (a imagem não exige 
nenhum esforço e impõe, ao contrá-
rio, àquele que lhe é submetido, uma 
passividade: pensemos na televisão). 

A série dos três filmes dos irmãos 
Wachowski,4 Matrix,5 filmes que são 
claramente inspirados pela alegoria 
da caverna, junto com seu sucesso 
mundial, mostra a que ponto estamos 
na mesma situação dos prisioneiros da 
caverna platônica. Paradoxalmente, 
estamos hoje votados ao primado do 
imediato numa sociedade midiática, 
cujas mediações reais nos escapam. 

IHU On-Line - Esta possibilidade de 
retorno à caverna é plausível em 
nossa sociedade? Por quê?
Jean François Mattéi - Nós retorna-
mos tanto mais à caverna por jamais 
a termos deixado. Quero dizer com 
isto que sempre habitamos o mesmo 
mundo e que a condição humana não 
mudou mais que os princípios que a 
comandam, ou que deveriam coman-
dá-la. Uma das ilusões mais tenazes 
da modernidade, desde o século XVIII 
e mesmo na pós-modernidade, desde 
meados do século XX, é a da criação 
de um homem novo. Vimos os resul-
tados nos regimes autoritários, fossem 
eles fascistas ou comunistas, nos quais 
as mesmas cegueiras produziram as 
mesmas catástrofes. 

Pode-se mesmo falar de uma dupla 
cegueira. Os governos totalitários, de 

4 Irmãos Wachowski: Andy (1965) e LarryAndy (1965) e Larry 
(1967), ambos de Chicago, Illinois, nos Estados 
Unidos, são cineastas, produtores, roteiristas 
e diretores, mais conhecidos pela autoria da 
franquia Matrix. (Nota da IHU On-Line)
5 Matrix: produção cinematográfica nortea-
mericana e australiana de 1999, dos gêneros 
ação e ficção científica, dirigido pelos irmãos 
Wachowski e protagonizado por Keanu Reeves, 
no papel de Neo. (Nota da IHU On-Line)
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base política ou religiosa, querem mu-
dar a sociedade e os homens que dela 
fazem parte pela força e até mesmo 
pelo terror. Lembremo-nos da frase de 
Robespierre6 na Convenção Nacional em 
fevereiro de 1794, por ocasião da Revo-
lução Francesa: “Se a mola propulsora 
do governo popular na paz é a virtude, 
a mola do governo popular em revolução 
é ao mesmo tempo a virtude e o terror: 
a virtude, sem a qual o terror é funes-
to: o terror, sem o qual a virtude é im-
potente. O terror nada mais é do que a 
justiça pronta, severa, inflexível; ela é, 
portanto, uma emanação da virtude: ela 
é menos um princípio particular do que 
uma conseqüência do princípio geral da 
democracia, aplicado às mais prementes 
necessidades da pátria”. Robespierre, 
que inventa, em nome da democracia, 
o que nós chamamos de “terrorismo”, já 
que a virtude política estava para ele li-
gada ao terror, mostra, assim, que a ne-
cessidade de criar ex nihilo um homem 
novo numa sociedade nova impõe des-
truir, com a sociedade antiga, o homem 
antigo, ou seja, o homem real tal como 
ele existe. Assim, a caverna corre o ris-
co de tornar-se uma prisão e, em breve, 
uma tumba. 

Cegueira nas sociedades democráticas

No entanto, há outra cegueira, não 
mais nas sociedades totalitárias, mas nas 
sociedades democráticas. Submetidas, 
desta vez, não mais à violência visível 
da feritas, mas à violência invisível da 
vanitas, nossas sociedades que, ademais 
já não conseguem conter sua própria 
violência (atentados terroristas como as 
do 11 de setembro, guerras civis do Afe-
ganistão e do Darfour, guerrilhas urbanas 
nas favelas brasileiras ou nos subúrbios 
franceses etc.), impõem aos seus mem-
bros novas formas de totalitarismo, tão 
bem denunciadas por Albert Camus7 
como por Jan Patocka8 ou George Stei-

6 Maximilien François Marie Isidore de Ro-
bespierre (1758-1794): advogado e político 
francês, foi uma das personalidades mais im-
portantes da Revolução Francesa. (Nota da(Nota da 
IHU On-Line)
7 Albert Camus (1913-1960): escritor, novelis-
ta, ensaísta e filósofo argelino. (Nota da IHU 
On-Line) 
8 Jan Patocka (1907-1977): filósofo fenome-
nológico tcheco, um dos mais influentes da 
filosofia da Europa Central no século XX. (Nota 
da IHU On-Line)

ner.9 Falo disso mais longamente no úl-
timo capítulo de minha obra Le Regard 
vide. Essai sur l’épuisement de la cultu-
re européenne10.

IHU On-Line – Por que o senhor con-
sidera a alegoria da caverna como o 
texto mais influente de toda a histó-
ria da filosofia?
Jean François Mattéi - Eu penso que 
este é o texto mais influente da histó-
ria da filosofia e, sem dúvida, da cul-
tura ocidental, porque, de uma parte, 
ele pinta a condição humana voltada 
às aparências num mundo em que os 
homens não escolheram nascer nem 
morrer, e onde eles devem padecer 
sua finitude e sua mortalidade. O que 
quer que façamos ou que digamos, não 
escaparemos da existência que nos foi 
imposta, nem do mundo no qual vive-
mos. Podemos tentar “mudar a vida”, 
com Rimbaud,11 ou “mudar o mundo”, 
com Marx,12 mas nós apenas mudare-
mos modalidades de vida e modalida-
des de mundo. A própria vida, em sua 
passividade muito bem iluminada pela 
fenomenologia, notadamente por Mi-
chel Henry, não pode ser mudada como 
se os humanos tivessem outras vidas 

9 Francis George Steiner (1929): crítico, en-
saísta, filósofo e novelista francês. (Nota da 
IHU On-Line)
10 O olhar vazio. Ensaio sobre o esgotamento 
da cultura européia. Paris: Flammarion, 2007.
11 Jean-Nicolas Arthur Rimbaud (1854-1891): 
poeta francês. (Nota da(Nota da IHU On-Line)
12 Karl Heinrich Marx (1818-1883): filósofo, 
cientista social, economista, historiador e re-
volucionário alemão, um dos pensadores que 
exerceram maior influência sobre o pensamen-
to social e sobre os destinos da humanidade 
no século XX. Marx foi estudado no Ciclo de 
Estudos Repensando os Clássicos da Economia. 
A edição número 41 dos Cadernos IHU Ideias, 
de autoria de Leda Maria Paulani tem como 
título A (anti)filosofia de Karl Marx, disponí-
vel em http://www.unisinos.br/ihu/uploads/
publicacoes/edicoes/1158330314.12pdf.pdf. 
Também sobre o autor, confira a edição núme-
ro 278 da IHU On-Line, de 20-10-2008, intitu-
lada A financeirização do mundo e sua crise. 
Uma leitura a partir de Marx, disponível para 
download em http://www.unisinos.br/ihuon-
line/uploads/edicoes/1224527244.6963pdf.
pdf. (Nota da IHU On-Line)

em reserva, segundo a imagem das 
nove vidas dos gatos! Quanto ao mun-
do, aquela loucura de querer mudá-lo, 
mesmo em pensamento: ela é total-
mente indiferente aos nossos desejos 
e aos nossos temores. O poeta francês 
Henri Michaux sublinhou-o muito bem 
no prefácio de Ailleurs (Alhures. Pa-
ris: Gallimard, 1947): “Ainda traduz 
o mundo quem quisesse dele escapar. 
Quem poderia escapar? O vaso está fe-
chado”. 

Não é somente a filosofia, mas tam-
bém a literatura, o teatro e o cinema 
que retomaram o tema da alegoria da 
caverna, sem dúvida porque os autores 
compreenderam que Platão utilizara 
o melhor símbolo da condição huma-
na. Pode-se pensar em Kafka,13 cujos 
personagens, quer se trate de Joseph 
K. em O processo, ou de K. em O cas-
telo, são incapazes de se desligar, um 
do mundo judiciário que o conduz à 
morte, ou outro do mundo da aldeia 
aos pés de um castelo onde ele jamais 
entrará. Ninguém pode desvincular-se 
completamente do mundo no qual ele 
está encarcerado, ou, como dizia Sar-
tre,14 “enviscado”. Mas o exemplo mais 
esclarecedor é, sem dúvida, o pequeno 
relato romano de Adolfo Bioy Casares, 
A invenção de Morel. Neste relato, o 
narrador se encontra numa ilha, após 
um naufrágio, onde ele vislumbra, 
sem poder alcançá-los, personagens 
virtuais em três dimensões que foram 
registrados anos antes e que máquinas 
reproduzem indefinidamente, como se 
as sombras da caverna platônica tives-
sem adquirido espessura ao ponto de 

13 Franz Kafka (1883-1924): escritor tcheco, 
de língua alemã. De suas obras, destacamos A 
metamorfose (1916), que narra o caso de um 
homem que acorda transformado num gigan-
tesco inseto, e O processo (1925), cujo enredo 
conta a história de um certo Josef K., julgado 
e condenado por um crime que ele mesmo ig-
nora. (Nota da IHU On-Line)
14 Jean-Paul Sartre (1905-1980): filósofo exis-
tencialista francês. Escreveu obras teóricas, 
romances, peças teatrais e contos. Seu primei-
ro romance foi A náusea (1938), e seu princi-
pal trabalho filosófico é O ser e o nada (1943). 
Sartre define o existencialismo, em seu ensaio 
O existencialismo é um humanismo, como a 
doutrina na qual, para o homem, “a existên-
cia precede a essência”. Na Crítica da razão 
dialética (1964), Sartre apresenta suas teorias 
políticas e sociológicas. Aplicou suas teorias 
psicanalíticas nas biografias Baudelaire (1947) 
e Saint Genet (1953). As palavras (1963) é a 
primeira parte de sua autobiografia. Em 1964, 
foi escolhido para o prêmio Nobel de literatu-
ra, que recusou. (Nota da IHU On-Line)

“Nós retornamos tanto 

mais à caverna por 

jamais a termos 

deixado”
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substituir-se à realidade. Mas o herói 
de Casares, diversamente do prisio-
neiro de Platão, não poderá sair desta 
nova caverna que é a ilha encantada 
habitada pelos simulacros. 

IHU On-Line – Há alguma relação en-
tre a alegoria da caverna e a sedi-
mentação da querela dos universais 
versus o nominalismo, que surgiu 
posteriormente?
Jean François Mattéi - Não penso que 
Platão tenha procurado por em causa o 
nominalismo que ainda não existia em 
sua época, embora se possa sustentar 
que o nominalismo medieval estava em 
germe em Aristóteles e, talvez, entre 
os sofistas. No entanto, a perspectiva 
universalista de Platão, fundada na hi-
pótese de ideias inteligíveis que cons-
tituem a verdadeira essência das coi-
sas, implica globalmente a rejeição de 
uma doutrina para a qual só existem 
os entes singulares, sendo os “univer-
sais” apenas “nomes” sem outra con-
sistência a não ser a verbal. É preciso 
compreender a aposta de Platão, e 
eu falo de aposta no sentido em que 
se fala da aposta de Sócrates quanto 
à existência da alma ou da aposta de 
Pascal15 quanto à existência de Deus. 
Platão procura a razão da existência 
das coisas que aparecem e desapare-
cem sem que o homem compreenda as 
causas dessas aparições e dessas desa-
parições, nem os mecanismos de suas 
regularidades (nascimentos, mortes, 
estações, trajetórias das estrelas). 
Se as “aparências”, ta phainomena, 
só remetem a si mesmas e têm nelas 
mesmas a razão de suas aparições e 
de seus desaparecimentos, neste caso, 
como explicar a regularidade dos fe-
nômenos do mundo? Ainda haveria 
leis, mesmo que fossem leis regendo 
os objetos no universo ou leis regen-
do os homens na cidade? Se somente 
existisse uma poeira de fenômenos aos 
quais seríamos submetidos como todas 
as coisas, se o próprio homem fosse 
apenas esta poeira fenomenal, tudo se 
dissiparia como num sonho em farra-

15 Blaise Pascal (1623-1662): filósofo, físico e 
matemático francês que criou uma das afirma-
ções mais repetidas pela humanidade nos sé-
culos posteriores: O coração tem razões que a 
própria razão desconhece, síntese de sua dou-
trina filosófica: o raciocínio lógico e a emoção. 
(Nota da IHU On-Line)

pos de realidade. Não haveria cosmos, 
ou seja, tal é o significado profundo do 
termo grego, de “ordem do mundo”. O 
conhecimento seria impossível e, com 
o conhecimento, a ação numa perpé-
tua mudança que se faria e se deferi-
ria sem regra. 

Pode acontecer o contrário: as 
“aparências” remeterem a algo diver-
so delas mesmas, sendo sua presença 
a dissimulação do que existe na rea-
lidade. Em outros termos, não são as 
aparências que aparecem, mas é o ser 
que aparece sob múltiplas aparências, 
permanecendo ele próprio uma enti-
dade permanente. Platão extrapola 
aqui uma experiência corrente: um 
comediante, por exemplo, pode en-
carnar diversos personagens sem dei-
xar de ser ele mesmo e sem se confun-

dir com suas aparências; um indivíduo 
pode jogar com as aparências, seja 
mudando de maquiagem ou mudando 
de vestimentas, seja mentindo sobre 
a realidade ou mantendo discursos di-
ferentes. A hipótese platônica procura 
sustentar que há uma essência única 
e permanente de todas as coisas e do 
próprio homem, sua humanidade, e 
que todo o resto, que de fato possui 
uma realidade que vem do ser, não é 
senão uma série de aparências singu-
lares. 

IHU On-Line - A intolerância ao ou-
tro, expressa por guerras e conflitos 
em nossa sociedade, é a configura-
ção moderna da barbárie à qual se 
referia Platão?

Jean François Mattéi - Uma das gran-
des novidades de Platão, em ruptura 
com seus predecessores, é certamente 
a insistência colocada sobre a alterida-
de. Contrariamente ao que sustenta-
vam Gilles Deleuze16 e outros filósofos 
contemporâneos, Platão jamais é pri-
sioneiro do Mesmo, em grego tauton, 
isto é, de uma figura que só remeteria 
à sua imagem num espelho. Quer seja 
sob o ângulo metafísico, sob o ângulo 
moral ou o ângulo político, em todos 
os seus textos Platão põe em desta-
que a figura do que hoje chamamos 
de alteridade e que ele nomeia como 
thateron, o “outro”. É curioso que se 
continue, com frequência, a praticar 
este contrassenso maior sobre o pen-
samento platônico, que se confunde 
com a ontologia de Parmênides. Darei 
dois exemplos: 

Em O sofista, a grande descoberta 
de Platão é a da alteridade indispen-
sável à troca regrada dos mais altos 
gêneros do ser, “Mobilidade”, kínésis, 
“Estabilidade”, statis, “Mesmidade”, 
tauton, e “Alteridade”, thateron, 
sendo estes dois pares o predomínio 
do “Ser”, to on. Cada um destes gê-
neros, num total de cinco, é idêntico 
a si mesmo e sob este título participa 
da “Mesmidade”, mas ele é igualmen-
te diferente dos outros e, sob este tí-
tulo, participa da “Alteridade”. Além 
disso, pode-se perceber, sob o ângulo 
dos personagens, que esta análise é 
conduzida pel’O estrangeiro de Eléia, 
e não por Sócrates. Ora, desde o iní-
cio do diálogo, este estranho estran-
geiro, que acaba de chegar a Atenas, 
é qualificado por Platão, na linha 216 
a 3, como heteron segundo certos ma-
nuscritos, anotando outros hetairon, 
ou seja, “amigo” ou “condiscípulo”. 
É interessante constatar que quem 
introduz em filosofia o conceito de 
alteridade é o outro de Parmênides, 
contra o qual ele vai, aliás, come-
ter um “parricídio” (241 d 3). Quan-

16 Gilles Deleuze (1925-1995), filósofo fran-
cês. Assim como Foucault, foi um dos estudio-
sos de Kant, mas tem em Bergson, Nietzsche 
e Espinosa, poderosas interseções. Professor 
da Universidade de Paris VIII, Vincennes, De-
leuze atualizou ideias como as de devir, acon-
tecimentos, singularidades, conceitos que nos 
impelem a transformar a nós mesmos, inci-
tando-nos a produzir espaços de criação e de 
produção de acontecimentos-outros. (Nota da 
IHU On-Line)

“Uma das ilusões mais 

tenazes da modernidade, 

desde o século XVIII e 

mesmo na 

pós-modernidade, desde 

meados do século XX, é a 

da criação de um homem 

novo”
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do Platão fala dos estrangeiros e dos 
“bárbaros”, já que tal era o nome que 
os gregos davam aos outros povos, ele 
os reconhece como participando da 
humanidade. Além disso, no momento 
de fundar sua cidade perfeita, Platão 
se coloca sob a guarda de “Apolo, o 
deus de Delfos” para as disposições 
legislativas e diz que ele não escuta-
rá outra voz nem outro “instrutor”, 
exegetes, senão este deus que é “ins-
trutor ancestral (pátrios exegetes) 
para toda a humanidade, ele que, as-
sentado no centro da Terra, dá suas 
instruções no lugar que é o umbigo 
da mesma” (A República, IV, 427 c). 
A barbárie, para Platão, é a ausência 
de reconhecimento da alteridade que 
se descobre tanto nos outros homens, 
quanto em si mesmo. 

IHU On-Line - Podemos dizer que a 
relação ética do Mesmo e do Outro 
foi inaugurada por Platão? Por quê?
Jean François Mattéi - A relação “éti-
ca” do Mesmo ao Outro, de que fala 
Lévinas,17 foi realmente inaugurada por 
Platão de maneira implícita e de ma-
neira explícita. Implicitamente, porque 
Platão escreve no plano formal dos diá-
logos literários, e não dos tratados cien-
tíficos, nos quais personagens de carne e 
de sangue, cuja maioria é real e contem-
porânea de Platão, entram em conver-
sação. O diálogo é, então, de maneira 
concreta, a realização da passagem do 
Mesmo ao Outro. Isso acontece a todo 
momento, por exemplo: a alteridade 
de Sócrates revelando a Teeteto sua 
própria identidade como a alteridade 
de Teeteto revela a Sócrates sua pró-
pria identidade. Todos os dois, além 
disso, se assemelham num fundo de 
alteridade. 

Explicitamente, sobretudo, — e aí nós 
abandonamos a forma do diálogo por seu 
conteúdo —, porque Platão insiste sem 

17 Emmanuel Lévinas (1906-1995): filósofo 
e comentador talmúdico lituano, naturaliza-
do francês. Foi aluno de Husserl e conheceu 
Heidegger, cuja obra Ser e tempo o influen-
ciou muito. “A ética precede a ontologia” é 
uma frase que caracteriza seu pensamento. 
Escreveu, entre outros, Totalidade e Infinito 
(Lisboa: Edições 70, 2000). Sobre o filósofo, 
conferir a edição número 277 da IHU On-Line, 
de 14-10-2008, intitulada Lévinas e a majes-
tade do Outro, disponível para download em 
http://www.unisinos.br/ihuonline/uploads/
edicoes/1224014804.3462pdf.pdf. (Nota da 
IHU On-Line).

cessar na possibilidade, para o logos, de 
aproximar a identidade de um ser ou de 
uma coisa daquilo em que ela se dife-
rencia e que constitui sua alteridade. E é 
somente a palavra, em grego logos, que 
está em condições de assegurar o elo en-
tre um e o outro, entre Sócrates e Cáli-
cles, embora sejam eles diferentes, em-
bora eles não estejam de acordo em seu 
debate e sejam mesmo opostos. O logos, 
como mostra O sofista, é um “elo” que, 
assegurando o acordo das pessoas, mes-
mo no seio de seu desacordo — “desafi-
nado”, diria Tom Jobim18 —, inscreve-os 
numa relação ética. Com efeito, o que é 
a ética, e Lévinas nada mais fez do que 
teorizar uma verdade cotidiana da qual 
todos participamos, senão o tornar pre-
sente uma pluralidade de homens que 
devem escolher em comum sua vida? E 
como poderiam escolher o sentido a dar 
à sua vida sem mediar suas relações pela 
palavra? Todo encontro humano é ético 
enquanto é palavra, e a palavra, como 
bem o mostrou O sofista, é a junção do 
Mesmo e do Outro, relação propriamen-
te humana, onde o outro par do mesmo 
diálogo, Mobilidade e Estabilidade, é 
uma relação propriamente cósmica. No 
conjunto dos cinco gêneros supremos do 
Sofista, a ordem do mundo, ou seja, a 

18 Antonio Carlos Jobim (1927-1994.): músico 
brasileiro. Foi pianista, compositor, arranja-
dor, cantor, violonista e um dos principais com-
positores da bossa-nova. Fez carreira interna-
cional. Sua composição Garota de Ipanema, 
composta em parceria com Vinicius de Morais 
em 1962, chegou a figurar entre as dez mais 
executadas do mundo, tendo sido gravada pelo 
cantor estadunidense Frank Sinatra, entre ou-
tros intérpretes. Sobre o tema bossa-nova, 
confira a edição 272 da revista IHU On-Line, 
08-09-2008, intitulada Chega de saudade... 
Bossa nova, 50 anos, disponível para downlo-
ad em http://www.unisinos.br/ihuonline/in-
dex.php?option=com_tema_capa&Itemid=23. 
(Nota da IHU On-Line). 

física, é manifestada pelo par “Mobilida-
de” e “Estabilidade” das coisas, sua es-
tática e sua dinâmica, se assim se quiser, 
e a ordem da cidade, ou seja, a ética, é 
encarnada pelo par o “Mesmo” e o “Ou-
tro”. O primeiro par é o do conhecimen-
to e da theoria, o segundo o da ação e 
da praxis. 

IHU On-Line - O senhor poderia ex-
plicar por que Nietzsche dizia que o 
cristianismo era um platonismo para 
o povo? 
Jean François Mattéi - Nietzsche 
sempre esteve obcecado por Platão 
e, através dele, por Sócrates, o que o 
conduziu por diversas vezes a definir 
seu pensamento como um “antiplato-
nismo”. Mas é preciso compreender o 
equívoco deste antiplatonismo, que 
é paralelo ao seu anticristianismo. 
O que Nietzsche põe em causa, com 
dificuldade, porque ele jamais aban-
donou Platão, a quem ele chamava “a 
mais bela planta humana da Antigui-
dade”, como ele também não abando-
nou Jesus Cristo, ao ponto de assinar 
suas cartas no final de sua vida com o 
nome do “O Crucificado”, é a hipóte-
se de outro mundo. Quer se tratasse 
do “mundo das ideias”, do qual cada 
um fala, embora Platão jamais tenha 
utilizado esta expressão, as “ideias” 
não formando um “mundo”, ou que 
se tratasse do mundo divino após a 
morte, ou seja, do Paraíso, Nietzsche 
simplesmente não crê nisso. Por quê? 
Ninguém poderia dizer quanto esta 
crença ou descrença é profunda, seja 
em Platão ou em Nietzsche. Não so-
mente não sabemos qual é a verdade 
última do mundo e, portanto do ho-
mem, mas nós ignoramos igualmente 
por que cremos ou não cremos em tal 
ou tal teoria. Podemos desenvolver os 
raciocínios mais complexos, porém em 
última instância, como o observava 
Pascal, é o coração que escolhe, e “o 
coração tem suas razões que a razão 
desconhece”. 

O que traz o platonismo, segundo 
Nietzsche, aos filósofos, isto é, àque-
les que sabem? Uma segurança contra 
a ignorância diante das ocorrências do 
mundo. O que traz o cristianismo, sem-
pre segundo Nietzsche, ao povo, ou seja, 
aos que não sabem? Uma segurança con-
tra a morte ante o desaparecimento dos 

“O que quer que 

façamos ou que 

digamos, não 

escaparemos da 

existência que nos foi 

imposta, nem do mundo 

no qual vivemos”
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homens. Os dois são, num certo sentido, 
uma consolação contra “nossas misé-
rias”, sempre para falar com Pascal. Mi-
séria do homem sem conhecimento, para 
o filósofo que é obsedado pelo desejo de 
saber, o que significa explicitamente seu 
nome, Philo-sophos, contra o desapare-
cimento na noite da ignorância. Miséria 
do homem sem Deus, para o povo que é 
obsedado pelo desejo de salvação, con-
tra o desaparecimento na noite da mor-
te. O pensamento cristão traz, portanto, 
a paz ao crente em lhe tirando, com a 
presença de Deus, o medo da morte, lá 
onde o pensamento platônico traz a paz 
à filosofia em lhe tirando, com a pre-
sença do Ser, o pavor do nada. Ambos, 
segundo Nietzsche, se conectam no sen-
tido de que trazem, ao mesmo tempo, 
a consolação da religião e a consolação 
da filosofia, dando, por conseguinte, um 
sentido à vida humana. 

IHU On-Line - Quais são os fundamen-
tos da tentativa de Nietzsche para 
aniquilar as bases do pensamento 
ocidental cristão, Platão e o Cristo?
Jean François Mattéi - Constatamos so-
mente que, de uma parte, Nietzsche, 
filho de pastor luterano, educado na re-
ligião cristã, perdeu a fé na adolescência 
depois de ter sido crente, mas que ele 
jamais perdeu seu interesse pelo cris-
tianismo e, em primeiro lugar, por Jesus 
Cristo, em quem ele via seu verdadeiro 
cristão. De outra parte, Nietzsche sem-
pre permaneceu ligado a Platão, como 
bem o demonstrou Heidegger, que vê 
nele o mais esquivo platônico. Ele não é 
platônico no sentido de retomar as te-
ses de Platão, como o faria um zeloso 
discípulo como Plotino. Mas ele o é, e 
totalmente, enquanto toda a sua proble-
mática se situa no terreno de Platão, ou 
seja, no terreno metafísico. Quer se tra-
te do ser ou do não-ser (o que o conduz 
a anunciar o “niilismo” de nosso tempo), 
das aparências e da realidade, da ordem 
do mundo ou do caos, do bem e do mal, 
todos os pares de opostos que ele estuda 
e que ele renova são pares platônicos. 
Ele escreve, além disso, que Sócrates lhe 
é tão próximo que ele se bate a cada dia 
contra ele! 

Platonismo e cristianismo
sempre presentes

Mas Nietzsche procura sempre ir além 
do jogo platônico de oposições metafísi-
cas, ou éticas, “além do bem e do mal”, 
afirmando um bem superior, o do criador, 
mas também “além do ser e da aparên-
cia”, reconhecendo que a destruição do 
ser envolve a destruição das aparências 
e, consequentemente, que o platonis-
mo, mesmo lutando contra ele, está 
sempre presente. Vale o mesmo para o 
cristianismo. Nietzsche procura descons-
truir não o cristianismo, mas o que resta 
do cristianismo em sua época, a época 
de Comte,19 de Feuerbach20 e de Marx, 
talvez porque ele está desesperado, 
como um novo Pascal, ao ver o fracasso 
da religião de amor que é o ensinamento 
do Cristo. A posição de Nietzsche é mui-
to ambígua: de uma parte, ele saúda o 
“niilismo” que é, para ele, a situação 
natural do mundo, não vindo o cosmo de 
“nada”, nihil, e não se ligando a “nada”, 
mas sendo as religiões igualmente niilis-
tas, quer se tratasse do budismo ou do 
cristianismo. De outra parte, ele reage 
contra esse niilismo tentando, “a golpes 
de martelo”, forjar um novo homem, o 
super-homem, que é o verdadeiro cria-
dor de novas tábuas da Lei. Nietzsche 
havia compreendido que o homem não 
vive somente de pão, mas, sobretudo, de 
crenças, e que somente estas podem dar 
um sentido à sua vida. 

19 Augusto Comte (1798-1857): filósofo e pen-
sador social francês. Fundou a escola filosófica 
conhecida como positivismo e criou um concei-
to de ciência social a que deu o nome de so-
ciologia. O positivismo comteano afirma que a 
verdade da ciência é indiscutível e demonstrá-
vel universalmente. (Nota da IHU On-Line).
20 Ludwig Feuerbach (1804-1872): filósofo 
alemão, reconhecido pela influência que seureconhecido pela influência que seu 
pensamento exerce sobre Karl Marx. Abandona 
os estudos de Teologia para tornar-se aluno de 
Hegel, durante dois anos, em Berlim. De acor-
do com sua filosofia, a religião é uma forma de 
alienação que projeta os conceitos do ideal hu-
mano em um ser supremo. É autor deautor de A essên-
cia do cristianismo (2. ed. São Paulo: Papirus, 
1997). (Nota da IHU On-Line)

leia Mais...
>> Confira outra entrevista concedida por 

Jean-François Mattéi. Acesse nossa página eletrô-
nica (www.unisinos.br/ihu) 

Entrevista: 
* Um retorno à caverna de Platão? Edição número 
277, de 14-10-2008, intitulada Lévinas e a majesta-
de do Outro, disponível para download em 
http://www.unisinos.br/ihuonline/index.
php?option=com_tema_capa&Itemid=23&task=deta
lhe&id=1355 
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Platão, um pensador sistemático, 
segundo a Escola de Tübingen-Milão
Ensinamentos não escritos revelam nova faceta do pensador grego, para quem 
a escrita jamais poderia criar compreensão filosófica genuína. Contudo, isso não 
representa depreciação dos diálogos, defende Thomas Szlezák  

Por Márcia Junges | traDução Walter schluPP

Q
uestionado sobre que outras novidades vieram à tona em função da reavaliação dos tes-
temunhos dos “ensinamentos não-escritos” por intermédio da Escola de Tübingen-Milão, 
o filósofo Thomas Szlezák, diretor dos Arquivos Platão nessa universidade, enfatizou que 
“Platão foi um pensador sistemático, que tentou explicar a realidade total a partir de 
princípios unitários/uniformes”. Segundo ele, “os diálogos e a teoria oral dos princípios 

se complementam de modo ideal”. E continua: “Uma peculiaridade dos ensinamentos não-escritos é 
o fato de elas, após analisar o mundo em termos dos seus últimos princípios, num segundo passo in-
verso, ‘construírem’ o mundo a partir dos princípios, onde surgem como primeiro produto da gênese 
inteligível as ideias dos números e das formas espaciais. Os ensinamentos não-escritos continham, 
entre outras coisas, elementos importantes como uma filosofia dos números e uma doutrina das ca-
tegorias, da qual os diálogos ainda apresentam alguns vestígios”. As afirmações fazem parte da en-
trevista especial, concedida por Szlezák, por e-mail, à IHU On-Line. Para Platão, o mundo das ideias 
e os princípios que o fundamentam é algo “divino”, e sua comunicação por escrito seria “jogá-las a 
esmo”, uma “profanação”. Por outro lado, isso não significa uma depreciação dos diálogos, garante 
o especialista alemão.

Thomas Szlezák cursou Filosofia Clássica, Filosofia e História nas Universidades de Erlangen, Mu-
nique e Tübingen. Especialista em Platão, é autor de Platon und Aristoteles in der Nus-Lehre Plotins 
(Basel-Stuttgart: Schwabe & Co. 1979), além de Ler Platão (São Paulo: Loyola, 2005) e Platone poli-
tico (Roma: Treccani, 1993). Outros aspectos básicos de sua pesquisa são a tragédia grega do século 
V, bem como a Metafísica de Aristóteles. Confira a entrevista. 

IHU On-Line - A Escola de Tübingen-
Milão1 chamou a atenção para textos 

1 Escola de Tübingen-Milão: surgiu e se con-
solidou pelas pesquisas desenvolvidas a partir 
de meados do século XX por Hans Krämer, Kon-
rad Gaiser e Thomas Szlezák, na Universidade 
de Tübingen (Alemanha), aos quais se junta-
ram pesquisadores do Centro di Ricerche di 
Metafisica da Universidade Católica de Milão, 
fundado por Giovanni Reale, que, a partir dos 
anos 1980, deram uma contribuição significa-
tiva ao desenvolvimento e à divulgação dessas 
pesquisas a ponto de justificar a nova desig-
nação de Escola Platônica de Tübingen-Milão. 
No âmbito dessa escola, tornou-se usual falar 
de “paradigmas hermenêuticos”, que se te-
riam sucedido na história das interpretações 
de Platão. O paradigma proposto pela Escola 
de Tübingen-Milão caracteriza-se por trazer 
novamente à tona a necessidade de recorrer 
ao ensinamento oral de Platão para compre-
ender adequadamente, seja do ponto de vista 
histórico, seja do ponto de vista doutrinal, o 

que já existiam, mas não eram sufi-
cientemente levados em conta (em 
Aristóteles, Teofrasto,2 Alexandre de 

conjunto dos seus escritos, alcançando assim 
uma compreensão de “todo Platão”. Segundo 
este paradigma, os escritos platônicos não são 
autárquicos, isto é, não podem ser compreen-
didos só a partir deles mesmos, nem na sua 
totalidade nem em parte; deles não se depre-
ende uma unidade, uma vez que esta se en-
contra subjacente a eles, na medida em que 
foi confiada à oralidade dialética, de modo 
que a chave para o acesso à totalidade do pen-
samento de Platão deve ser buscada na tradi-
ção indireta, que nos transmite as doutrinas 
não escritas. (Nota da IHU On-Line)
2 Teofrasto (372 a. C. – 287 a. C.): sucessor de 
Aristóteles na escola peripatética. Era oriundo 
de Eressos, em Lesbos. Seu nome original era 
Tirtamo, mas ficou conhecido pela alcunha de 
‘Teofrasto”, que lhe foi dada por Aristóteles, 
segundo se diz, para indicar as qualidades de 
orador. (Nota da IHU On-Line)

Afrodísia,� entre outros), segundo 
os quais Platão procurava explicar 
a realidade inteira (mundo dos sen-
tidos e mundo das ideias) de forma 
integrada a partir dos mesmos princí-
pios. Qual a relação dessa teoria dos 
princípios em seus “ensinamentos 
não-escritos” com a teoria dualista 
das ideias nos diálogos? Será a teoria 
oral dos princípios em si dualista ou 
monista?
Thomas Szlezák - A teoria dos prin-

3 Alexandre de Afrodisia (aproximadamen-
te 200 a.C.): comentador de Aristóteles, que 
foi discípulo de Hermínio e de Aristocles de 
Messina, os quais puderam transmitir-lhe sua 
tendência platonizante e estóica. Ocupou a 
cátedra peripatética em Atenas. Seus comen-
tários a Aristóteles foram muito influentes até 
o Renascimento.  (Nota da IHU On-Line)
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cípios de Platão, a qual ele proposi-
talmente não descreveu em seus diá-
logos, razão pela qual a academia os 
chamou de seus “ensinamentos não-
escritos” (ágrapha dógmata), era tão 
dualista quanto a doutrina das ideias 
em seus diálogos. Ocorre que a análi-
se da realidade, em última instância, 
conduz a dois princípios, nenhum dos 
quais pode ser baseado no outro. Os 
princípios são: 1. O uno como princí-
pio positivo, que confere a todas as 
coisas, tanto às ideias quanto às coi-
sas do mundo perceptível, unidade e 
forma, ser e constância, razão pela 
qual é também o princípio do bem; 2. 
A dualidade indeterminada como prin-
cípio negativo, que fundamenta a plu-
ralidade no mundo e precisa ser con-
siderada causa última do movimento, 
da inconstância, da perda da forma, e 
também do mal. O segundo princípio 
serve, a bem dizer, como material do 
primeiro princípio, o qual cria a forma, 
ao gradativamente determinar, fixar e 
formar a dualidade originalmente in-
determinada por completo. A Escola 
de Tübingen-Milão reinterpretou os 
relatos sobre os ágrapha dógmata de 
Platão em Aristóteles, Teofrasto, Ale-
xandre de Afrodísias, entre outros; ali 
sempre constam dois princípios últi-
mos. Em nenhum lugar existe algum 
indício de que o segundo princípio pu-
desse ser derivado do primeiro. Esta 
é a mais importante diferença entre 
a teoria platônica oral dos princípios 
e o neoplatonismo: neste, em última 
análise, o uno é também fonte da plu-
ralidade e do princípio material; aí se 
apresenta o problema da teodiceia: 
como Deus pode ser responsável pelo 
mal? Em Platão, este problema não 
existe, porque sua filosofia é dualista, 
sendo o mal um princípio último não 
suscetível de anulação, por cuja exis-
tência Deus não é responsável.

IHU On-Line - Como as doutrinas eso-
téricas (para os iniciados) e as doutri-
nas exotéricas (para os não iniciados) 
platônicas podem ser compreendidas 
no conjunto de sua filosofia? Que pe-
culiaridades e diferenças essas dou-
trinas apresentam?
Thomas Szlezák - A filosofia oral (eso-
térica) de Platão vai mais longe que os 
diálogos. Ela analisa o mundo (tanto o 

mundo inteligível tanto quanto o sen-
sível) até os seus últimos princípios, o 
que nunca é tentado nos diálogos. As-
sim sendo, os diálogos e a teoria oral 
dos princípios se complementam de 
modo ideal. De resto, os próprios di-
álogos contêm muitas referências aos 
problemas tratados nos ágrapha dóg-
mata, como mostraram as interpre-
tações da Escola de Tübingen-Milão. 
Uma peculiaridade dos ensinamentos 
nãoescritos é o fato de elas, após ana-
lisar o mundo em termos dos seus úl-
timos princípios, num segundo passo 
inverso, “construírem” o mundo a par-
tir dos princípios, onde surgem como 
primeiro produto da gênese inteligível 
as ideias dos números e das formas 
espaciais (ponto - linha - superfície - 
corpo). Os ensinamentos nãoescritos 
continham, entre outras coisas, ele-
mentos importantes como uma filo-
sofia dos números e uma doutrina das 
categorias (da qual os diálogos ainda 
apresentam alguns vestígios).

IHU On-Line - Que outras novidades 
vieram à tona em função da reava-
liação dos testemunhos dos “ensina-
mentos nãoescritos” por intermédio 
da Escola de Tübingen-Milão?
Thomas Szlezák - A novidade que pode-
mos distinguir por meio dos ensinamen-
tos nãoescritos é que Platão foi um pen-
sador sistemático, que tentou explicar 
a realidade total a partir de princípios 
unitários/uniformes [einheitlich]. Nova 
é também a constatação de que sua fi-
losofia dos números apresenta grande 
afinidade com a de Pitágoras. Outra no-
vidade é também que a doutrina aristo-
télica da mesótes, do centro eticamente 
correto entre dois extremos, já estava 

embrionariamente contida na teoria dos 
princípios de Platão e que sua teoria da 
matéria (hyle) foi apenas uma continu-
ação da noção platônica da dualidade 
indeterminada.

IHU On-Line - Quem reconheceu a 
importância dos antigos textos que 
falam da filosofia esotérica dos prin-
cípios de Platão? Quando ocorreu isto 
e onde encontramos uma compilação 
desses testemunhos?”
Thomas Szlezák - Os textos antigos 
da filosofia oral dos princípios já goza-
vam de grande consideração no início 
do século XIX em vários autores ale-
mães (Brandis,4 Weisse,5 Trendelen-
burg,6 K.F.Hermann), mas acabaram 
novamente marginalizados na tradição 
fundada por Eduard Zeller. No início do 
século XX, então, Léon Robin7 reinter-
pretou os relatos aristotélicos sobre 
a teoria dos princípios de Platão (La 
théorie platonicienne des Idées et des 
Nombres d´après Aristote: Paris 1908). 
Outras interpretações importantes vie-
ram, então, na primeira metade do 
século XX da parte de Julius Stenzel,8 
Theodor Gomperz,9 Paul Wilpert10 e 
outros, até que então, em Tübingen, 
Hans Joachim Krämer11 e Konrad Gai-
ser12 apresentaram uma interpretação 

4 Christian August Brandis (1790-1867): filólo-
go e historiador da filosofia alemão. (Nota da (Nota da 
IHU On-Line)
5 Christian Hermann Weisse (1801–1866): 
filósofo alemão. (Nota da(Nota da IHU On-Line)
6 Friedrich Adolf Trendelenburg (1802- 
1872): filólogo e filósofo alemão. (Nota da (Nota da IHU 
On-Line)
7 Léon Robin: filósofo francês, autor de La 
théorie platonicienne des Idées et des Nom-
bres d’après Aristote. (Nota da IHU On-Line)
8 Julius Stenzel: filósofo alemão, autor de, 
entre outros, Studien zur Entwicklung der pla-
tonischen Dialektik von Sokrates zu Aristoteles 
e Zahl und Gestalt bei Platon und Aristoteles. 
(Nota da IHU On-Line)
9 Theodor Gomperz (1832-1912): filósofo aus-
tríaco. (Nota da IHU On-Line)
10 Paul Wilpert (1906-1967): filósofo alemão, 
autor de, entre outros, Zwei aristotelische 
Frühschriften über die Ideenlehre (Regens-
burg: J. Habbel, 1949). (Nota da IHU On-
Line)
11 Hans Joachim Krämer: filósofo alemão, um 
dos fundadores da Escola de Tübingen-Milão, 
autor da obra pioneira na interpretação de 
Platão Arete bei Platon und Aristoteles. ZumZum 
Wesen und zur Geschichte der platonischen 
Ontologie (Heidelberg: Abhandlungen der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften, 
1959). (Nota da(Nota da IHU On-Line)
12 Konrad Gaiser: filósofo alemão, um dos 
fundadores da Escola de Tübingen-Milão, au-
tor de Platons ungeschriebene Lehre. Studien 
zur systematischen und geschichtlichen Be-

“Na concepção de 

Platão, a escrita jamais 

poderá criar 

compreensão 

filosófica genuína em 

leitores que não sabem 

o que é filosofia”
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totalmente nova sobre a importância 
fundamental desses testemunhos: H.J. 
Krämer, Arete bei Platon und Aristo-
teles, 1959, e K.Gaiser, Platons unges-
chriebene Lehre, 1963. A obra de Gai-
ser ainda apresenta em apêndice (p. 
441-557) uma compilação dos mais im-
portantes testemunhos (em grego, com 
breves explanações) sob o título Tes-
timonia Platonica. Textos gregos com 
tradução francesa em: M.-D.Richard, 
L´enseignement orale de Platon (Paris, 
2a.ed. 2005, p. 243-381).

IHU On-Line - Qual é o sentido da 
afirmação platônica de que ele nunca 
escreveria nada que considerasse de 
“maior valor”? Isso não invalidaria, 
de certa forma, suas obras escritas?
Thomas Szlezák - Quando Platão diz que 
um homem de bom senso jamais confia-
ria à escrita seus pensamentos “mais sé-
rios”, seus spoudaiótata, ele quer dizer 
que um filósofo sério jamais se arrisca-
ria a expor as teorias mais complicadas 
e prenhes de premissas, que somente 
podem ser captadas após longo preparo 
intelectual e ético, à multidão despre-
parada e afilosófica de receptores inade-
quados. Como para Platão o mundo das 
ideias e os princípios que o fundamen-
tam são algo “divino”, sua comunicação 
por escrito seria “jogá-las a esmo” [“Hi-
nauswerfen”], uma profanação. Aconte-
ce que na concepção de Platão a escrita 
jamais poderá criar compreensão filosó-
fica genuína em leitores que não sabem 
o que é filosofia. Quando muito, ela po-
derá “evocar” conteúdos filosóficos na 
pessoa que já “sabe”.

Isto não representa uma deprecia-
ção dos diálogos. Para Platão, os diálo-
gos tinham o sentido de preparar para 
a formação filosófica em sua academia 
e para a teoria oral dos princípios. Os 
diálogos contêm muita filosofia valiosa 
em todas as áreas, como, por exem-
plo, na filosofia do Estado, na episte-
mologia, ética, psicologia, doutrina 
das ideias e cosmologia; mas em lugar 
algum eles apresentam a respectiva 
fundamentação sobre os princípios su-
premos. O próprio Platão sempre volta 
a manifestar isso claramente nos diá-

gründung der Wissenschaften in der Platoni-
schen Schule (Anhang: Testimonia Platonica. 
Quellentexte zur Schule und mündlichen Lehre 
Platons: Stuttgart, Ernst Klett Verlag, 1963). 
(Nota da IHU On-Line)

logos, mais explicitamente na Politeia 
(A República) e no diálogo cosmológi-
co Timaios. Portanto a Escola de Tü-
bingen-Milão não está “depreciando os 
diálogos”, mas procura levar em consi-
deração a respectiva apreciação que o 
próprio Platão expressou claramente.

IHU On-Line - Em que medida a divul-
gação oral desses conhecimentos os 
preservaria de más interpretações a 
partir do texto escrito?
Thomas Szlezák – Naturalmente, a 
discussão oral das ideias de Platão na 
academia, isto é, na roda dos discípu-
los, de cuja formação intelectual ele 
mesmo cuidara, teria levado a uma 
compreensão melhor de todo o seu 
pensamento, tanto dos diálogos quan-
to da teoria dos princípios. Somente na 
conversação oral é que o filósofo pode 
perguntar e receber respostas espon-
tâneas que revelam se o interlocutor 
realmente conseguiu acompanhar. So-
mente neste caso é que a pessoa a filo-
sofar oralmente continuará. Um livro, 
por sua vez, pode continuar sendo lido, 
mesmo que não tenha havido compre-
ensão alguma; ao fim e ao cabo estará 
formado, então, um perfeito mal-en-
tendido. Justamente para evitar isso, 
Platão insistia na oralidade.

IHU On-Line - É correto afirmar que 
a dialética platônica fundamenta a 
dialética hegeliana? Por quê?
Thomas Szlezák - O próprio Hegel 
entendeu sua dialética como conti-
nuação da dialética platônica. Princi-
palmente no diálogo Parmênides de 
Platão, Hegel13 via o exemplo perfeito 

13 Friedrich Hegel (1770-1831): filósofo ale-
mão idealista. Como Aristóteles e Santo Tomás 
de Aquino, tentou desenvolver um sistema fi-
losófico no qual estivessem integradas todas 
as contribuições de seus principais predeces-
sores. Sua primeira obra, A fenomenologia do 

de como os conceitos se movem diale-
ticamente. Antes de Platão, ninguém 
demonstrara com tanta clareza que, 
ao utilizar conceitos, necessariamente 
estamos utilizando uma trama de con-
ceitos, cuja relação recíproca somen-
te pode ser captada em se passando 
por posições opostas.

IHU On-Line - Como a dialética platô-
nica se apresenta nos seus diálogos 
tardios?
Thomas Szlezák - Com maior clareza 
que os diálogos iniciais e intermediários, 
a dialética dos diálogos posteriores de 
Platão mostra a direção que o pensa-
mento precisa tomar: para cima, para 
os princípios. Ela também mostra que as 
ideias são a “condição da possibilidade” 
de todo pensar e falar (num sentido que 
não deixa de ser “filosófico transcenden-
tal”). Mas também os diálogos posterio-
res evitam trilhar o caminho completo 
até os últimos princípios. Segundo Pla-
tão, na escrita isto não é possível. Quan-
do, por exemplo em Parmênides, Platão 
fala do seu conceito supremo, do uno ou 
hén, ele não declara em que sentido o 
uno é o bem, o que, segundo a tradição 
dos ensinamentos nãoescritos, constituía 
o teor principal da sua filosofia oral; no 
diálogo ele tampouco especifica a pre-
cisão com que o princípio da forma de-
limita a dualidade indeterminada. Par-
mênides, portanto, aproxima-se muito 
dos ensinamentos nãoescritos, mas evita 
apresentá-los de forma coerente e com-
pleta. Mais do que pequenas amostras 
da dialética platônica sistemática exi-
gida pelos diálogos também os diálogos 
posteriores não oferecem.

IHU On-Line - Qual é a maior contri-
buição desse pensador para o pensa-
mento político em nossos dias? Como 
entender a figura do filósofo legisla-
dor, recorrente em vários outros fi-

espírito, tornou-se a favorita dos hegelianos 
da Europa continental no séc. XX. Sobre Hegel, 
confira a edição especial nº 217 de 30-04-2007, 
intitulada Fenomenologia do espírito, de Ge-
org Wilhelm Friedrich Hegel (1807-2007), em 
comemoração aos 200 anos de lançamento 
dessa obra. O material está disponível em 
http://www.unisinos.br/ihuonline/uploads/
edicoes/1177963119.41pdf.pdf. Sobre Hegel, 
confira, ainda, a edição 261 da IHU On-Line, 
de 09-06-2008, intitulada Carlos Roberto Ve-
lho Cirne-Lima. Um novo modo de ler Hegel, 
disponível em http://www.unisinos.br/ihuon-
line/uploads/edicoes/1213054489.296pdf.
pdf. (Nota da IHU On-Line)

“O pensamento de 

Platão é 

fundamentalmente 

‘antidemocrático’, 

porque combate o

relativismo de valores”
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lósofos?
Thomas Szlezák - A mais importante 
contribuição de Platão para a filoso-
fia política é a noção de que a política 
precisa estar calcada num conhecimen-
to filosófico bem fundado das bases da 
ética. Além disso, a política precisa ser 
conduzida por conhecimentos sólidos em 
todas as áreas. Esses dois enfoques estão 
reunidos na ideia do mando dos filósofos 
no melhor Estado, pois os “filósofos-reis” 
ideais de Platão possuem base filosófica 
para tudo que fazem, além da formação 
científica em todas as áreas relevantes 
para a política. Platão é o autor dessa 
ideia. Onde quer que ela apareça, como 
por exemplo em Nietzsche, Platão está 
na origem. Como já se afirmou tantas 
vezes, a história da filosofia ocidental 
revela ser “uma série de notas de rodapé 
sobre Platão”.

IHU On-Line - Há diálogos ou discur-
sos platônicos que podem ser consi-
derados antidemocráticos? Em que 
sentido?
Thomas Szlezák - O estado ideal de Pla-
tão, esboçado na Politeia (A República), 
não seria um estado democrático, por-
que nele o mando estaria vinculado à 
competência filosófica e científica, não 
à vontade da maioria. Já a democracia 
está calcada, por princípio, num relati-
vismo ético de valores: ninguém que jul-
gue ter reconhecido “o bem absoluto”, 
pode ter o direito, numa democracia, 
de impor sua opinião aos outros. Já os 
filósofos-reis no estado ideal de Platão 
fariam isto. Neste sentido, o pensa-
mento de Platão é fundamentalmente 
“antidemocrático”, porque combate o 
relativismo de valores. De resto, Platão 
combatia a democracia direta em sua 
cidade natal Atenas, onde o povo podia 
decidir importantes questões éticas por 
simples resolução majoritária, sem levar 
em consideração um cânon de direitos 
humanos e direitos de minoria. Não há 
dúvida de que Platão teria tido feito um 
juízo muito mais positivo da democracia 
parlamentar moderna do que da antiga 
democracia direta. Isto porque muitas 
ideias de Platão já estão implementadas 
na democracia moderna. Esta tenta es-
tabelecer uma vinculação fundamental 
ao direito, protegendo minorias e res-
peitando direitos humanos. 

Os escritos de Platão representam para o pensamento ociden-
tal “uma virada definitiva”, pois ajudaram a compor grande 
parte do vocabulário filosófico em voga. A ação política dos 
filósofos hoje pode ser pensada através da tarefa que Platão 
atribui ao filósofo-político 

Por Márcia Junges

O 
pensamento ocidental é diretamente tributário à obra de Pla-
tão. Prova disso é o uso, até hoje corrente, do vocabulário filo-
sófico criado pelo filósofo grego, menciona o Prof. Dr. Marcelo 
Perine. Segundo o pesquisador, os escritos platônicos são “uma 
virada definitiva, ou um ponto de não retorno”. A ação política 

do filósofo em nossos dias pode ser pensada através da tarefa que Platão 
atribui ao filósofo-político. “Compete, portanto, ao filósofo, pensar a ação, 
como forma de influenciar a atividade própria do político”, disse Perine na 
entrevista que concedeu, por e-mail, à IHU On-Line. “O pensador da ação 
pode não ter eficácia no imediato. Entretanto, só o pensamento da ação é 
capaz de compreender que a paixão política é incapaz e compreender suas 
próprias razões. Pensar a ação é conferir às paixões senso das proporções. O 
político que conseguir isso será também filósofo. O filósofo, porém, não pre-
cisará sentir-se frustrado se não for político por profissão. Afinal, a realidade 
compreendida não é mais a mesma de antes da compreensão.”

Perine debate, ainda, a atualidade de A República, escrito da maturi-
dade de Platão, considerado sua obra-prima. Em seu ponto de vista, essa é 
uma das obras que conseguem realizar a façanha de “apreender o tempo no 
conceito”, como disse Hegel. A influência da concepção socrática de alma, 
que foi ampliada por Platão e elaborada pelos grandes teólogos dos primei-
ros séculos do cristianismo, e as doutrinas não escritas de Platão são outros 
assuntos dessa entrevista. “A existência de um ensinamento oral de Platão, 
que não pode ser negada por nenhum estudioso sério da obra platônica, não 
representa nenhuma ameaça à obra escrita”, afirmou.

Coordenador da Comissão da área de Filosofia e Teologia da CAPES, Perine 
é graduado em Filosofia, pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Media-
neira, e em Teologia, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-Rio). É mestre e doutor em Filosofia, pela Pontifícia Universidade Gre-
goriana (PUG), na Itália, com a tese Filosofia e violência. Um estudo sobre 
o sentido e a intenção da filosofia de Eric Weil (São Paulo: Edições Loyola, 
1987). Fez pós-doutorado na Università Vita Salute San Raffaele, na Itália. 
De sua produção intelectual, citamos as obras Um conflito de humanismos 
(Belo Horizonte: Editora PUC Minas, 2001), escrito em parceria com Henri-
que Cláudio de Lima Vaz, Platão. A República (São Paulo: Scipione, 2002) e 
Quatro lições sobre a ética de Aristóteles (São Paulo: Edições Loyola, 2006). 
Leciona na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), no Depar-
tamento de Filosofia. Confira a entrevista.

Platão e a ação política dos filósofos
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IHU On-Line - Sob quais aspectos A 
República continua uma obra atual?
Marcelo Perine - Uma obra de filosofia 
conserva atualidade quando é capaz 
de realizar aquela operação que He-
gel chamava de “apreensão do tem-
po no conceito”, ou seja, quando é 
capaz de arrancar o presente do seu 
caráter efêmero para situá-lo no âm-
bito da compreensão do seu sentido. 
A República, de Platão, é uma dessas 
obras que conseguiram essa façanha. 
Ao perguntar pela justiça e ao buscar 
a resposta tanto na interioridade do 
ser humano ou, se quisermos, na sua 
alma, como nas estruturas da vida em 
comum, Platão situa o tratamento da 
questão num âmbito de compreensão 
que permanece para sempre como 
fonte de inspiração para todos os que 
se disponham a buscar, como ele bus-
cou no século IV a.C., uma resposta 
para a pergunta pela justiça.

IHU On-Line - Qual é a importância 
dessa obra no corpus platônico e na 
história da filosofia?
Marcelo Perine - A República é, mui-
to provavelmente, a obra-prima de 
Platão e, sem sombra de dúvida, uma 
das mais importantes de toda a lite-
ratura filosófica da tradição ocidental. 
A obra levou cerca de vinte anos para 
ser concluída (entre 390 e 370 a.C.), 
e parece que Platão a retocou até o 
final de sua vida. A obra situa-se entre 
os assim chamados escritos da maturi-
dade de Platão, junto com o Fédon, o 
Parmênides, o Fedro, o Banquete e o 
Teeteto. No corpus platônico, a obra 
tem um lugar central e importantíssi-
mo, seja pelo tema — a definição filo-
sófica da justiça —, seja por alguns de 
seus conteúdos, como a questão da es-
trutura da alma humana, a questão da 
definição do Bem ou a das formas de 
governo, seja ainda pelos ensaios de 
aplicação do que virá a ser conhecido 
como o caminho longo ou a dialética.

IHU On-Line - Quais são as maiores 
contribuições do pensamento enci-
clopédico de Platão para o floresci-
mento do pensamento ocidental? 
Marcelo Perine - Para o pensamento 
ocidental, a obra de Platão represen-
ta uma virada definitiva ou um ponto 

de não retorno, a começar pelo fato 
de ter sido ele o primeiro responsá-
vel pela formação de grande parte do 
vocabulário filosófico que ainda hoje 
utilizamos para filosofar. Independen-
temente da adequação do adjetivo 
enciclopédico aplicado ao pensamento 
de Platão, o que posso dizer é que as 
grandes questões da ética, da políti-
ca, da ontologia, da epistemologia, da 
cosmologia e até mesmo da teologia 
floresceram no pensamento de Platão 
de um modo que permanecem até hoje 
como referência para os estudiosos da 
história da filosofia e para os verdadei-
ros filósofos de todos os tempos.

IHU On-Line - Recuperando um tópi-
co de outra entrevista que nos con-
cedeu (1), poderia dar mais detalhes 
sobre por que afirma que a cosmolo-
gia de Platão pode ser a chave para 
a compreensão de muitos problemas 
epistemológicos, ontológicos, éticos, 
políticos e teológicos?
Marcelo Perine - Naquela entrevista, 
afirmei que as ideias cosmológicas es-
tão presentes na obra de Platão desde 
os chamados escritos da juventude, 
mas a cosmologia propriamente dita é 

1 Disponível em http://www.unisinos.br/ihuon-
line/uploads/edicoes/1158342983.13pdf.pdf. 
(Nota da IHU On-Line)

uma elaboração tardia, que deve ser 
considerada como um ponto de culmi-
nância de toda a sua filosofia, para o 
qual convergem todos os grandes te-
mas que polarizaram a sua imensa obra 
ao longo da sua elaboração. Assim, é 
possível pensar que muitos problemas 
epistemológicos, ontológicos, éticos, 
políticos e teológicos encontram uma 
chave de compreensão na cosmologia 
platônica. Mesmo sem querer reduzir 
ou submeter o pensamento de Platão 
à ideia moderna (hegeliana!) de siste-
ma, o fato é que a análise cuidadosa 
do conjunto da obra de Platão revela 
uma profunda coerência e, mais ain-
da, uma “estrutura de socorro” (como 
a definiu Thomas A. Szlezák2), pela 
qual os textos de diferentes épocas se 
iluminam mutuamente e se socorrem 
em vista da compreensão do seu senti-
do, nem sempre evidente ao leitor que 
não tenha a visão do conjunto. Consi-
derando que a cosmologia é de elabo-
ração tardia no pensamento de Platão, 
é normal que nela sejam repensados 
os grandes problemas que exigiram 
a atenção de Platão ao longo de sua 
vida. Assim, por exemplo, a doutrina 
da alma, elaborada sistematicamente 
pela primeira vez em A República, é 
retomada no tardio Timeu no quadro 
de uma compreensão cosmológica.

IHU On-Line - Repensar a cosmologia 
platônica à luz do século XXI pode ser 
um elemento que faça o ser humano 
rever sua conduta em termos éticos 
e também ecológicos? Por quê?
Marcelo Perine - Retomo, mais uma 
vez, à referida entrevista à IHU On-
Line, na qual afirmei, a propósito do 
mito cosmológico do Político, onde se 
encontram muitos elementos da cos-
mologia platônica, que o drama cós-
mico simboliza o drama humano, de 
modo que o universo é um modelo de 
ordem que os seres humanos devem 
imitar. E nesse sentido — ético — a 
“imitação e o seguimento” do univer-
so pelos humanos, como é afirmado 
no final do mito, tem um caráter nor-
mativo e não apenas descritivo. Se no 
universo o caos absoluto, simboliza-

2 Confira nesta edição uma entrevista especial 
com Thomas Szlezák, intitulada Platão, um 
pensador sistemático, segundo Escola de Tü-
bingen-Milão. (Nota da IHU On-Line)
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do pelas consequências devastadoras 
da inversão do movimento celeste, 
é apenas um estado hipotético, na 
medida em que a Inteligência (nous) 
continuamente governa a necessidade 
(ananke) na maior parte do tempo, 
na vida humana a completa desordem 
realmente existe e pode se generali-
zar, de modo que depende dos seres 
humanos fazer com que nous governe, 
ou seja submetido a ananke. Como 
diz uma estudiosa dessas questões, 
Gabriela Roxana Carone,3 no seu livro 
recentemente traduzido por Edições 
Loyola, A cosmologia de Platão e suas 
dimensões éticas (2008), o universo é 
o que os seres humanos e a polis de-
vem ser. Nesse sentido, a atitude de 
respeito pela natureza encontra na 
cosmologia de Platão uma grande fon-
te de inspiração. É certo que não é 
preciso recorrer à cosmologia de Pla-
tão para fundamentar uma atitude de 
respeito pela natureza, mas é inegável 
que a cosmologia platônica oferece 
uma série de elementos importantes 
que dão o que pensar, especialmente 
no momento em que a própria ciência 
moderna revela solidariedades até en-
tão insuspeitas, para o bem e para o 
mal, entre a vida humana e a natureza 
como um todo. A ideia central da cos-
mologia platônica — o homem como 
parte da natureza — parece simples, 
mas é plena de consequências.

IHU On-Line - Quais seriam as impli-
cações para a dialética e para a ética 
da cosmologia platônica e a estrutura 
metafísico-numérica da realidade?
Marcelo Perine - Esta pergunta toca 
no ponto central de um projeto de 
pesquisa que estou desenvolvendo no 
momento. É evidente que não poderei 
respondê-la de modo satisfatório ago-
ra e, talvez, nem mesmo ao final da 
pesquisa. De todo modo, o que posso 
dizer neste momento é que a pesquisa 
tem como focos principais dois diálogos 
tardios de Platão, o Filebo e o Timeu, 
lidos segundo os cânones interpretati-
vos da Escola Platônica de Tübingen-Mi-
lão. A ideia de fundo da pesquisa é que 

3 Gabriela Roxana Carone: filósofa, docente 
na Universidade do Colorado, EUA, autora de A 
cosmologia de Platão e suas dimensões éticas 
(São Paulo: Loyola, 2008). (Nota da(Nota da IHU On-
Line)

a doutrina dos Princípios, que rege a 
cosmologia de Platão, é determinante 
para a compreensão da realidade pelo 
método da composição e da divisão 
(dialética) e para a concepção do bem 
da vida humana (ética). No momento, 
estou concentrado no estudo do File-
bo, que, segundo os cânones da Escola 
de Tübingen-Milão, é um diálogo que 
não levanta particulares problemas in-
terpretativos, pois desde o comentário 
de Porfírio, como nos atesta Simplício, 
o diálogo foi posto em estreita relação 
com as lições orais de Platão Sobre o 
Bem e com o ensinamento platônico 
das doutrinas não escritas. A leitura do 
Filebo segundo os cânones da Escola 
de Tübingen-Milão revela que o diálo-
go pode ser compreendido a partir de 
três eixos temáticos: 1) o da estrutura 
bipolar da realidade, que se explica 
com base nas metaideias de Limite e 
Ilimite, conexas com a problemática 
do Uno e dos Muitos; 2) o da amplia-
ção dessa temática em nível cosmoló-
gico, antropológico e ontológico, que 
desemboca na teoria do Demiurgo, e, 
3) o da temática da definição do Bem e 
da determinação da escala de valores 
cujo vértice é a Medida.

Interpretação do Timeu

Como afirma Maurizio Migliori,4 
no seu magistral comentário ao File-

4 Maurizio Migliori (1943): filósofo italiano, 
autor de, entre outros, Filebo (Introduzio-
ne, traduzione, note, apparati e appendice 
bibliografica di M. Migliori, Rusconi, Milano 
1995, Bompiani, Milano 2000). (Nota da IHU 
On-Line)

bo, “Platão, nos diálogos dialéticos, 
e depois no Filebo, nos oferece uma 
manifestação nítida, uma verificação 
do seu sistema, como é testemunha-
do pelo conjunto dos diálogos e das 
fontes doxográficas, e não, como 
muitos pensam, uma correção ou até 
mesmo uma renúncia a uma concep-
ção precedente. Na realidade, Platão 
manifesta o quadro da complexidade 
lógica do seu sistema que, com base 
em algumas indicações metodológicas 
estáveis, individua e verifica os meca-
nismos constitutivos da realidade em 
todos os níveis”.5

Quanto à interpretação do Timeu, 
podemos distinguir dois grandes filões 
metafísicos. O primeiro centra-se na 
temática do Demiurgo, que leva a uma 
série de conclusões largamente ante-
cipadas nos diálogos precedentes, e 
o segundo é centrado na temática do 
Princípio material, que no Timeu, pelo 
menos do ponto de vista cosmológico, 
é posta em evidência muito mais do 
que nos outros escritos, e a este se-
gundo filão liga-se a complexa proble-
mática matemática, de maneira mais 
ampla que em todos os outros escri-
tos. Mas sobre isso não me encontro no 
momento em condições de antecipar 
os resultados a que poderei chegar na 
pesquisa. 

IHU On-Line - Nessa mesma entrevis-
ta à nossa revista, o senhor afirma 
que a política do século XXI tem mui-
to a aprender com Platão, sobretudo 
no cuidado com o meio ambiente. 
Em tempos de tantas notícias nega-
tivas sobre nossos representantes 
legitimamente eleitos, que outros 
aspectos poderíamos aprender sobre 
política com esse filósofo?
Marcelo Perine - Para responder a esta 
pergunta quero retomar a conclusão de 
um texto que publiquei na revista Filo-
sofia, da Unisinos6, no qual afirmei que 
a tarefa que Platão atribui ao filósofo-
político pode ajudar a pensar a ação 
política do filósofo em nossos dias. 

5 Cf. Cf. MIGLOIRI, M., L’uomo fra piacere, intelli-
genza e Bene. Commentario storico-filosofico 
al “Filebo” di Platone, Introduzione di Thomas 
A. Szlezák, Milano, Vita e Pensiero, 1993, p. 
523. (Nota do entrevistado)(Nota do entrevistado)
6 PERINE, M., Medida e paixões no Político de 
Platão, Filosofia Unisinos, 8(3):213-226, set/
dez 2007. (Nota do entrevistado)
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Naquele texto evoquei as palavras de 
Max Weber,7 um dos mais agudos pen-
sadores contemporâneos da política, 
na famosa conferência A política como 
profissão: “Quem deseje dedicar-se à 
política e, principalmente, quem de-
seje dedicar-se à política em termos 
de vocação deve tomar consciência 
desses paradoxos éticos e da responsa-
bilidade quanto àquilo em que ele pró-
prio poderá transformar-se sob pressão 
daqueles paradoxos. Repito que ele se 
compromete com potências diabóli-
cas que atuam com toda violência”.8 
O exercício da política, diz ainda Max 
Weber, “é um esforço tenaz e enérgico 
para atravessar grossas vigas de ma-
deira. Tal esforço exige, a um tempo, 
paixão e senso de proporções”9. Ora, é 
exatamente essa exigência de prender 
junto paixão e senso das proporções 
que faz da ciência política o saber do 
verdadeiro político, que não é senão 
o filósofo. Já em A República, Pla-
tão havia proposto a educação como 
instrumento para superar a oposição 
das tendências naturais nas quais se 
enraízam as diferentes virtudes, as-
segurando a concórdia entre elas por 
meio de uma rigorosa hierarquia na 
alma (Rep., IV, 441 E-442 B). No Políti-
co, ele sustenta que a ciência política 
deve servir-se das auxiliares, que são 
a ciência militar, a ciência jurídica e a 
retórica como mediações da ação po-
lítica. Essas ciências são subordinadas 
à ciência política, porque só esta sabe 
“que ocasiões são favoráveis ou não 

7 Maximillion Weber (1864-1920): sociólogo 
alemão, considerado um dos fundadores da 
Sociologia. Ética protestante e o espírito do 
capitalismo (Rio de Janeiro: Companhia das 
Letras, 2004) é uma das suas mais conheci-
das e importantes obras. Cem anos depois, a 
IHU On-Line dedicou-lhe a sua 101ª edição, 
de 17-05-2004, intitulada Max Weber. A ética 
protestante e o espírito do capitalismo 100 
anos depois, disponível para download em 
http://www.unisinos.br/ihuonline/uploads/
edicoes/1158261116pdf.pdf. De Max Weber o 
IHU publicou os Cadernos IHU em formação nº 
3, 2005, intiulado Max Weber — O espírito do 
capitalismo. Em 10-11-2005, o professor Antô-
nio Flávio Pierucci ministrou a conferência de 
encerramento do I Ciclo de Estudos Repensan-
do os Clássicos da Economia, promovido pelo 
IHU, intitulada Relações e implicações da ética 
protestante para o capitalismo. (Nota da IHU 
On-Line)
8 WEBER, Max, Ciência e política. Duas voca-
ções, trad. L. Hegenberg e O. Silveira da Mota, 
São Paulo, Editora Cultrix, 1999, p. 120. (Nota 
do entrevistado)
9 ID., p. 123. (Nota do entrevistado)

para iniciar ou levar adiante os gran-
des empreendimentos” (305 D). Ora, 
é esse conhecimento do conveniente, 
do devido, do oportuno, característica 
essencial daquela ciência da medida, 
a meu ver, pode e deve ser exigível do 
político contemporâneo que pretenda 
tomar junto paixão e senso das pro-
porções.

Os políticos de hoje não são mais os 
filósofos da Antiguidade, de modo que, 
conforme a tese platônica, os filósofos 
não precisam mais ser reis ou os reis 
filósofos para que os males cessem de 
punir os homens. Modernamente fa-
lando, o âmbito da ação política dos fi-
lósofos é o mesmo que nas sociedades 
modernas Eric Weil10 reservou aos ho-
mens de cultura, ou seja, aqueles que 
são capazes de considerar a discussão 
política como um diálogo e, assim, 
buscar o que os políticos efetivamen-
te quiseram dizer com a discussão.11 
Compete, portanto, ao filósofo, pen-
sar a ação como forma de influenciar a 
atividade própria do político.

O diálogo é a forma da ação polí-
tica do filósofo, porque o diálogo “é a 
via do pensamento que cria a política 
no mundo que se pretende razoável e 
quer, portanto, sê-lo”.12 O pensador 
da ação pode não ter eficácia no ime-
diato. Entretanto, só o pensamento da 
ação é capaz de compreender que a 
paixão política é incapaz e compre-
ender suas próprias razões. Pensar a 
ação é conferir às paixões senso das 
proporções. O político que conseguir 
isso será também filósofo. O filósofo, 
porém, não precisará sentir-se frus-
trado se não for político por profissão. 
Afinal, a realidade compreendida não 
é mais a mesma de antes da compre-
ensão.

IHU On-Line - Alguns estudiosos afir-
mam que Platão era um cristão an-
tes mesmo de Cristo em função de 
sua concepção do dualismo, entre 
mundo das ideias e mundo sensível. 
Como essa concepção influenciou o 
pensamento cristão?

10 Éric Weil (1904-1977): filósofo francês. 
(Nota da IHU On-Line)
11 Cf. WEIL, E., Vertu du dialogue, in: Philoso-
phie et réalité. Derniers essays et conférenc-Derniers essays et conférenc-
es, Paris, Beauchesne, 1982, pp. 279-295. 
(Nota do entrevistado)
12 ID., p. 295. (Nota do entrevistado)(Nota do entrevistado)

Marcelo Perine - Esta questão é tão 
ampla e complexa, que não quero ar-
riscar-me a respondê-la por falta de 
competência para tanto. Para não dei-
xar os leitores sem nenhuma indicação 
a respeito, remeto a uma importante 
obra de Claudio Moreschini13 recente-
mente publicada, chamada História da 
filosofia patrística,14 principalmente 
os capítulos 6 (Platonismo ocidental) 
e 7 (Platonismo grego nos séculos IV e 
V), nos quais os leitores poderão en-
contrar muitos elementos para uma 
resposta satisfatória a esta questão.

Entretanto, quero fazer duas ob-
servações que considero importantes 
diante da pergunta. A primeira é que, 
a meu ver, Platão influenciou muito 
mais a cultura cristã ocidental pela 
formulação de uma ideia de alma, do 
que pelo assim chamado dualismo. Ali-
ás, a questão do dualismo precisaria 
ser mais bem explicitada para não in-
correr em certos preconceitos ou em 
certos chavões da interpretação ma-
nualística, que não correspondem ao 
pensamento de Platão. Mas não é isso 
que quero destacar aqui. Quero cha-
mar a atenção para o fato de que a 
formulação platônica de uma ideia de 
alma (psykhé), preparada pela refle-
xão de filósofos anteriores como He-
ráclito de Éfeso e, mais do que todos, 
pela pregação de Sócrates, teve uma 
extraordinária fortuna na tradição 
cristã ocidental. Sobre isso, publiquei 
um pequeno artigo em 2004 na Revis-
ta Hypnos, intitulado “A herança so-
crática no conceito cristão de alma”, 
no qual me inspiro amplamente num 
exaustivo estudo de um estudioso ita-
liano, Francesco Sarri, Socrate e la nas-
cita del concetto occidentale di anima 
(Milão 1997). A concepção socrática da 
alma como interioridade foi absorvida 
e ampliada na obra de Platão e, por 
meio dele, foi recebida no interior da 
elaboração de uma antropologia cristã 
pelos grandes teólogos dos primeiros 
séculos do cristianismo.

13 Claudio Moreschini: professor de Literatura 
Latina na Universidade de Pisa e um dos mais 
importantes estudiosos da história do pensa-
mento pagão e cristão tardo-antigo, ao qual 
dedicou monografias, edições críticas e tradu-
ções. Em História da Filosofia Patrística, lan-
çado pela Edições Loyola, Claudio Moreschini 
sintetiza seis séculos de pensamento cristão, 
do século II ao VII. (Nota da IHU On-Line)
14 São Paulo: Edições Loyola, 2008.
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A segunda observação procede da 
primeira. Quero me referir aqui ao 
extraordinário livro de Jan Patocka, 
Platone e l’Europa (Milão, 1998), cuja 
tese central é que a Europa, sobretudo 
a Europa ocidental, nasceu do cuidado 
da alma (tes psykhés epimeleisthai) e, 
portanto, se existe algo que se pode 
chamar de Europa, esse conceito tem 
fundamentos espirituais. Ora, a ideia 
socrática de cuidado da alma, que fora 
antecipada na obra de Demócrito,15 
encontrou na obra de Platão o canteiro 
adequado para o seu florescimento e 
para legar a seus herdeiros. Cito Pato-
cka, “o projeto de uma comunidade na 
qual o filósofo poderá viver, ou poderá 
viver o homem que é capaz de pôr em 
prática o cuidado da alma, e pôr em 
ação a ideia filosófica, segundo a qual 
é preciso viver e pensar unicamente a 
partir do olhar para o que é. A obra 
dos herdeiros de Sócrates será criar 
uma comunidade, uma comunidade na 
qual Sócrates e seus semelhantes não 
serão forçados a morrer. Em vista dis-
so será necessário percorrer o mundo 
inteiro, seja necessário um projeto so-
bre a verdade, um projeto sobre a to-
talidade do ser. Será preciso, depois, 
um projeto sobre a comunidade, será 
preciso examinar a alma humana, ver 
o que ela pode ser e o que pode se 
fundar sobre ela” (p. 117)

IHU On-Line - Quais foram as conclu-
sões às quais chegou com a pesquisa 
empreendida sobre as Doutrinas Não 
Escritas de Platão?
Marcelo Perine – Se podemos falar de 
conclusões, eu diria o seguinte: ten-
do-me dedicado a estudar sistemati-
camente as contribuições da Escola de 
Tübingen-Milão, motivado principal-
mente pela tradução que fiz do gran-
de livro de Giovanni Reale,16 Para uma 

15 Demócrito de Abdera (480 a. C. - 380 a. 
C.): filósofo grego sucessor de Leucipo de Mi-
leto. Sua fama decorre do fato de ter sido o 
maior expoente da teoria atômica ou do ato-
mismo. De acordo com essa teoria, tudo o que 
existe é composto por elementos indivisíveis 
chamados átomos. (Nota da IHU On-Line)
16 Giovanni Reale: filósofo italiano, fundador 
do Centro di Ricerche di Metafisica da Univer-
sidade Católica de Milão. Criador da termino-
logia “paradigmas hermenêuticos”, usada pela 
Escola de Tübingen-Milão. Escreveu, entre ou-
tros, Para uma nova interpretação de Platão. 
Releitura da metafísica dos grandes diálogos 
à luz das “Doutrinas não-escritas” (São Paulo, 

nova interpretação de Platão, cuja 
primeira edição é de 1997, posso dizer 
que estou cada vez mais convencido da 
fecundidade dos cânones hermenêuti-
cos dessa escola para a compreensão 
da obra de Platão. O que muitos críti-
cos dessa escola não percebem, even-
tualmente por falta de conhecimento 
ou, talvez, por algum tipo de precon-
ceito, é que a interpretação de Platão 
que recorre à tradição indireta só se 
sustenta porque encontra convincen-
tes confirmações na obra escrita de 
Platão. A existência de um ensinamen-
to oral de Platão, que não pode ser 
negada por nenhum estudioso sério da 
obra platônica, não representa nenhu-
ma ameaça à obra escrita. Na longa 
tradição do platonismo, só na época 
moderna, quando se absolutizaram os 
diálogos como fontes exclusivas para 
o conhecimento da filosofia platônica, 
em decorrência das posições de Sch-
leiermacher,17 é que foi posta sob sus-
peita a existência de um ensinamento 
platônico que corria paralelo aos diá-
logos. Os estudos de Kramer, Gaiser, 
Reale, Szlezák, Erler18 levaram não a 
uma desvalorização da obra escrita 
de Platão, mas à sua relativização. O 
que está em questão aqui é apenas o 

Loyola, 1997). (Nota da IHU On-Line)
17 Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher 
(1768-1834): teólogo, filósofo e pedagogo 
alemão. Foi corresponsável pela aparição da 
teologia liberal, negando a historicidade dos 
milagres e a autoridade literal das Escrituras. 
(Nota da IHU On-Line)
18 Michel Erler: professor de Filosofia Clássica 
na Universidade de Würzburg. Seus trabalhos 
sobre Platão incluem Der Sinn der Aporien in 
Platons Dialogen (1987) e Platon (München 
2006). (Nota da IHU On-Line)

seguinte: levar a sério os testemunhos 
sobre o ensinamento oral de Platão 
no interior da Academia e considerá-
los como passíveis de integração com 
os diálogos. É claro que isso deve ser 
feito com muita prudência e com cri-
térios fornecidos pela crítica literária 
e filológica. Sobre isso, remeto a um 
texto que publiquei na revista da Uni-
versidade Federal de Pelotas, Disser-
tatio (25, 2007, pp. 11-40), intitulado 
“A tradição platônica indireta e suas 
fontes”, no qual faço um balanço dos 
problemas de crítica das fontes da tra-
dição indireta do platonismo.

IHU On-Line - Em relação à interpre-
tação aristotelizante da filosofia de 
Platão, por que afirma que ela “não 
pode ser despachada com base no 
pressuposto de que o testemunho 
oferecido por Aristóteles na Metafí-
sica não corresponde à filosofia de 
Platão”? Quais são as maiores críti-
cas à tradição platônica indireta?
Marcelo Perine - Talvez as críticas 
mais fortes à tradição indireta do pla-
tonismo provenham dos adeptos das 
posições de Harold Cherniss,19 parti-
cularmente em suas obras Aristotle’s 
Criticism of Plato and the Academy 
(1944) e The Riddle of the Early Aca-
demy (1945). A obra de Cherniss, com 
todo respeito devido a um grande es-
tudioso da filosofia antiga, deve ela 
mesma ser submetida a uma crítica, 
que reconheça o seu valor e os seus 
limites. Esse trabalho foi feito por es-
tudiosos como Thomas Szlezák, na co-
nhecida obra de 1985, Platão e a Escri-
tura da Filosofia. Análise de estrutura 
dos diálogos da juventude e da matu-
ridade à luz de um novo paradigma 
hermenêutico, cuja tradução será em 
breve publicada por Edições Loyola, e, 
antes dele, John N. Findlay,20 com sua 
obra de 1974, Plato. The Written and 
Unwritten Doctrines. A análise exaus-
tiva dos testemunhos de Aristóteles 
começou a ser feita por Léon Robin, na 
obra de 1908, La théorie platonicien-
ne des idées et des nombres d’après 
Aristote. Étude historique et critique. 
Esta obra de Robin abriu o caminho 

19 Harold Fredrik Cherniss (1904–1987): filó-
sofo norte-americano, especialista em filosofia 
grega antiga. (Nota da IHU On-Line)
20 John Niemeyer Findlay (1903-1987): filó-
sofo sul-africano. (Nota da IHU On-Line)

“A existência de um 

ensinamento oral de 

Platão, que não pode 

ser negada por nenhum 

estudioso sério da obra 

platônica, não 

representa nenhuma 

ameaça à obra escrita”
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para a reconsideração da credibilida-
de dos testemunhos aristotélicos sobre 
a doutrina platônica das ideias e dos 
números e suas relações com a doutri-
na dos princípios.

Seria impossível falar aqui, de manei-
ra abreviada, quais são as maiores crí-
ticas à tradição platônica indireta. Para 
ter uma ideia das questões em debate, 
remeto os leitores à ampla literatura 
já publicada no Brasil a respeito, como 
o grande livro de Giovanni Reale (Para 
uma nova interpretação de Platão) já 
citado, e ao opúsculo de um estudioso 
da Universidade de Milão, Franco Tra-
battoni,21 intitulado Oralidade e escrita 
em Platão22, que faz severas críticas e 
restrições à interpretação de Platão com 
recurso à tradição indireta.

Mas quero concluir com uma citação 
de um grande estudioso de Platão, tal-
vez um dos maiores do século XX, Hans-
Georg Gadamer,23 a respeito do estado 
atual da questão: “O problema geral da 
interpretação platônica, tal como se nos 
apresenta hoje, funda-se sobre a obscura 
relação existente entre a obra dialógica 
e a doutrina de Platão que só conhece-
mos por uma tradição indireta” (Gesam-
melte Werke, Bd. 6, 1985, p. 244).

21 Franco Trabattoni: filósofo italiano, autor, 
entre outros, de Filosofia antica, profilo stori-
co-critico. (Nota da IHU On-Line)
22 Discurso Editorial/Editus, 2003.
23 Hans-Georg Gadamer: filósofo alemão, au-
tor de Verdade e método (Petrópolis: Vozes, 
1997), faleceu no dia 13-03-2002, aos 102 
anos. Por essa razão, dedicamos a ele a maté-
ria de capa da IHU On-Line número 9, de 18-
03- 2002, Nosso adeus a Hans-Georg Gadamer, 
disponível em http://www.unisinos.br/ihuon-
line/uploads/edicoes/1161374080.18pdf.pdf. 
(Nota da IHU On-Line)

leia Mais...
>> Confira outras entrevistas concedidas 

por Marcelo Perine. Acesse nossa página eletrônica 
(www.unisinos.br/ihu) 

Entrevistas: 
* As implicações éticas da cosmologia de Platão. 
Edição número 194, de 04-09-2006, intitulada A 
complexidade do cérebro. Bilhões de neurônios e 
celular gliais, disponível para download em 
http://www.unisinos.br/ihuonline/uploads/
edicoes/1158342983.13pdf.pdf;
* Pe. Vaz e o diálogo com a modernidade. Edição 
número 197, de 25-09-2006, intitulada A política 
em tempos de niilismo ético, disponível para down-
load em http://www.unisinos.br/ihuonline/index.
php?option=com_tema_capa&Itemid=23&task=det
alhe&id=45.

A influência de Platão se faz sentir em ciências como Física 
e Biologia, através da Teoria dos Sistemas. A teoria geral do 
universo, monista, se desdobra na teoria dualista das ideias e 
coisas, o que demonstra a herança de Heráclito e Parmênides 
na filosofia platônica 

Por Márcia Junges

“A 
separação entre dois mundos é superada por uma teo-
ria monista que se abre e se desdobra, sempre de novo, 
em dois pólos opostos, os contrários. Mas a dualidade de 
pólos exige sempre uma unidade dentro da qual eles se 
opõem, o que significa, em última análise, que a teoria 

geral do Universo é monista e é ela que se desdobra em ideias e coisas. Fica 
claro, portanto, que Platão vem tanto de Heráclito, como de Parmênides: 
a totalidade está sempre em movimento”, explica o filósofo Carlos Rober-
to Velho Cirne-Lima na entrevista, exclusiva, que concedeu, por e-mail, à 
IHU On-Line. Especialista em Hegel, Cirne-Lima avalia o legado platônico, 
e assinala que, mediante a Teoria dos Sistemas, o neoplatonismo foi adota-
do por inúmeros pensadores do século XX, sobretudo biólogos e físicos. Ele 
analisou, também, a adoção da metafísica aristotélica através de Tomás de 
Aquino pela filosofia no cristianismo em detrimento do neoplatonismo, que 
tem em Fichte, Schelling em Hegel os seus últimos representantes.

Cirne-Lima é professor emérito do PPG em Filosofia da Unisinos, com o 
título de doutor honoris causa, concedido em 6 de junho de 2008. É graduado 
em Filosofia, pelo Berchmannskolleg, em Pullach (Alemanha), doutor em Filo-
sofia, pela Universität Innsbruck, (Áustria), e obteve livre-docência pela Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul, (UFRGS). Entre seus livros publicados, 
citamos Realismo e dialética. A analogia como dialética do Realismo (Porto 
Alegre: Globo, 1967), Sobre a contradição (Porto Alegre: Edipucrs, 1993) e 
Dialética para principiantes (São Leopoldo: Editora Unisinos, 2002). Seu livro 
mais recente chama-se Depois de Hegel. Uma reconstrução crítica do sistema 
neoplatônico (Caxias do Sul, RS: Editora da Universidade de Caxias do Sul, 
2006). Conheça, ainda, o seu site www.cirnelima.org. Confira a entrevista.

A totalidade em movimento: a herança 
de Heráclito e Parmênides em Platão

IHU On-Line - Quais as principais 
diferenças entre o platonismo e o 
neoplatonismo?
Cirne-Lima - Platonismo é o conjunto 
de doutrinas do próprio Platão; como 
estas têm as mais variadas interpreta-
ções (monistas, dualistas etc.), todas 
elas são subsumidas sob o termo pla-
tonismo. Neoplatonismo é a doutrina 
de alunos de Platão, como Plotino e 
Proclo,1 que têm descendência inte-

1 Proclo Licio Diadoco (410 d. C. – 487 d. 

lectual de Platão, mas constituem uma 
doutrina que privilegia a interpretação 
monista de Platão, que privilegia uma 
teoria geral do mundo a partir do Uno, 
que é o Bem e o Belo.

C.): filósofo neoplatônico cujo mérito foi de-
senvolver a corrente de pensamento basea-
da em Platão, iniciada por Plotino e depois 
expandida por Porfírio e Jâmblico. Proclo 
combina os seus próprios pontos-de-vista 
com os de seus mestres — Plutarco, Siriano, 
Porfírio e Jâmblico. (Nota da IHU On-Line)
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IHU On-Line - A Escola de Tübingen 
está estudando manuscritos nos quais 
Platão unificava os dois mundos e fi-
cava, assim, um pensador monista. 
Como é possível conciliar isso com a 
teoria dos dois mundos? Platão vem 
de Heráclito2 ou de Parmênides?�

Cirne-Lima - A Escola de Tübingen jun-
tou em autores posteriores, como o pró-
prio Aristóteles, muitas e longas citações 
de textos de Platão que não se encon-
tram em nenhum dos diálogos do cânone 
platônico. Foi reconstituído, assim, o di-
álogo central que, segundo a sétima car-
ta, jamais deveria ser fixado por escrito. 
Nesse diálogo, que é intitulado “Sobre 
o bem”, Platão se apresenta como um 
pensador monista. Monismo, aliás, que 
aparece claro já em diálogos como o 
Parmênides e o Philebo. E o dualismo? 
A separação entre dois mundos é supe-
rada por uma teoria monista que se abre 
e se desdobra, sempre de novo, em dois 
pólos opostos, os contrários. Mas a duali-
dade de pólos exige sempre uma unida-
de dentro da qual eles se opõem, o que 
significa, em última análise, que a teoria 
geral do Universo é monista e é ela que 
se desdobra em ideias e coisas. Fica cla-
ro, portanto, que Platão vem tanto de 
Heráclito, como de Parmênides: a totali-
dade está sempre em movimento. 

IHU On-Line - Que motivos fizeram 
a Igreja Católica adotar o aristote-
lismo e abandonar o neoplatonismo? 
Por que o neoplatonismo tem seus 
últimos representantes em Fichte,4 

2 Heráclito de Éfeso (540 a. C. - 470 a. C.): 
filósofo pré-socrático, considerado o pai da 
dialética. Problematiza a questão do devir 
(mudança). (Nota da IHU On-Line)
3 Parmênides de Eléia (530 a. C. – 460 a. C.): 
filósofo pré-socrático, fundador da escola ele-
ática. (Nota da IHU On-Line)
4 Johann Gottlieb Fichte (1762-1814): filóso-
fo alemão. Exerceu forte influência sobre os 
representantes do nacionalismo alemão, assim 
como sobre as teorias filosóficas de Schelling, 
Hegel e Schopenhauer. Fichte decidiu devo-
tar sua vida à filosofia depois de ler as três 
Críticas de Immanuel Kant, publicadas em 
1781, 1788 e 1790. Sua investigação de uma 
crítica de toda a revelação obteve a aprova-
ção de Kant, que pediu a seu próprio editor 
para publicar o manuscrito. O livro surgiu em 
1792, sem o título e o prefácio do autor, e foi 
saudado amplamente como uma nova obra de 
Kant. Quando Kant esclareceu o equívoco, Fi-
chte tornou-se famoso do dia para a noite e foi 
convidado a lecionar na Universidade de Jena. 
Fichte foi um conferencista popular, mas suas 
obras teóricas são difíceis. Acusado de ateís-
mo, perdeu o emprego e mudou-se para Ber-

Schelling� e Hegel?6

Cirne-Lima - No encontro da filosofia 
grega com a religião cristã, o neopla-
tonismo foi a doutrina que caracterizou 
Agostinho e, na sequência, toda a teolo-
gia medieval. O aristotelismo — exceto 
os livros lógicos — desaparece no Oci-
dente e fica restrito a uma tribo árabe 
nômade; migra, assim, até a Índia. Na 
Idade Média, a metafísica, a ética e a 
política de Aristóteles ressurgem, quan-
do Tomás de Aquino7 recebe, em Paris, 
estudantes que lhe trazem das universi-
dades árabes no sul da Espanha os ma-
nuscritos que até então só os doutores 
islâmicos conheciam e comentavam. Al-
berto Magno8 e Tomás de Aquino, ao se 

lim. Seus Discursos à nação alemã são sua obra 
mais conhecida. (Nota da(Nota da IHU On-Line)
5 Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling 
(1775-1854): filósofo alemão. Suas primeirasSuas primeiras 
obras são geralmente vistas como um elo im-
portante entre Kant e Fichte, de um lado, e 
Hegel, de outro. Essas obras são representa-
tivas do idealismo e do romantismo alemães. 
Criticou a filosofia de Hegel como “filosofia 
negativa”. Schelling tentou desenvolver uma 
“filosofia positiva”, que influenciou o existen-
cialismo. Entrou para o seminário teológico de 
Tübingen aos 16 anos. (Nota da IHU On-Line)
6 Friedrich Hegel (1770-1831): filósofo ale-
mão idealista. Como Aristóteles e Santo Tomás 
de Aquino, tentou desenvolver um sistema fi-
losófico no qual estivessem integradas todas 
as contribuições de seus principais predeces-
sores. Sua primeira obra, A fenomenologia do 
espírito, tornou-se a favorita dos hegelianos 
da Europa continental no séc. XX. Sobre Hegel, 
confira a edição especial nº 217 de 30-04-2007, 
intitulada Fenomenologia do espírito, de Ge-
org Wilhelm Friedrich Hegel (1807-2007), em 
comemoração aos 200 anos de lançamento 
dessa obra. O material está disponível em 
http://www.unisinos.br/ihuonline/uploads/
edicoes/1177963119.41pdf.pdf. Sobre Hegel, 
confira, ainda, a edição 261 da IHU On-Line, 
de 09-06-2008, intitulada Carlos Roberto Ve-
lho Cirne-Lima. Um novo modo de ler Hegel, 
disponível em http://www.unisinos.br/ihuon-
line/uploads/edicoes/1213054489.296pdf.
pdf. (Nota da IHU On-Line)
7 Tomás de Aquino (1227-1274): frade domi-
nicano e teólogo italiano, considerado santo 
pela Igreja. Um de seus maiores méritos foi 
introduzir o aristotelismo na escolástica ante-
rior. A partir de São Tomás, a Igreja tem uma 
teologia (fundada na revelação) e uma filosofia 
(baseada no exercício da razão humana) que 
se fundem numa síntese definitiva: fé e razão. 
Nascido numa família nobre, estudou filosofia 
em Nápoles e depois foi para Paris, onde se 
dedicou ao ensino e ao estudo de questões fi-
losóficas e teológicas. Seus interesses não se 
restringiam à religião e filosofia, mas também 
à alquimia, tendo publicado uma importante 
obra alquímica chamada Aurora Consurgens. 
Sua obra mais famosa e importante é a Suma 
Teológica. (Nota da IHU On-Line)
8 Alberto Magno: alemão, alquimista, conhe-
cido como “Doctor Universalis”. Ingressou na 
Ordem Dominicana quando era estudante em 

tornarem defensores de Aristóteles, mu-
dam o panorama intelectual. A filosofia 
do cristianismo não é mais neoplatônica, 
mas sim aristotélica. Desde Tomás de 
Aquino, a filosofia dominante no cristia-
nismo é a metafísica de Aristóteles com 
alguns adendos feitos pelo próprio To-
más. Do século XII até hoje, o aristotelis-
mo é o quadro teórico no qual se insere 
a filosofia católica. A grande exceção, no 
século XX é a obra de Teillard de Char-
din,9 tipicamente neoplatônica; é por 
isto que Chardin, proibido de lecionar 
e de publicar, foi mandado para a China 
(literalmente).

O neoplatonismo, ninguém sabe ao 
certo em que século, entrou na Caba-
la10 judaica. Vários capítulos da Cabala 
são puramente neoplatônicos; esse tipo 

Pádua, em 1223. No ano de 1245, torna-se 
mestre de teologia na Universidade de Paris.  
Após concluir os seus estudos em Pádua e em 
Paris, optou por seguir um caminho sacer-
dotal, entrando na Ordem de São Domingos. 
Devido sua crescente fé em Deus e em Jesus 
Cristo e sua dedicação à Ordem, foi promovido 
a superior provincial e mais tarde, nomeado 
Bispo pelo Papa. Alberto Magno dominava Fi-
losofia e Teologia, matérias que aprendeu com 
Tomás de Aquino. Foi beatificado em 1622. Pio 
XI declara-o santo em 1931. Em 1941, Pio XII 
nomeia-o patrono daqueles que estudam ciên-
cias naturais. (Nota da IHU On-Line)
9 Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955): 
paleontólogo, teólogo, filósofo e jesuíta, que 
rompeu fronteiras entre a ciência e a fé com 
sua teoria evolucionista. O cinquentenário 
de sua morte foi lembrado no Simpósio In-
ternacional Terra Habitável: um desafio para 
a humanidade, promovido pelo Instituto Hu-
manitas Unisinos de 16 a 19-05-2005. Sobre 
Chardin, confira o artigo de Carlos Heitor 
Cony, publicado nas Notícias do Dia do site do 
IHU, (www.unisinos.br/ihu), de 16-06-2006, 
Teilhard: o fenômeno humano. O jesuíta foi 
precursor do que foi chamado de evolucionis-
mo cristão. A edição 140 da IHU On-Line, de 
09-05-2005, dedicou-lhe o tema de capa sob o 
título Teilhard de Chardin: cientista e místico, 
disponível em http://www.unisinos.br/ihuon-
line/uploads/edicoes/1158268345.05pdf.pdf. 
Confira, ainda, as entrevistas Chardin revela 
a cumplicidade entre o espírito e a matéria, 
disponível em http://www.unisinos.br/ihuon-
line/uploads/edicoes/1158267341.59pdf.pdf 
e publicada na edição 135, de 05-05-2005, e 
Teilhard de Chardin, Saint-Exupéry, publicada 
na edição 142, de 23-05-2005, disponível em 
http://www.unisinos.br/ihuonline/uploads/
edicoes/1158266847.13pdf.pdf, ambas com 
Waldecy Tenório. Na edição 143, de 30-05-
2005, George Coyne concedeu a entrevista Tei-
lhard e a teoria da evolução, disponível para 
download em http://www.unisinos.br/ihuon-
line/uploads/edicoes/1158266098.47pdf.pdf. 
(Nota da IHU On-Line)
10 Cabala: sistema religioso filosófico que rei-
vindica o discernimento da natureza divina. 
Kabbalah é uma palavra em hebreu que signifi-
ca recepção. (Nota da IHU On-Line)
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de panteísmo evidentemente contra-
ria princípios básicos do judaísmo. Mas 
os judeus nada fizeram e tais capítulos 
continuaram na Cabala, lado a lado, com 
doutrinas tipicamente judaicas. Quando, 
então, Espinosa,11 em Amsterdam, cur-
sa uma escola judaica, ele lê na Cabala 
também os capítulos neoplatônicos. Es-
tes o fascinam e lhe dão uma nova visão 
do mundo, uma visão neoplatônica e, as-
sim, panteizante. Espinosa, muito jovem 
— ainda na escola secundária —, tem de 
optar entre o neoplatonismo e o judaís-
mo ortodoxo. Ele opta, como sabemos, 
pelo panteísmo neoplatônico e é por isso 
excomungado pela comunidade judaica 
na Holanda. O espinosismo, entretanto, 
como lembra Goethe12 em suas memó-
rias (Wahrheit und Dichtung), torna-se a 
filosofia que conquista poetas e filósofos 
na Alemanha. Este espinosismo univer-
salíssimo e panteísta é a cosmovisão de 
Goethe e molda o fundamento sobre o 
qual se erguem as filosofias de Fichte, 
Schelling e Hegel. Hegel escreve, a este 
respeito, que tudo que ele quer em filo-
sofia é conciliar a substância de Espinosa 
com o eu livre de Kant.13

11 Baruch de Espinosa (1632-1677): filósofo 
holandês, pertencente a uma família judia ori-
ginária de Portugal. Publicou o Tractus Teho-
logico-Politicus, e a Ética e deixa várias obras 
inéditas, que são publicadas em 1677 com o 
título de Opera Posthuma. (Nota da IHU On-
Line)
12 Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832): 
escritor alemão, cientista e filósofo. Como es-
critor, Goethe foi uma das mais importantes 
figuras da literatura alemã e do Romantismo 
europeu, nos finais do século XVIII e inícios do 
século XIX. Juntamente com Schiller, foi um 
dos líderes do movimento literário romântico 
alemão Sturm und Drang. De suas obras, me-
recem destaque Fausto e Os sofrimentos do 
jovem Werther. (Nota da IHU On-Line)
13 Immanuel Kant (1724-1804): filósofo prus-
siano, considerado como o último grande filó-
sofo dos princípios da era moderna, represen-
tante do Iluminismo, indiscutivelmente um dos 
seus pensadores mais influentes da Filosofia. 
Kant teve um grande impacto no Romantismo 
alemão e nas filosofias idealistas do século 
XIX, tendo esta faceta idealista sido um ponto 
de partida para Hegel. A IHU On-Line núme-
ro 93, de 22-03-2004, disponível em http://
www.unisinos.br/ihuonline/uploads/edicoes/
1161093369.8pdf.pdf, dedicou sua matéria 
de capa à vida e à obra do pensador. Também 
sobre Kant foi publicado este ano a edição nº 
2 dos Cadernos IHU em formação intitulada 
Emmanuel Kant — Razão, liberdade, lógica e 
ética. Os Cadernos IHU em formação estão 
disponíveis para download na página http://
www.unisinos.br/ihu/uploads/publicacoes/
edicoes/1158328261.83pdf.pdf. Kant estabe-
leceu uma distinção entre os fenômenos e a 
coisa-em-si (que chamou noumenon), isto é, 

IHU On-Line - Podemos dizer que esta 
teoria universalíssima do universo, 
que hoje é formulada pela Teoria de 
Sistemas, tem suas raízes no núcleo 
duro do neoplatonismo e, assim, no 
próprio Platão?
Cirne-Lima - Certamente. O neoplato-
nismo, além do caminho via Espinosa, 
entrou na modernidade também por ou-
tra brecha. Um grande pensador neopla-
tônico da renascença, Nicolau Cusanus,14 
é ensinado e comentado largamente na 
Universidade de Viena, no começo do 
século XX. Embora a doutrina dominan-
te à época em Viena fosse o positivismo 
lógico, um que outro professor ensinava 
autores clássicos como Cusanus. É aí que 
Ludwig von Bertalanffy,15 estudante de 
Biologia, aprende a estrutura básica da 
filosofia neoplatônica e formula aquilo 
que vai ser chamado de Teoria de Siste-
mas. Na General System Theorie, Berta-
lanffy nomeia estes pensadores, princi-
palmente Cusanus, como sendo a base 
da teoria que está propondo. Mediante 
a Teoria de Sistemas o neoplatonismo se 
difundiu enormemente nos pensadores 
do século XX, principalmente entre bió-
logos e físicos.

 
IHU On-Line - Por que Hegel tentou re-
construir o sistema neoplatônico me-
diante uma dedução total do sistema?
Cirne-Lima - A ideia da demonstração 
por dedução vem dos mestres gregos da 
Geometria. Com a modernidade e o nas-

entre o que nos aparece e o que existiria em 
si mesmo. A coisa-em-si (noumenon) não pode-
ria, segundo Kant, ser objeto de conhecimento 
científico, como até então pretendera a meta-
física clássica. A ciência se restringiria, assim, 
ao mundo dos fenômenos, e seria constituída 
pelas formas a priori da sensibilidade (espaço 
e tempo) e pelas categorias do entendimento. 
(Nota da IHU On-Line)
14 Nicolau de Cusa (1401-1464): teólogo ale-
mão. Secundou a ação dos papas na Alemanha. 
Estudou na Universidade de Heidelberg, foco 
do nominalismo, e na de Pádua, onde apren-
deu Matemática, Direito e Astronomia. Orde-
nado padre, teve parte notável no concílio de 
Basiléia (1432). A seguir, foi legado pontifício, 
cardeal, bispo. Viveu seus últimos anos na Itá-
lia. As obras fundamentais de Nicolau de Cusa 
são três: De docta ignorantia, De conjecturis, 
Apologia doctae ignorantiae.(Nota da IHU On-
Line)
15 Karl Ludwig von Bertalanffy (1901-1972): 
biólogo criador da Teoria geral dos sistemas. 
Cidadão austríaco, desenvolveu a maior parte 
do seu trabalho científico nos Estados Unidos 
da América. É autor de Teoria geral dos sis-
temas (Petrópolis: Vozes, 1968). (Nota da IHU 
On-Line)

cimento da ciência moderna, o ideal da 
dedução seduz os pensadores, inclusive 
os filósofos. Isso se percebe em Descartes 
e Espinosa. Em Fichte, o sistema como 
um grande processo de dedução torna-
se o ideal filosófico a ser alcançado. Isso 
influencia Schelling e também Hegel. 
Hoje há quase um consenso que uma tal 
dedução do Universo é impossível.

IHU On-Line - O que a filosofia em 
nossos tempos poderia recuperar 
do espírito da Academia de Platão, 
que já no seu umbral exortava aos 
estudantes a saberem geometria, ou 
seja, que não se detivessem apenas a 
um ramo do conhecimento?
Cirne-Lima – A filosofia como ciência 
universalíssima é a ciência de todas 
as ciências, ou, de forma diferente, a 
ciência que reúne e organiza todos os 
saberes. Esta sempre foi e continuará 
sendo a meta da filosofia.

leia Mais...
>> Confira outras entrevistas concedidas por 

Carlos Alberto Velho Cirne-Lima. Acesse nossa pá-
gina eletrônica (www.unisinos.br/ihu) 

Entrevistas: 
* As universidades perderam a unidade do saber. 
Edição número 80, de 20-10-2003, intitulada A Filo-
sofia está viva?, disponível para download em 
http://www.unisinos.br/ihuonline/uploads/
edicoes/1161201820.79pdf.pdf 
* Karl Rahner defendeu ideias, antes do tempo, 
cedo demais. Edição número 102, de 24-05-2004, 
intitulada Deus e a humanidade: algo a ver? Karl 
Rahner 100 anos, disponível para download em 
http://www.unisinos.br/ihuonline/uploads/
edicoes/1158261608.85pdf.pdf
* O ser humano como sujeito social na Teoria dos 
Sistemas, Auto-Organização e caos. Edição número 
142, de 23-05-2005, intitulada O ser humano como 
sujeito social na Teoria dos Sistemas, Auto-Organi-
zação e Caos, disponível para download em http://
www.unisinos.br/ihuonline/uploads/edicoes/
1158266847.13pdf.pdf 
* Dialética para todos: Aristóteles com o controle-
remoto na mão. Edição número 183, de 05-06-2006, 
intitulada Floresta de araucária: uma teia ecológica 
complexa, disponível para download em http://
www.unisinos.br/ihuonline/uploads/edicoes/
1158354193.59pdf.pdf 
* Quando Hegel fala em contradição, entenda-se 
contrariedade. Edição número 217, de 30-04-2007, 
intitulada Fenomenologia do espírito de Georg Wi-
lhelm Friedrich Hegel. 1807-2007, disponível para 
download em http://www.unisinos.br/ihuonline/
index.php?option=com_tema_capa&Itemid=23&tas
k=detalhe&id=362 

>> Confira, ainda, a edição comemorativa ao título 
de doutor honoris causa recebido por Cirne-Lima 
* Carlos Roberto Velho Cirne-Lima. Um novo modo 
de ler Hegel. Edição número 261.
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Na opinião de Luiz Werneck Vianna, um terceiro mandato de Lula seria uma 
solução infeliz para os rumos da sociedade e da democracia brasileira   

Por graziela WolFart

P
ensando nas eleições presidenciais de 2010, o professor Luiz Werneck Vianna defende que, em função 
da semelhança entre os principais candidatos até então, José Serra e Dilma Rousseff, “não se discutirá 
política nem quais rumos seriam melhores para o país, mas sim administração”. Para ele, a sucessão 
de Lula, “a continuar nesta toada, neste andamento, será muito pouco emocionante e dramática, 
alcançando mais a continuidade do existente do que a descoberta de novos caminhos”. E completa: 

“O horizonte de 2010 mostra que a disputa política, de projetos alternativos, para o país não terá uma presença 
muito forte”.

Na entrevista, concedida por telefone à IHU On-Line, Werneck Vianna ainda identifica um claro domínio da vida 
partidária, política e eleitoral brasileira por dois partidos: PT e PSDB. “Embora, nenhum deles possa se intitular como 
o maior partido brasileiro, tanto um como o outro, para vencerem, precisam de um terceiro partido: o PMDB. O que os 
aproxima mais ainda”, argumenta. E, reiterando uma opinião que defende há mais tempo, o professor repete: “hoje, 
no Brasil, só uma pessoa faz política: o Lula. É o único que tem os condões efetivos da política nas mãos. O resto da 
sociedade está destituído da capacidade de fazer política real. Temos a política de um só”.

Luiz Werneck Vianna é professor pesquisador do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj). 
Doutor em Sociologia, pela Universidade de São Paulo, é autor de, entre outros, A revolução passiva: iberismo e 
americanismo no Brasil (2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2004), A judicialização da política e das relações sociais 
no Brasil (Rio de Janeiro: Revan, 1999), Democracia e os três poderes no Brasil (Belo Horizonte: UFMG, 2002) e 
Esquerda brasileira e tradição republicana: estudos de conjuntura sobre a era FHC-Lula (Rio de Janeiro: Revan, 
2006). Confira a entrevista.

Patrimônio do governo Lula: reforço e consolidação da 
democracia política entre nós

Brasil em Foco

IHU On-Line - Como o senhor vê a 
possibilidade de um terceiro manda-
to de Lula?
Werneck Vianna – Seria uma solução 
infeliz para os rumos da sociedade e 
da democracia brasileira. Não vejo o 
que justificaria isso do ponto de vis-
ta político, físico, econômico e social. 
Não vejo motivo, a não ser a manuten-
ção do que já vem ocorrendo. 

IHU On-Line – Considerando a opção 
entre Dilma Rousseff e um possível 
terceiro mandato de Lula, como fica 
o PT hoje?
Werneck Vianna – Ele já abdicou há 
algum tempo de um papel mais autô-
nomo. Tornou-se cativo do governo, 

do presidente, perdeu inteiramente a 
capacidade de agir autonomamente. 
Isso se é que, alguma vez, o PT, como 
partido, teve condições de agir a par-
tir de deliberação própria. Ele sempre 
esteve muito dependente da ação se-
letiva e arbitral do Lula. Precisamos 
considerar, aqui, uma frente de vários 
segmentos e de pendências, como, por 
exemplo, a esquerda católica, o pesso-
al da outra esquerda que vinha da luta 
armada, o sindicalismo do ABC, uma 
intelectualidade mais antiga (como 
Sérgio Buarque, Florestan Fernandes, 
Raimundo Faoro), que tinha expecta-
tivas em relação a um partido de novo 
tipo. O PT sempre agasalhou essas 
pendências, e a única pessoa capaz de 

mantê-las unidas em torno de um pro-
jeto comum é Lula. O PT está em uma 
encruzilhada muito difícil. Ele precisa 
se afirmar autonomamente diante da 
máquina do Estado, diante da sua li-
derança maior, ou, então, perderá as 
credenciais que já teve, de ser o novo 
e representar os movimentos sociais, 
o que já vem acontecendo, visto que 
esses estão todos dentro do Estado.  

IHU On-Line – Pensando ainda 
nas eleições presidenciais de 2010 e 
no cenário constituído pela disputa 
entre José Serra e Dilma Rousseff, o 
senhor identifica diferenças do pon-
to de vista da política econômica en-
tre eles ou, independente de quem 
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vencer, tudo continuará igual?
Werneck Vianna – Dilma e Serra têm 
um perfil muito semelhante, de ad-
ministradores públicos, de técnicos 
competentes. São pessoas operativas, 
eficientes. Os dois são testados em 
posições difíceis (Ministério da Saúde 
e da Casa Civil). Não vejo maior dis-
tância entre os candidatos, não. Am-
bos têm uma visão da questão nacio-
nal bem definida e são valorizadores 
do papel do Estado. No entanto, se os 
governos deles seriam parecidos em 
função dessas semelhanças, acho que 
não. Diferenças haveria. É claro que 
o peso de São Paulo, no caso de Serra 
ser o vencedor, terá muita significa-
ção. E, no caso da Dilma, ela não está 
encravada nos movimentos sociais. 
Com a Dilma, talvez se possa imaginar 
um papel mais desenvolto do Estado e 
das suas agências. 

IHU On-Line – Quais são suas perspec-
tivas de forma geral para as eleições 
de 2010? 
Werneck Vianna – O fato é que o ho-
rizonte de 2010 mostra que a disputa 
política, de projetos alternativos para 
o país, não terá uma presença muito 
forte. Inclusive em razão da similitu-
de dos dois principais candidatos até 
então. Não se discutirá política nem 
quais rumos seriam melhores para o 
país, mas sim administração. Essa su-
cessão, a continuar nesta toada, neste 
andamento, será muito pouco emocio-
nante e dramática, alcançando mais 
a continuidade do existente do que a 
descoberta de novos caminhos, como, 
por exemplo, a sucessão de Barack 
Obama significou nos Estados Unidos. 
Estamos muito longe de uma sucessão 
marcada pela possibilidade da inova-
ção, da invenção, da descoberta. Ago-
ra mesmo o PSDB reafirma o seu apoio 
à Bolsa Família. Em que irá mudar? 
Pensando ainda num tempo mais lar-
go, nós estamos nesta política desde 
1994. Com flexibilizações para lá e 
para cá, mas no fundo e no cerne, essa 
política tem uma continuidade imensa 
e deve continuar, olhando da perspec-
tiva de hoje, com Serra e Dilma, por 
mais quatro anos. Temos um domínio 
da vida partidária, política e eleitoral 
brasileira por dois partidos: PT e PSDB. 

Embora nenhum deles possa se intitu-
lar como o maior partido brasileiro, 
tanto um como o outro, para vence-
rem, precisam de um terceiro parti-
do: o PMDB. O que os aproxima mais 
ainda. Nesse sentido, o programa de 
inovação que eventualmente eles ve-
nham a ter está muito referido, mui-
to constrangido, pelo fato de o PMDB 
aprovar ou desaprovar o caminho que 
eles quiserem assumir. Esta política 
toda orbita dentro do centro político, 
ancorada na presença majoritária do 
PMDB na vida partidária e parlamentar 
brasileira, embora esse partido não 
tenha representação forte nos movi-
mentos sindicais.   

IHU On-Line – Então, do ponto de vista 
político, Lula não trouxe novidade?
Werneck Vianna – Ele trouxe, sim. 
Mas as novidades não significaram 
uma nova estrada. Não significaram 
a abertura de caminhos, de sinais, 
de mudanças. Em primeiro lugar, na 
questão econômico-financeira, houve 

mudança? Não houve. Onde houve mu-
dança? Na questão social, sem dúvida 
nenhuma. Esse governo demonstrou 
uma capacidade forte de atuar nessa 
direção. No entanto, alguns programas 
sociais do governo Lula foram criados 
no governo anterior, de Fernando Hen-
rique Cardoso, do PSDB. Não foram 
descobertas, invenções novas. Houve 
mudança na política externa? A políti-
ca externa para a América do Sul vem 
de antes, de José Sarney, de Itamar 
Franco. Fernando Henrique também 
deu um passo nisso. Podemos dizer 
que o Lula aprofundou esse caminho. 
Qual a grande mudança que se podia 
esperar de seu governo? Governar com 
uma crescente mobilização dos movi-
mentos sociais na direção de realizar 
determinadas reformas indispensáveis 
para a mudança econômica, social e 
política do país. Entre essas reformas, 
estariam a Reforma Agrária e a Refor-

ma Política, que não saíram e possi-
velmente não sairão, no sentido de 
chamar a cidadania para mais perto da 
esfera pública. O sujeito hoje vota e 
não comparece nunca mais. Era de se 
esperar que houvesse mudanças nessa 
direção. O que aconteceu foi um au-
mento da representação simbólica dos 
setores subalternos, dos movimentos 
sociais no governo.      

IHU On-Line – O movimento social 
ainda tem peso no jogo de forças da 
política brasileira hoje? 
Werneck Vianna – Tem, embora, ele não 
esteja ativado. O movimento social foi 
cooptado e trazido para dentro do Esta-
do que, a partir daí, exerce essa influên-
cia. O MST, os sindicatos, o movimento 
negro, estão todos dentro do aparelho 
do Estado. E lá eles se neutralizam. Re-
cuperando uma entrevista que eu dei 
para vocês há algum tempo,1 eles têm o 
parlamento dentro do governo, uns têm 
poder de veto sobre os outros. Além dis-
so, eles evitam ir à sociedade nas suas 
disputas, porque isso poderia fazer com 
que desande esse compromisso que exis-
te dentro do Estado. E quem arbitra e 
decide tudo é o presidente. Hoje, no 
Brasil, só uma pessoa faz política: o Lula. 
É o único que tem os condões efetivos da 
política nas mãos. O resto da sociedade 
está destituído da capacidade de fazer 
política real. Temos a política de um só. 

IHU On-Line – Como o senhor analisa 
a popularidade do governo Lula mes-
mo com a crise do capitalismo e do 
emprego?  
Werneck Vianna – O governo tem sabido 
manobrar com muita lucidez e habilida-
de nesta crise. Tornou-se o interlocutor 
dos países fortes, conseguiu alguma re-
presentação dos países emergentes, tem 
uma posição muito boa na vocalização 
das grandes questões internacionais. 
Agora, essa é uma crise que deixará se-
quelas; ela não é inofensiva em relação 
ao que irá acontecer nas sociedades. De 
fato, as concepções neoliberais foram 
derrotadas. E sem retorno. A partir daí, 
deveremos ter um fortalecimento de 
mecanismos de regulamentação interna-

1 Leia em http://www.unisinos.br/ihuonline/
index.php?option=com_tema_capa&Itemid=23
&task=detalhe&id=1183&id_edicao=293. (Nota 
da IHU On-Line)

“O PT já abdicou há 

algum tempo de um 

papel mais autônomo”

flash.indd   32 25/5/2009   16:39:16



SÃO LEOPOLDO, 25 DE MAIO DE 2009 | EDIÇÃO 294                                                                                                                 ��

cionais, além de uma presença da polí-
tica, do direito e das instituições sociais 
no controle e na regulação da economia. 
O que não quer dizer uma volta a con-
cepções já vividas historicamente, como 
o Estado-Providência, ou o mundo do es-
tado do socialismo real. Isso tudo ficou 
para trás. Também não significa que, da-
qui para a frente, a única coisa que este-
ja em vista seja uma volta maquiada da 
ordem neoliberal. Essa ordem demons-
trou sua incapacidade. A economia não 
tem como trazer harmonia e coordena-
ção, por si só, aos complexos mecanismos 
da vida financeira mundial. Uma ordem 
internacional mais justa se torna uma 
possibilidade. Esses organismos interna-
cionais, como a ONU, e tudo o que está 
perto dessa experiência, crescem em 
expressão. Por exemplo, essa gripe suí-
na trouxe à cena um ator extremamente 
fundamental, que é a Organização Mun-
dial da Saúde, com capacidade de indu-
zir comportamentos em escala mundial, 
e, mais à frente, capacidade de induzir 
normas em relação à vigilância sanitária, 
o que já vem ocorrendo. Estamos em 
uma passagem de época, e, como isso 
ainda é embrionário, nesse nevoeiro ain-
da não é possível perceber inteiramente 
para onde se vai. Mas é claro que se vai 
para uma nova ordem mundial, com o 
exercício de uma coordenação mais efe-
tiva sobre um mundo sistêmico. A eco-
nomia não pode mais ter a pretensão de 
ser uma dimensão auto-regulada. Ainda 
estamos tateando tudo isso, mas em boa 
direção. E o que se pode dizer do Brasil, 
nesse contexto, é que a nossa política 
externa tem dominado isso e operado 
num sentido bastante lúcido em relação 
a essas questões, com um fator de paz e 
de harmonia na ordem internacional. O 
Brasil está se comportando de maneira 
afim, homóloga a esses processos socie-
tais de fundo, que agem como fenôme-
nos glaciais, como mudanças de “placas 
tectônicas” da nossa sociedade. 

IHU On-Line – No governo Lula, a ba-
lança oscila mais para o lado do tra-
balho ou para o lado do capital? 
Werneck Vianna – Entre os dois lados, o 
coração de Lula balança. E ele arbitra, 
dependendo da natureza dos impasses e 
da gravidade do contexto. O governo é 
muito aplicado na defesa de si mesmo 

e procurar abarcar todos os interesses. 
A meu ver, o que muda, de fato, com a 
sucessão do Lula, perante as candidatu-
ras Serra e Dilma, é que, com eles, essa 
situação não poderá se reiterar. Sempre 
haverá perdedores. Nenhum deles têm a 
capacidade, que é própria do Lula, e que 
ele conquistou ao longo da vida, pelo 
seu carisma, pela sua força pessoal, de 
resolver arbitralmente essas questões. 
Com Dilma e com Serra, os perdedores 
e os vencedores serão mais claros. Essa 
será uma mudança significativa.   

IHU On-Line – O senhor compartilha 
da opinião de que governo e socie-
dade seguem o mesmo modelo de 
desenvolvimento que privilegia o 
crescimento a todo custo, sem mui-
ta preocupação ambiental, mesmo 
diante da crise ecológica? 
Werneck Vianna – Precisamos reco-
nhecer que os ambientalistas estão 
presentes no governo. O fato é que a 
ação deles está sendo mais pondera-
da agora em função das necessidades 
de expansão das forças produtivas que 
esse país experimenta. Tem havido 
uma inflexão ao longo do governo Lula 
e que ficou muito mais caracterizada 
no segundo mandato, no sentido de 
uma orientação nacional desenvolvi-
mentista, que apresenta tensões com 
a questão ambiental. A meu juízo, essa 
questão vendo sendo bem administra-
da. O ministro do meio ambiente é um 
ambientalista convicto. Não creio que 
ele esteja capitulando. 

IHU On-Line – O modelo de desenvol-
vimento de Lula lembra mais Getulio 
Vargas ou mais JK? 
Werneck Vianna – (Risos). Ele lembra 
ambos. Essa nova ênfase nas questões 
nacionais desenvolvimentistas o aproxi-
ma muito de Vargas. E, quando pensa-
mos no PAC, ele lembra muito Juscelino. 
De qualquer forma, o que importa é que 
o PT, um partido que nasceu em clara 
oposição a esse passado, a Vargas, a JK, 
vem se aproximando cada vez mais des-
se inventário, o que nos remete ainda 
para o tema da continuidade neste outro 
registro. No governo Lula, o PT não se 
comportou como um agente da descon-
tinuidade na política brasileira, mas sim 
da continuidade. O que não quer dizer 
que, nessa ação da continuidade, não 
tenha havido releituras nem transforma-
ções importantes. A principal delas tem 
sido o reforço e a consolidação da demo-
cracia política entre nós. E, voltando à 
sua primeira pergunta desta entrevista, 
o terceiro mandato pode ameaçar esse 
patrimônio do que tem sido esses dois 
mandatos do governo Lula, ou seja, de 
ter sido o reator que vem aprofundando 
a experiência democrática brasileira. O 
terceiro mandato pode significar um di-
visor de águas muito complicado.   

leia Mais...
>> Confira outras entrevistas concedidas por 

Luiz Werneck Vianna. 

Entrevistas:
* “A política está viva”, publicada na IHU On-
Line número 192, de 21-08-2006, disponível no 
link http://www.unisinos.br/ihuonline/uploads/
edicoes/1158343258.93pdf.pdf ;
* Igual liberdade, uma palavra de ordem unificado-
ra, publicada na IHU On-Line número 231, de 13-
08-2007, disponível no link http://www.unisinos.
br/ihuonline/index.php?option=com_tema_capa&It
emid=23&task=detalhe&id=619&id_edicao=259 ;
* Fascismo: moralismo faz a política ficar de fora da 
discussão, publicada na IHU On-Line número 265, 
de 21-07-2008, disponível no link http://www.uni-
sinos.br/ihuonline/index.php?option=com_tema_c
apa&Itemid=23&task=detalhe&id=1183&id_edi-
cao=293 ;
* A classe média é uma presença forte hoje na so-
ciedade e na política brasileira, publicada na IHU 
On-Line número 270, de 25-08-2008, disponível 
no link http://www.unisinos.br/ihuonline/index.
php?option=com_tema_capa&Itemid=23&task=deta
lhe&id=1249 .

“Essa é uma crise que 

deixará sequelas, ela 

não é inofensiva em 

relação ao que vai 

acontecer nas 

sociedades. De fato, as 

concepções neoliberais 

foram derrotadas. 

E sem retorno”
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Sim, ela pode contribuir para a diversificação da agricultura familiar. Ivan de Almeida 
e João Carlos Costa Gomes, pesquisadores da Embrapa, analisam o resultado do zonea-
mento sobre a expansão da cana-de-açúcar no Rio Grande do Sul     

Por graziela WolFart 

D
ando continuidade ao tema da expansão da cana-de-açúcar no Rio Grande do Sul, já debatido 
anteriormente na IHU On-Line (ver box ao final da entrevista), entrevistamos esta semana os 
pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Ivan de Almeida e 
João Carlos Costa Gomes. Na entrevista realizada por e-mail, eles detalham como foi feito o 
zoneamento que apontou que, dos 497 municípios gaúchos, 216 (ou seja, 43,5% deles) estão 

liberados para o plantio desta cultura. Este estudo, feito em parceria com a Unicamp, não é uma novida-
de, segundo Ivan de Almeida. “Houve um aperfeiçoamento de trabalhos que datam desde 1994, quando a 
Embrapa lançou o Macrozoneamento Agroecológico e Econômico para o Estado do Rio Grande do Sul, que 
também contemplava a cana-de-açúcar”. Em relação às mudanças climáticas no estado, Almeida explica 
que a região que compreende os municípios apontados no zoneamento sofre de forma mais intensa com a 
variabilidade climática que atua sobre todo o estado, o que prejudica a produtividade, principalmente dos 
cultivos de ciclo anual. “Este estudo não considera ainda os efeitos futuros das mudanças climáticas, mas 
reconhece que o aquecimento global, ou pelo menos a redução do número de geadas, é um fator positivo 
para uma cultura pouco tolerante ao frio”, esclarece.

Já João Carlos Costa Gomes defende que os riscos do plantio da cana para o solo são os mesmos de 
qualquer outra cultura. No entanto, ele reconhece que “os danos da monocultura são mais intensos e isso 
já ocorre no Rio Grande do Sul. O ideal em termos de conservação e qualidade de solos é a diversificação e 
a mudança de formato da matriz produtiva e tecnológica com a utilização de insumos menos impactantes 
para o meio ambiente”. Gomes entende que “todo plantio massivo e mecânico ameaça a agricultura”, mas 
acrescenta que, na Embrapa, se busca fomentar atividades que permitam o aumento da sustentabilidade 
da agricultura familiar.

Ivan de Almeida é graduado em Geografia, pela Universidade Estadual de Londrina, e possui mestrado 
e doutorado em Geografia (Climatologia Geográfica), pela Unesp — Presidente Prudente. Por sua vez, João 
Carlos Costa Gomes possui graduação em Engenharia Agronômica, pela Universidade Federal de Pelotas, 
mestrado em Extensão Rural, pela Universidade Federal de Santa Maria, e doutorado em Agronomia, pela 
Universidad de Córdoba. Confira a entrevista. 

Cana-de-açúcar no RS? 

Terra Habitável

IHU On-Line - O que motivou a re-
alização deste zoneamento sobre a 
expansão da cana-de-açúcar no Rio 
Grande do Sul?
Ivan de Almeida - O zoneamento não 
é uma medida exclusiva para esta cul-
tura. Desde o ano de 1996, o governo 
brasileiro instituiu os zoneamentos como 
uma forma de ordenamento territorial 

e maior controle sobre os empréstimos 
dos recursos federais. O incremento do 
Programa de Desenvolvimento da Agro-
energia prevê, além da busca de outras 
fontes de biocombustíveis, como as ole-
aginosas (mamona, pinhão manso), a ex-
pansão da cana-de-açúcar, contanto que 
não venha concorrer significativamente 
com a produção de alimentos. 

IHU On-Line - Pode explicar breve-
mente como foi realizado o zonea-
mento, como foi feita a pesquisa, e 
qual o envolvimento da Embrapa e 
da Unicamp? Quanto tempo durou o 
estudo?
Ivan de Almeida – Originalmente, a me-
todologia da pesquisa visava definir so-
mente o Zoneamento de Risco Climáti-
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co, ou seja, a probabilidade de sucesso 
e riscos que uma cultura sofre numa de-
terminada região. Para este zoneamen-
to, entre vários componentes de análise, 
um deles consistiu em avaliar as regiões 
que poderiam apresentar impactos ne-
gativos com a introdução dessa cultura 
em substituição e ocupação dos espaços 
de outras atividades economicamente 
estabelecidas. A Embrapa, em conjunto 
com outras instituições, possui, entre 
seus pesquisadores, uma Rede Nacional 
de Agrometeorologia, e a Unicamp, por 
intermédio do Centro de Pesquisas Mete-
orológicas e Climáticas Aplicadas à Agri-
cultura — Cepagri, é mais uma parceira 
dessa equipe. Este estudo não é uma no-
vidade. Houve um aperfeiçoamento de 
trabalhos que datam desde 1994, quan-
do a Embrapa lançou o Macrozoneamen-
to Agroecológico e Econômico para o Es-
tado do Rio Grande do Sul, que também 
contemplava a cana-de-açúcar.

IHU On-Line - Em que sentido as mu-
danças climáticas no Rio Grande do 
Sul ajudam a explicar os resultados 
do zoneamento?
Ivan de Almeida - O estado possui atu-
almente 497 municípios, e 216 (43,5%) 
estão liberados pelo zoneamento (veja 
figura), sendo que o mais importante 
é quantificar a área agricultável que 
efetivamente poderá ser ocupada. A 
região que compreende estes municí-
pios sofre de forma mais intensa com a 
variabilidade climática que atua sobre 
todo o estado, prejudicando a produti-
vidade principalmente dos cultivos de 
ciclo anual. Este estudo não considera 
ainda os efeitos futuros das mudan-
ças climáticas, mas reconhece que o 
aquecimento global, ou pelo menos a 
redução do número de geadas, é um 
fator positivo para uma cultura pouco 
tolerante ao frio.

IHU On-Line - Quais os riscos do plan-
tio da cana para o solo, que histori-
camente foi ocupado pela pecuária e 
pela agricultura de alimentos?  
João Carlos Costa Gomes - São os 
mesmos de qualquer outra cultura. É 
claro que os danos da monocultura são 
mais intensos e isso já ocorre no Rio 
Grande do Sul. O ideal em termos de 
conservação e qualidade de solos é a 
diversificação e a mudança de formato 
da matriz produtiva e tecnológica com 
a utilização de insumos menos impac-
tantes para o meio ambiente.

IHU On-Line - A agricultura familiar 
não fica ameaçada por esse plantio 
massivo e mecânico?
João Carlos Costa Gomes - Todo plan-
tio massivo e mecânico ameaça a 
agricultura. O modelo de agricultura 
preconizado pela revolução verde com 
extensas áreas cultivadas em mono-
cultivo, intensa mecanização e uso de 
agrotóxicos, causou impactos sociais e 
ambientais significativos em algumas 
regiões do Estado. Na Embrapa Clima 
Temperado, trabalhamos com grãos, 
frutas e hortaliças, pecuária leitei-
ra e com temas transversais, como a 
agroecologia, exatamente buscando o 
aumento da sustentabilidade da agri-
cultura familiar.

IHU On-Line - Como o senhor vê essa 
questão tendo em vista os limites eco-
lógicos causados pelo monocultivo? 
João Carlos Costa Gomes - Em nossa 
perspectiva, a produção de cana no 
Rio Grande do Sul viria como mais uma 
produção e não como uma substituição 
ao que já existe. Cabe lembrar que a 
cana já é cultivada e produzida em 
algumas regiões do estado e por agri-

cultores familiares, contribuindo para 
a geração de renda e produtos como: 
melado, rapadura, aguardentes, entre 
outros. Contribuindo para a susten-
tabilidade da agricultura familiar, a 
cana-de-açúcar também pode repre-
sentar, e isso já acontece, uma alter-
nativa de alimentação de gado leiteiro 
ou em cordões de proteção do solo, 
evitando processos erosivos.

IHU On-Line - Pensando nos riscos 
para a natureza, que paralelos o se-
nhor estabelece entre utilizar a base 
fóssil ou base agrícola para a produ-
ção de energia e combustível? 
João Carlos Costa Gomes - Todos sa-
bemos que a base fóssil é finita e que 
gerou uma série de produtos sob os 
quais não temos domínio tecnológico. 
O desenvolvimento de novas rotas de 
produção de insumos é essencial para 
a soberania da agricultura brasileira. 
Na Unidade, temos vários projetos que 
buscam o desenvolvimento de insumos 
a partir de matérias-primas locais, 
utilizando a experiência de técnicos e 
agricultores e assumindo o desafio de 
oferecer o necessário conhecimento 
científico para a expansão dos insu-
mos de origem agrícola. Também en-
tendemos que a adoção de uma base 
agrícola para a produção de energia e 
combustível, utilizando os mesmos in-
sumos da agricultura convencional, é 
um equívoco. Equivale a substituir seis 
por meia dúzia, porque continuaremos 
sendo dependentes dos insumos, tais 
como: fertilizantes, agrotóxicos etc., 
cuja matriz tecnológica, via de regra, 
não está localizada no Brasil.

IHU On-Line - Que relação o senhor es-
tabelece entre a miséria e o plantio da 
cana-de-açúcar? Uma das justificativas 
da expansão de cana no Estado é que o 
plantio vai gerar mais empregos. A área 
destinada à plantação não poderia ser 
utilizada para outro tipo de cultivo que 
fosse menos agressor ao ser humano, 
já que a colheita de cana é bastante 
exaustiva?
João Carlos Costa Gomes -  É possível 
relacionar miséria com monocultivo, 
com dependência tecnológica, com 
concentração de matriz produtiva etc. 
Por isso, o enfoque da Unidade é di-
recionado à diversificação agrícola e 

“O desenvolvimento de 

novas rotas de 

produção de insumos 

é essencial para a 

soberania da 

agricultura brasileira” 
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adoção de modelos tecnológicos que 
garantam o protagonismo dos agricul-
tores familiares. No processo de pes-
quisa com cana-de-açúcar, que reto-
mamos recentemente, pois na década 
de 1970 já havíamos trabalhado com 
cultivos agroenergéticos, temos tido a 
preocupação de dialogar com segmen-
tos que entendem que a cana pode vir 
a ser mais uma diversificação para a 
agricultura e para a agroindústria do 
Rio Grande do Sul. Por exemplo, a Fe-
deração das Indústrias do Rio Grande 
do Sul (FIERGS) tem manifestado inte-
resse em fomentar o desenvolvimen-
to de uma indústria de máquinas de 
pequeno porte e que possa facilitar o 
trabalho dos agricultores familiares. 
Técnicos do Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário (MDA) que tratam es-
pecificamente da agricultura familiar 
também entendem que a cultura da 
cana-de-açúcar no estado, diferente-
mente de outras regiões do país, pos-
sa contribuir para a diversificação a 
agricultura familiar. Esse também é o 
entendimento de responsáveis dos mo-
vimentos sociais dos pequenos agricul-
tores que tem nos procurado também 
com essa perspectiva.

leia Mais...
>> Sobre o tema da expansão da cana-de-

açúcar no Rio Grande do Sul, confira a entrevista 
concedida à IHU On-Line por Felipe Amaral. 

Entrevista:
* Rio Grande do Sul: um imenso canavial?, publi-
cada na IHU On-Line número 291, de 04-05-2009, 
disponível no link http://www.unisinos.br/ihuonli-
ne/index.php?option=com_tema_capa&Itemid=23&
task=detalhe&id=1592&id_edicao=319 .

“É possível relacionar 

miséria com 

monocultivo, com 

dependência 

tecnológica, com 

concentração de matriz 

produtiva”
Discutir Deus eM 

nossos Dias. esse é o 
teMa Do X siMPósio 

internacional 
ihu: narrar Deus 

nuMa socieDaDe 
Pós-MetaFísica. 
PossiBiliDaDes e 
iMPossiBiliDaDes. 

inscreva-se e ParticiPe:
WWW.unisinos.Br/ihu.
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Meu Clássico

Por Jean-François Mattéi | traDução Benno Dischinger 

N
esta edição, inauguramos uma nova editoria, batizada de Meu clássico. Através dela, damos espaço 
a especialistas nas mais variadas áreas do conhecimento para manifestarem a importância das obras 
de autores consagrados. Assim, em continuidade ao tema de capa da presente edição, que analisa 
o legado de Platão, publicamos o artigo que o filósofo francês Jean-François Mattéi escreveu, com 
exclusividade, a pedido da IHU On-Line. A obra analisada é O banquete.

Mattéi é professor emérito da Universidade de Nice-Sophia Antipolis e do Instituto Universitário da Fran-
ça. Escreveu, entre outros, L’Étranger et le Simulacre. Essai sur la fondation de l’ontologie platonicienne 
(Paris: PUF,  1983), L’ordre du monde. Platon, Nietzsche, Heidegger (Paris: PUF, 1989) e Platon et le miroir 
du mythe. De l’Âge d’or à l’Atlantide (Paris: PUF, 1996). Em português, publicou A barbárie interior: ensaio 
sobre o i-mundo moderno (São Paulo: Unesp, 2002). Confira o artigo.

O banquete, ou a iniciação de Eros

A teoria platônica do amor não nos 
conduz à pradaria do último Julga-
mento, nem à caverna obscura de A 
República, onde os heróis do passado 
se misturam às sombras do futuro, mas 
a um lugar sem pretensão cósmica, à 
morada ateniense de Agatão. Festeja-
se aí, numa noite, o recente sucesso do 
dono da casa no concurso de tragédia. 
Todos os personagens presentes valem 
por dois: Fedro e Erixímaco, Pausânias 
e Agatão, Aristodemo, que não esta-
va convidado ao serão em honra de 
Eros, e Pênia, que também não fora 
convidada ao banquete em honra de 
Afrodite, Eros e seu pai Poros, enfim 
Sócrates e Alcebíades, ou ainda Pênia 
e Diotima que, por sua vez, não fora 
convidada ao banquete de Agatão. 

A estrutura deste diálogo, sem 
dúvida o mais complexo de todas as 
obras de Platão, é aquela de que fala 
Alcebíades a Sócrates; um encaixe de 
relatos e de personagens comparável 
às estátuas das Silenes, para os gre-
gos, ou às bonecas russas para nós. O 
banquete é, com efeito, o relato de 
um relato, feito na estrada de Falera 
a Atenas por um discípulo de Sócrates, 

Apolodoro, ao seu amigo Glauco, sen-
do este relato transmitido pelo mesmo 
Apolodoro, alguns dias mais tarde, a 
vários de seus amigos que lho solici-
taram. Ora, Apolodoro obtém, por sua 
vez, este relato de um personagem 
mais antigo, Aristodemo, que assistiu 
ao famoso banquete em honra de Eros, 
que dezesseis anos antes tivera lugar 
na casa de Agatão. Aristodemo era um 
homem pequeno, sempre de pés nus, 
que seguia Sócrates como sua sombra. 
Apolodoro controlou a exatidão das 
propostas de Aristodemo junto a Só-
crates, de quem, três anos antes, ele 
se tornara o fiel discípulo. 

Como se desenvolveu este banque-
te, do qual todo mundo ouviu falar, 
mas ninguém conhece as conversas 
exatas que houve? Certa tarde, Aris-
todemo encontrou por acaso Sócrates 
que, ao menos uma vez, se apresen-
tou elegante e até calçou sandálias. 
Ele convidou sem mais Aristodemo a 
unir-se a ele, uma vez que seu ami-
go não fora convidado à casa do rico 
burguês que é Agatão. Esta primeira 
cena significa que Sócrates temia ir 
sozinho à casa de Agatão, onde todos 

os convidados são sofistas1 ou ami-
gos dos sofistas, e não filósofos. Mas, 
além da prudência de Sócrates, que, 
portanto, não irá sem ajuda ao campo 
do inimigo, a cena já anuncia o outro 
convidado-surpresa da noite. Pois Só-
crates, no momento de falar, sendo 
ele o orador principal, deixa a palavra 
a uma mulher, a sacerdotisa Diotima 
de Mantinéia, que por certo não está 
presente ao banquete, mas de quem 
ele refere as palavras. E é esta mes-
ma Diotima, que não fora convidada 
à casa de Agatão, que irá defender a 
teoria filosófica do amor contra as teo-
rias sofistas e retóricas, apelando, por 
sua vez, a outra mulher, Pênia, a mãe 
de Eros, que, nos tempos antigos, não 
fora convidada ao banquete dos deu-

1 Sofistas: grupos de mestres que não eram 
gregos, pois não podiam participar da demo-
cracia ateniense, que viajavam de cidade em 
cidade discursando para atrair estudantes, de 
quem cobravam taxas para oferecer-lhes edu-
cação. O foco central de seus ensinamentos 
concentrava-se no logos ou discurso, com foco 
em estratégias de argumentação. Os mestres 
sofistas alegavam que podiam “melhorar” 
seus discípulos, ou, em outras palavras, que 
a “virtude” seria passível de ser ensinada. 
Protágoras, Górgias e Isócrates estão entre os 
primeiros sofistas conhecidos. (Nota da IHU 
On-Line)
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ses em honra do nascimento da deusa 
do amor, Afrodite. 

Teoria platônica do amor

Vê-se que este prólogo, no qual os 
relatos se encaixam em função dos 
personagens e de seus papéis, já anun-
cia, sob forma exterior breve, como 
colocação em cena, a teoria propria-
mente platônica do amor que Sócrates 
deixará Diotima expor. O diálogo que 
seguirá e que se desenrola durante 
toda a noite em casa de Agatão encon-
tra-se composto de três partes distin-
tas: na primeira, estão as teorias não 
filosóficas do amor dos cinco primeiros 
oradores, na ordem Fedro, Pausânias, 
Erixímaco, Aristófano e Agatão (178 a 
– 197 e). Em seguida, a concepção so-
crática do amor, exposta pela sacerdo-
tisa Diotima, que é o coração da obra 
(198 a – 212 c). Enfim, o elogio final de 
Sócrates por Alcibíades (212 c – 223 d). 
A primeira parte, com os cinco discur-
sos preparatórios ao discurso de Dio-
tima, é mais extensa que os dois dis-
cursos subsequentes, que são de uma 
extensão quase igual. Mas o conjunto 
do diálogo é equilibrado de uma parte 
e de outra da intervenção de Sócrates 
que, após haver questionado Agatão 
colocando-o em embaraço, ou seja, na 
aporia, deixa a palavra a Diotima que 
precisamente vai mostrar que Eros, a 
divindade do amor, nasceu do encon-
tro de Pênia, a mulher miserável, mais 
também de Poros, o deus que se livra 
de todas as aporias, ou seja, de todas 
as dificuldades. 

Se, para todos os oradores que pre-
cedem Sócrates, o amor se reduz à ge-
ração do semelhante pelo semelhante, 
a esterilidade de uma concepção que 
Aristófanes conduz ao extremo, com 
seus entes esféricos à procura da fusão 
perdida, é sublinhada por Diotima. O 
verdadeiro amor procura “gerar e edu-
car na beleza”, de sorte que seu obje-
to é finalmente a imortalidade ou “a 
posse perpétua do bem” (207 a). Se o 
amor é “símbolo”, do grego symbolon, 
“reunião”, “ele não une dois entes 
semelhantes, mas dois seres diferen-
tes, um visível, o outro invisível, cuja 
disparidade deixa adivinhar a superio-
ridade da beleza. Enquanto o relato 

de Aristófanes retirava da sexualidade 
todo mistério, fazendo dos amantes 
duas “metades” de um só e mesmo 
ser, o ensinamento de Diotima integra 
em sua busca amorosa a dimensão da 
alteridade e da transcendência. 

Recusando fazer um elogio pessoal 
do amor, pois este nada mais seria se-
não o que lhe confiara outrora uma sa-
cerdotisa pitagórica, Sócrates faz ape-
lo à sua memória, como antes dele o 
fizeram Aristodemo e Apolodoro, e dá 
a palavra a Diotima de Mantinéia, de 
quem ele possui o que sabe em matéria 
de amor. Quando esta mulher, que não 
fora convidada ao banquete de Agatão, 
junto aos homens, narra o nascimento 
de Eros, é para fazer aparecer outra 
mulher que também não fora convi-
dada ao banquete de Afrodite, junto 
aos deuses. Os dois personagens têm, 

portanto, uma mesma função no tex-
to, bem como na justificação de Eros. 
Diotima conta que Pênia, personifica-
ção da Miséria, veio mendigar algumas 
migalhas do festim dos deuses na noite 
em que eles festejavam o nascimento 
da deusa do Amor. Vendo Poros, o deus 
da “Passagem”, adormecido após um 
abuso de vinho, a Miserável se deitou 
sobre ele e abusou de sua virilidade. 
É assim que Eros, que não é um deus, 
mas um demônio do amor, pois ele é 
bastardo entre o deus rico e a mulher 
pobre, foi concebido na noite do nas-
cimento de Afrodite. 

Função cósmica de Eros

Diotima revela assim que a função 
cósmica de Eros nasce de sua dupla 
natureza mortal e divina. O filho de 
Poros e de Pênia obtém de seu pai os 
múltiplos giros de “passa-passa” que 

lhe permitem sair da miséria transmi-
tida por sua mãe. Por sua ascendên-
cia paternal, o Amor é realmente uma 
“passagem”, poros, entre os Deuses e 
os Mortais, bem como entre a ciência e 
a ignorância. Ele é “um grande demô-
nio”, acrescenta Diotima, pois o demo-
níaco é um estado intermediário entre 
a condição divina e a condição mortal: 
a este título, ele transmite aos deuses 
as preces dos homens e aos homens as 
ordens dos deuses. Ao mesmo tempo, 
Eros é um “intermediário”, metaxu, 
entre o saber e a ignorância e, a este 
título, é filósofo, já que somente são 
filósofos aqueles que se conectam ao 
saber que eles não possuem. A meio 
caminho entre os deuses e os homens, 
entre a ignorância e o conhecimento, 
Eros preenche o vazio entre estas qua-
tro instâncias, graças à sua função de 
mediação: ele é assim “o elo que une 
o todo a si mesmo” (202 c). 

É neste momento que Diotima che-
ga às “coisas do amor”, ta erôtika, a 
fim de iniciar Sócrates em seus misté-
rios. O vocabulário de Platão é aqui 
um vocabulário religioso, e não mais 
sexual, e ele se inspira nos mistérios 
de Eleusis. A instrução prévia preparou 
o postulado a que se veja em Eros a 
fonte da imortalidade; trata-se, ago-
ra, de conduzir para “a boa via” que 
conduz à descoberta da Beleza abso-
luta. Cinco etapas escalonam segundo 
uma gradação rigorosa a conversão do 
iniciado para as “verdades perfeitas e 
contemplativas”. Num primeiro tem-
po, aquele que segue o reto caminho 
do amor deve amar um só belo corpo 
para engendrar “palavras de beleza”, 
logous kalous (210 a). Num segundo 
tempo, ele deverá amar “todos os 
corpos belos”, pois todas as belezas 
físicas são irmãs, e atingir a universa-
lidade do belo encarnado no sensível. 
Por ocasião da terceira etapa, ele con-
templará “a beleza nas almas” (210 
b) como mais elevada que aquela dos 
corpos e gestará justas razões, seme-
lhantes a sementes do bem, contem-
plando a beleza “nos costumes e nas 
leis” (210 c). Após os costumes, numa 
quarta prova, o iniciado será conduzi-
do aos “conhecimentos” da alma (210 
c), a fim de descobrir, através deles, 
“o imenso oceano do belo”. Encaran-

“Diotima revela assim 

que a função cósmica 

de Eros nasce de sua 

dupla natureza mortal 

e divina”
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do-os, ele poderá, então, gerar um 
grande número de pensamentos inspi-
rados por um amor sem limites para a 
sabedoria. 

Viagem iniciática

Ao termo da viagem iniciática, 
quem tiver sido conduzido até este 
cume, segundo a gradação correta 
das coisas do amor, perceberá imedia-
tamente, “num clarão”, uma beleza 
originalmente maravilhosa: aquela 
mesma, Sócrates, para quem os ho-
mens tanto penaram até hoje e que, 
“em primeiro lugar, não nascendo nem 
morrendo, é eterna, não sofrendo nem 
crescimento nem diminuição; que, 
além disso, não é bela de um ponto 
de vista e feia de outro, nem bela se-
gundo determinados momentos, nem 
bela numa relação e feia em outra, 
nem bela ou feia segundo o lugar e 
segundo os que a percebem. Ele não 
imaginará esta beleza com um rosto, 
ou com mãos e nada do que participa 
da natureza corporal; ela também não 
é uma razão, uma ciência, nem nada 
que resida no outro além de si próprio 
— por exemplo, num vivente, numa 
terra, num céu... —, mas ela existe em 
si mesma e para si mesma na unidade 
formal de sua ideia e toda outra be-
leza no universo participa de seu ser” 
(210 e – 211 b). 

O caminho a percorrer para chegar 
até as coisas do amor se desenvolve, 
assim, segundo cinco patamares de 
uma revelação progressiva marcada 
pela irrupção repentina da transcen-
dência do belo. Estamos entre os an-
típodas da sexualidade sem freio de 
Aristófanes, que procurava a metade 
perdida do ser humano primitivo. O 
iniciado se ergueu: 1) de um só belo 
corpo a dois; 2) e de dois a todos; 3) 
dos belos corpos à beleza dos costu-
mes; 4) depois desta aos belos conhe-
cimentos, para chegar, enfim: 5) a este 
“conhecimento”, to mathema, que 
não tem outro objeto senão a Beleza 
em si mesma (211 c). Na iniciação do 
Amor, a meio caminho dos homens e 
dos deuses, o que define propriamente 
a atopia do filósofo, ou seja, sua atitu-
de deslocada, Sócrates se situa entre 
o saber e a ignorância. Ele se confunde 

com o demônio invisível que por vezes 
o detém, nesse entre-dois, onde toma 
lugar o pensamento. 

Pois, quem se liga ao demônio e, 
portanto à alma em seu exercício de 
pensar, não põe em relevo uma cate-
goria lógica para Platão. Não se pode 
definir o demoníaco, pois todo ser fi-
nito deve fixar o infinito desses mo-
vimentos e dessas contradições numa 
natureza mista, segundo as categorias 
estudadas por Sócrates no Fílebo. Ora, 
Eros não é da ordem do ser, mas, como 
seu pai Poros, ele é da passagem: ele 
é pura mediação, metaxu, entre a sa-
bedoria e a ignorância, entre os mor-
tais e os imortais, o qual jamais se fixa 
no termo de sua corrida, escapando, 

assim, de toda determinação. Não se 
pode imobilizar o amor que é um mo-
vimento ininterrupto para o que não é 
ele. Ele é antes da ordem da origem e 
da causa, no sentido primitivo do ter-
mo grego aitia, que permite entender 
a exigência ética à qual a alma, a todo 
o momento, deve responder. 

Jogo amoroso de analogias

Considerando agora a última parte 
do diálogo, o elogio de Sócrates por Al-
cibíades, o qual chega à casa de Aga-

tão embriagado, de madrugada, para 
recomeçar a beber, percebe-se que 
seu discurso é composto, num eco aos 
cinco níveis da revelação de Eros, e 
aos cinco discursos dos primeiros ora-
dores, em cinco níveis bem distintos: 
1. O método escolhido para louvar Só-
crates (215 a 4 – 215 a 6). 2. A seme-
lhança de Sócrates com as Silenes e o 
Sátiro Marsyas (215 a 7 – 216 c 4). 3. O 
desvelamento do verdadeiro Sócrates 
quando Aristófanes tentou seduzi-lo 
(216 c 5 – 219 e 5). 4. A coragem de 
Sócrates para a guerra (219 e 6 – 221 
e 1). 5. O retrato final do filósofo, no-
vamente comparado às Silenes e aos 
Sátiros. 

Como já estabeleci em minha obra 
Platão e o espelho do mito,2 Platão 
utiliza neste texto, como em outros 
diálogos, um símbolo cósmico de ori-
gem pitagórica, o número cinco, ou 
pentafido, que tem a virtude matemá-
tica, musical e cósmica de representar 
a totalidade do ser. Se não é possível 
desenvolver as propriedades do cinco 
neste artigo, eu notarei simplesmen-
te que toda a estrutura do Banquete 
é comandada por este número. Basta 
recapitular as diferentes sequências e 
os diferentes personagens. Já sabemos 
que os discursos preparatórios sobre o 
amor são em número de cinco: Fedro, 
Pausânias, Erixímaco, Aristófanes e 
Agatão, e somente de cinco, embora 
Aristodemo declare que outros con-
vidados haviam tomado a palavra na-
quela noite: mas Platão reteve apenas 
cinco. Estes cinco discursos preparató-
rios, em que a retórica se mistura à 
sofística, preparam a entrada em cena 
de Sócrates e de Diotima, que fazem 
ultrapassar esses elogios em proveito 
de um discurso verdadeiramente fi-
losófico, orientado não para o prazer 
sensual, mas para o bem intelectual. 

O discurso de Aristófanes, o mais 
célebre dos cinco primeiros discursos, 
distingue, por sua vez, em seu mito da 
humanidade primitiva, cinco espécies 
diferentes: (1) os homens esféricos si-
multaneamente masculinos, femininos 
e hermafroditas, sendo, depois, esta 
humanidade primitiva cortada em 
duas, (2) os heterossexuais que procu-
ram sua metade feminina, (3) as hete-

2  Paris, PUF, 1996; reedição em livro de bolso, 
“Quadriga”, 2002. (Nota do autor)

“Quando se recapitula 

o encadeamento direto 

ou indireto das 

conversações, 

percebe-se que todos 

os temas do diálogo, 

os personagens, os 

discursos e os 

banquetes ocorrem 

todos em dupla e se 

refletem em espelho”
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rossexuais que procuram sua metade 
masculina, (4) os homossexuais que 
procuram sua metade masculina, e 
5) os homossexuais que procuram sua 
metade feminina.

Quando se recapitula o encadea-
mento direto ou indireto das conver-
sações, percebe-se que todos os temas 
do diálogo, os personagens, os discur-
sos e os banquetes ocorrem todos em 
dupla e se refletem em espelho. No 
banquete humano de Agatão, aquele 
ao qual assistimos em Atenas, respon-
de o banquete divino de Afrodite que o 
precedeu no Olimpo. À divina estran-
geira do banquete dos homens, Dioti-
ma, responde a mortal estrangeira do 
banquete dos deuses, Pênia. Ao casal 
que gera Eros em honra de Afrodite, 
Poros e Pênia, responde o casal que 
engendra o elogio do amor em honra 
de Eros, Sócrates e Diotima. Aos cinco 
discursos preparatórios dos primeiros 
oradores que delineiam os traços de 
Eros correspondem os cinco degraus 
da iniciação amorosa. Ao Sócrates va-
gabundo, que permanece uma hora 
imóvel diante de Agatão que lhe está 
próximo, hesitando entrar, responde 
Eros, filho de Boêmia, que se deita na 
passagem das portas. 

Tudo é, então, um jogo amoroso 
de analogias no texto do Banquete. Se 
voltamos ao início da conversação, no 
momento das primeiras trocas de Apo-
lodoro que narra a noite do banquete 
aos seus amigos, veremos que o dis-
curso de Diotima, dissimulado naquele 
de Sócrates, ele próprio circundado 
pelas cinco outras propostas dos ou-
tros convivas, foi finalmente relatado 
por Aristodemo, única testemunha da 
festa, a um personagem denominado 
Fênix que, por sua vez, o transmitiu a 
um amigo anônimo (172 b 2), de quem 
Glauco retém suas referências que o 

conduzem a solicitar a Apolodoro seu 
relato que ele ouviu, de primeira mão, 
de Aristodemo. O leitor poderá recon-
tar os protagonistas do prólogo do Ban-
quete. Eles são realmente em número 
de cinco, quatro atenienses munidos 
de um nome, Aristodemo, Apolodoro, 
Fênix, Glauco, e um anônimo amigo 
de Fênix que representou o intermedi-
ário. Como havia cinco oradores antes 
do discurso de Sócrates, para preparar 
a ascensão amorosa em cinco etapas 
em direção ao Belo, houve cinco narra-
dores após o discurso de Sócrates que 
referiram este estranho encaixe de re-
latos, de personagens e de banquetes. 
O conjunto do texto platônico, como 
mais tarde A arte da fuga de Bach,3 
possui uma estrutura em abismo na 
qual os diferentes elementos se cor-
respondem e se fazem eco num vasto 
jogo de ponto e de contraponto. Tal 
é, sem dúvida, a harmonia cósmica do 
amor, que reúne todas as coisas para 
gerar sob o olhar da Beleza suprema. 

3 Johann Sebastian Bach (1685-1750): músi-
co e compositor alemão do período barroco 
da música erudita, além de organista notável. 
É considerado um dos maiores e mais influen-
tes compositores da história da música, ain-
da que pouco reconhecido na época em que 
viveu. Muitas das suas obras refletem uma 
grande profundidade intelectual, uma expres-
são emocional impressionante. O IHU, dentro 
das comemorações da Páscoa 2007, ofereceu 
três audições comentadas sobre o composi-
tor, divididas em 29 e 30 de março deste ano, 
sob condução da Profa. Dra. Yara Caznok, da 
UNESP. Em 29 de março, o tema foi A expres-
são musical da fé em Bach e Mozart, quando 
fez uma audição comparada do Credo das Mis-
sas BWV 232, de Bach, e K427, de Mozart. No 
mesmo dia, Caznok comentou o Oratório de 
Ascensão BW 11, de Bach. Em 30 de março, 
conduziu a audição comentada de A paixão de 
Cristo segundo São João — BWV 245. No even-
to Páscoa IHU 2009, Caznok conduziu o IHU 
Ideias Uma narrativa do mistério em Johann 
Sebastian Bach, com a audição comentada de 
Ich hatte viel Bekümmernis, BWV21. (Nota da 
IHU On-Line)

“O conjunto do texto platônico, como mais tarde 

A arte da fuga de Bach, possui uma estrutura em 

abismo na qual os diferentes elementos se 

correspondem e se fazem eco num vasto jogo 

de ponto e de contraponto”
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Destaques On-Line
Essa editoria veicula entrevistas que foram destaques nas Notícias do Dia do sítio do IHU. 

Apresentamos um resumo delas, que podem ser conferidas, na íntegra, na data correspondente. 

Entrevistas especiais feitas pela IHU On-Line e disponí-
veis nas Notícias do Dia do sítio do IHU (www.unisinos.
br/ihu) de 19-05-2009 a 23-05-2009.  

“Não se sabe onde há soja transgênica e soja não-
transgênica plantada”
Entrevista com Gilles Ferment
Confira nas Notícias do Dia 19-0�-2009
O biólogo francês indica que os estudos sobre transgênicos no 
Brasil são todos baseados em experiências dos Estados Unidos, 
que têm um ecossistema bastante diferente do nosso.
 
Amianto: um mal que precisa ser banido
Entrevista com Fernanda Giannasi
Confira nas Notícias do Dia 20-0�-2009 
Ainda bastante utilizado no Brasil, o amianto tem sido alvo de 
debates no país. A indústria tenta esconder os malefícios do 
uso do mineral, e pesquisadores da saúde do trabalhador apre-
sentam os dados das consequências da utilização do mineral.  

A transgenia na agricultura brasileira 
Entrevista com Bruno Gasparini
Confira nas Notícias do Dia 21-0�-2009 

“A revolução biotecnológica tem, como ator principal, 
um conglomerado agroindustrial que determina as ‘ver-
dades’ que lhes são convenientes, pois, ao financiar e 
dirigir as pesquisas cerceia a opinião pública mundial e 
despreza o interesse coletivo”, afirma o especialista em 
Gestão Ambiental. 
 
A luta dos quilombolas
Entrevista com Carlos Moura
Confira nas Notícias do Dia 22-0�-2009
“A grande característica é que a comunidade quilombola 
recebia indígenas e brancos perseguidos pelo Império”, 
lembra o secretário-executivo da Comissão Brasileira 
Justiça e Paz.  

Adolescência: suicídio, breakdown e superação
Entrevista com Maria Lucrécia Zavaschi 
Confira nas Notícias do Dia 2�-0�-2009
O adolescente contemporâneo tem tarefas excessivas 
e precisa enfrentar esses desafios, junto com as trans-
formações que acontecem em seu corpo, num mundo 
altamente competitivo e que não está preparado para 
recebê-lo, constata a psiquiatra.

Leia as Notícias 
do Dia em

www.unisinos.br/ihu
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Eventos da Semana

Indicadores 
Socioeconômicos 
e Políticas Públicas

No próximo dia 27-05-2009, quar-
ta-feira, acontece na Unisinos o Fórum 
sobre Indicadores Socioeconômicos e 
Políticas Públicas: realidade e possibi-
lidades para o Vale dos Sinos. 

Na ocasião, a Profa. Dra. Paraskevi 
Bessa-Rodrigues, coordenadora da As-
sessoria de Relações Internacionais e 
Desenvolvimento, da Reitoria da Unisi-
nos, inicia o Fórum conduzindo um de-
bate, das 14h às 16 horas, sobre o tema 
“Metodologias dos indicadores socioeco-
nômicos —  Agências internacionais e a 
realidade do Vale do Rio dos Sinos”.

Em seguida, das 16h às 18h, o MS Ade-
mir Barbosa Koucher, do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística — IBGE, 
de Porto Alegre, falará sobre as “Meto-
dologias dos indicadores socioeconômi-
cos — Agência nacional e a realidade do 
Vale do Rio dos Sinos”. Para Ademir, “as 
informações estatísticas consolidadas 
nos indicadores socioeconômicos cons-
tituem, cada vez mais, um elemento 
indispensável na formulação de políticas 
públicas que orientam decisões e ações 
dos governos. Por esse motivo, a deman-
da por estatísticas públicas vem consti-
tuindo um grande desafio para as agên-

cias (públicas e oficiais) de estatística 
como o IBGE”. Ele argumenta, em bre-
ves palavras enviadas por e-mail à IHU 
On-Line, que “este seminário pretende 
mostrar como foi construído e organiza-
do o Sistema de Informações Estatísti-
cas do IBGE, que informações produz e 
como são disponibilizadas. E, em relação 
aos aspectos metodológicos, mostrar as 
transformações em curso, que irão con-
tribuir para o aumento do potencial ana-
lítico das informações estatísticas atra-
vés de dados cada vez mais interativos e 
especializados”.

Mais tarde, das 19h às 22h o Fó-
rum encerra com a explanação do MS 
Hélios Puig Gonzalez, da Fundação 
de Economia e Estatística — FEE, de 
Porto Alegre, que abordará o assunto 
“Metodologias dos indicadores socioe-
conômicos — Agência estadual e a rea-
lidade do Vale do Rio dos Sinos”. 

A segunda etapa do Fórum continua 
na modalidade de ensino a distância 
(EAD), com o tema “Metodologias, 
agências e expressões dos indicadores 
socioeconômicos”. Mais informações 
podem ser obtidas em www.unisinos.
br/ihu ou mais precisamente no link 
http://www.unisinos.br/_ihu/index.
php?option=com_eventos&Itemid=19&
task=detalhe&id=142     

A (anti)filosofia 
de Karl Marx 

O Ciclo de Estudos em Educação a 
Distância (EAD) — Repensando os Clássi-
cos da Economia, edição 2009, pretende 
oferecer uma visão das principais ideias 
e implicações das obras de autores clás-
sicos e contemporâneos da economia, 
além de discutir as possibilidades e os 
limites de uma economia social e etica-
mente regulada. No evento, estudam-se 
obras de autores que têm contribuições 

originais ao pensamento econômico con-
temporâneo, tais como Adam Smith, 
Thomas Malthus, David Ricardo, Karl 
Marx, Max Weber, Thorstein Veblen, 
John Keynes, Joseph Schumpeter e Mi-
chael Aglietta.

Hoje, dia 25 de maio, inicia o ter-
ceiro tópico do Ciclo, que se dedica-
rá a estudar A (anti)filosofia de Karl 
Marx, até o dia 13 de junho. O tema 
em questão foi abordado pela profes-
sora Leda Maria Paulani, na edição nº 
41 dos Cadernos IHU Ideias, de 2005, 
disponível em http://www.unisinos.
br/ihu/uploads/publicacoes/edicoes/
1158330314.12pdf.pdf 

Mais informações sobre o evento 
podem ser obtidas em www.unisinos.
br/ihu ou mais precisamente no link 
http://www.unisinos.br/_ihu/index.
php?option=com_eventos&Itemid=19&
task=detalhe&id=137 

Gestão e saberes 
no trabalho associado

A programação do evento IHU 
Ideias, promovido pelo IHU na pró-
xima quinta-feira, dia 28-05-2009, 
das 17h30min às 19h, tem como ati-
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vidade a palestra com a Profa. Dra. 
Vera Regina Schmitz, colaboradora 
do Instituto Humanitas Unisinos, 
intitulada “Microgestão e produção 
de saberes no trabalho associado. 
Um estudo da Cooperativa de Pro-
dução Cristo Rei Ltda”.

O tema foi desenvolvido pela pro-
fessora Vera em sua tese de douto-
rado em Educação, recentemente 
defendida na Unisinos. Vera está res-
pondendo algumas questões da IHU 
On-Line sobre o assunto e a entrevis-
ta será publicada em breve. 

A tese teve como objeto de es-
tudo a (auto)gestão e os saberes 
produzidos pelos trabalhadores em 
situação de trabalho associado, sob 
a perspectiva da ergologia, com vis-
tas a contribuir com a consolidação 
destes campos de conhecimento na 
economia solidária. Na pesquisa, 
Vera realizou um estudo de caso na 
Cooperativa de Produção Cristo Rei 
Ltda — COOPEREI, uma cooperativa 
autogestionária originada da antiga 
indústria metalúrgica Carlos Augusto 
Meyer S/A — Alumínio Econômico, de 
São Leopoldo/RS. 

Conforme publicado no resumo 
do trabalho, “a abordagem herme-
nêutica permitiu interpretar e com-
preender os fatos e a abordagem 
dialética, analisar as situações de 
trabalho, as contradições existen-
tes, sua evolução no contexto onde 
está inserido, buscando a transfor-
mação da realidade. Buscou-se uma 
aproximação entre saberes, educa-
ção popular e ergologia, como eixos 
que possibilitam compreender me-
lhor o trabalho associado e os sabe-
res produzidos e/ou mobilizados no 
e para o exercício da (auto)gestão. 
Percebeu-se que os trabalhadores, 
na microgestão da atividade de tra-
balho, que é sempre singular, podem 
exercitar um determinado nível de 
autogestão, potencializando a pro-
dução e mobilização dos saberes do 
trabalho”. 

Mais informações sobre o evento 
podem ser obtidas em www.unisinos.
br/ihu ou mais precisamente no link 
http://www.unisinos.br/_ihu/index.
php?option=com_eventos&Itemid=19
&task=detalhe&id=146.

estão aBertas as 
inscrições Para 
o iX siMPósio 

internacional ihu: 
ecos De DarWin, que 
acontece De 9 a 12 
De seteMBro. Faça 

sua inscrição agora: 
WWW.unisinos.Br/

ihu. 
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IHU Repórter

Por Patricia Fachin | Fotos  arquivo Pessoal

F
uncionário da Unisinos há mais de 15 anos, Apolinário Bones Macha-
do é um dos responsáveis pela segurança da universidade. Na pro-
fissão desempenhada com orgulho e dedicação, responsabilidade 
e carisma são ingredientes essenciais para a convivência diária no 
câmpus. Em conversa com a IHU On-Line, ele revela alguns apren-

dizados adquiridos nesses 50 anos de vida e relembra a importância da solida-
riedade, do respeito, da humildade, além da devoção a Deus. Confira.  

Apolinário Bones Machado 

Origens – Eu nasci em Campinas, um 
distrito do município de Campo Novo, 
que fica a 500 Km de São Leopoldo. Me 
criei trabalhando na lavoura, plantando 
soja, milho, derrubando matos e fazendo 
erva mate. Quando era jovem, prestei o 
serviço militar e, com 21 anos, casei. Em 
seguida, como não havia emprego no in-
terior para toda a família — sou o quarto 
de nove irmãos — vim morar na região 
metropolitana de Porto Alegre — o sonho 
de todo mundo —, na cidade de Sapucaia 
do Sul. Aluguei uma casa, e no quarto dia 
em que estava morando no município, 
consegui meu primeiro emprego na Si-
derúrgica Riograndense, onde fiquei por 
aproximadamente oito anos. Nesse tem-
po, nasceram meus dois filhos: Manolo e 
Deise. Manolo recebeu esse nome porque 
nasceu no tempo em que Manolo Otero1 
fazia sucesso; como sou fã dele, fiz essa 
homenagem. Quando a Deise nasceu, a 
Miss Brasil Deise Nunes de Souza2 estava 
no auge, e daí surgiu o nome da minha 
filha. Hoje, a Deise está com 24 anos, 
cursa Jornalismo na Unisinos. O Manolo 
tem 22 anos e está com planos de pres-
tar vestibular na universidade. 

1 Manolo Otero: cantor espanhol, filho de pai 
cantor de ópera e mãe atriz. Ficou famoso em 
1975, com seu primeiro álbum Todo el tiempo 
del mundo. Entre as canções conhecidas, des-
tacam-se Maria no más, Vuelvo a ti, Que há 
de hacer para olvidarte, Bella mujer. (Nota 
da IHU On-Line) 
2 Deise Nunes de Souza (1968): foi a quartafoi a quarta 
representante do Rio Grande do Sul a ser co-
roada Miss Brasil, em concurso realizado em 
São Paulo, em 1986.(Nota da IHU On-Line)

Família – Depois de 14 anos de casa-
mento, me separei da minha primeira es-
posa. Hoje, tenho uma nova companhei-
ra, a Lenir, ex-funcionária da Unisinos. 
Atualmente, moramos em São Leopoldo.

Ingresso na Unisinos – Entrei na Unisi-
nos em 1991, trabalhando na segurança. 
Antes de iniciar minhas atividades aqui, 
trabalhei em indústrias, sempre na área 
de produção. Minha vida mudou muito, 
porque passei a atuar em um ramo di-
ferente e durante a noite. Demorei um 
pouco a me costumar com o câmpus, e 
várias vezes me perdi no Centro 4 (Cen-
tro das Ciências Jurídicas), ao revisar as 
salas de aula.

Quando passaram os 60 dias do con-
trato, a psicóloga me chamou para uma 
entrevista. Ela perguntou como eu es-
tava me sentido, e respondi que ficava 
insatisfeito porque não enxergava o que 
fazia, ou seja, a minha produção. Ela 
me explicou: “Apolinário, esse trabalho 
que você desenvolve na universidade é 
tão importante quanto aquele que você 
vinha fazendo nas empresas. Aquela 
produção era palpável, por isso você 
percebia resultados concretos. Aqui na 
Unisinos se comercializa conhecimen-
to”. A partir dessa conversa, me cons-
cientizei de que precisava estar sempre 
ativo, atento, isso fazia parte da minha 
produção como segurança. 

Quando a Unisinos enfrentou uma 
crise, muitos funcionários foram demiti-

dos, inclusive eu. Fiquei sete meses fora 
e depois fui convidado a voltar. Gosto 
muito do meu trabalho, e quando es-
tou de férias, se tenho um tempo, estou 
aqui dentro. 

Fé – Sou católico praticante, leio um 
trecho da Bíblia todos os dias e tenho 
muita fé em Deus. Se entregarmos na 
mão Dele tudo que fizermos em nossa 
vida, sempre vamos transparecer uma 
iluminação muito boa que servirá de 
espelho para pessoas de pouca fé; isso 
reflete no mundo. Quando temos fé em 
Deus, conseguimos auxiliar nossos seme-
lhantes e percebemos uma transforma-
ção em suas vidas. As pessoas que não 
têm uma religião, são vazias, não têm 
um espírito forte e não conseguem se 
sobressair diante de alguns obstáculos. 
Deus é nosso alicerce. 

Devoção – Também tenho fé em vá-
rios santos. Padre Reus3 é meu braço 

3 Padre João Batista Reus (1868-1947): 
padre jesuíta alemão que durante muitos 
anos foi professor de teologia no Colégio 
Cristo Rei, em São Leopoldo. Por causaPor causa 
dos milagres que lhe são atribuídos, ao 
falecer, Padre Reus já tinha fama de san-
to. O processo de beatificação começou 
em 1958 e tramita até hoje. O Santuá-
rio Sagrado Coração de Jesus, localiza-
do junto ao túmulo do jesuíta, é um dos 
principais pontos turísticos da cidade de 
São Leopoldo, recebendo milhares de 
romeiros mensalmente, que vão até lá 
pagar promessas por graças alcançadas. 
(Nota da IHU On-Line)
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>> aciMa, à esquerDa, coM eX-
governaDor Do rio granDe Do 
sul, olívio Dutra. ao laDo, 
coM a esPosa lenir e o Filho 
Manolo. aBaiXo, os Filhos no 
ctg, e aPolinário, eM sua casa

direito. Quando soube da vaga para 
trabalhar na Unisinos, fiz uma pro-
messa para Nossa Senhora do Cara-
vaggio. Fui um dos quatro escolhi-
dos entre 40 candidatos. Tudo o que 
eu faço na minha vida entrego na 
mão de Deus. 

Atividades de lazer – Gosto mui-
to de trabalhar na horta, plantar 
radite, beterraba, cenoura, chás 
— quando sinto dores, evito com-
prar remédios, sempre tomo um 
chá e melhoro. Tenho um jardim 
muito bonito. Também cuido dos 
animais, tenho um cachorro e um 
galo que canta para mim de manhã 
cedo. Nos fundos da casa, construí 
um galpão rústico, campeiro, onde 
guardo muitos objetos antigos. Lá, 
faço chimarrão e comida no fogão 
a lenha. Adoro acampamentos de 
CTG. Na semana farroupilha, gos-
to de andar pilchado, com lenço 
vermelho no pescoço. Numa dessas 
minhas andanças, me encontrei 
com o ex-governador Olívio Dutra. 

 Sonho – Quando tinha 14 anos, 
uma cigana leu a minha mão e disse 
que eu ia ser um homem muito rico. 

Não sei a que tipo de riqueza ela se 
referiu: se é essa espiritual que car-
rego comigo ou a financeira. Tenho o 
sonho de ganhar na Mega Sena e aju-
dar as pessoas menos favorecidas. 
Não levamos nada desse mundo, en-
tão, se temos o privilégio de ter uma 
condição financeira mais favorável, 
devemos ajudar os semelhantes. 
Penso muito em ajudar os outros, 
minha comunidade, minha Igreja.

Política – Sou PT, maragato e 
colorado. Inclusive, na frente da 
minha casa tem uma bandeira do 
PT. Meu primeiro voto foi para o 
partido. Sempre observei que a 
classe menos privilegiada do nosso 
país nunca foi ouvida. Desde pe-
queno, percebia que quem tinha 
mais bens queria mais e mais. Os 
mais ricos querem acumular bens. 
Acumular para quê? Eles deviam 
distribuir, fazer os outros felizes. 
Eu só sou feliz se as pessoas a mi-
nha volta também são felizes. 

Quando Lula foi candidato, 
torci muito para ele se eleger e 
mudar a história do nosso país. 

No dia posterior à eleição do 
presidente, vim trabalhar e passei 
na capela da universidade para ler 
um trecho da Bíblia — faço isso sem-
pre que posso. A mensagem que li 
mostrava exatamente o que estava 
acontecendo: os que foram oprimi-

dos iriam chegar ao poder para mu-
dar a história. Acho que nosso país 
nunca esteve tão bem como está 
hoje. Lula leva para o exterior uma 
imagem positiva do Brasil. 

Unisinos – Desde que estou 
aqui, vi muitas mudanças na uni-
versidade. A Unisinos cresceu bas-
tante, criou mais cursos e também 
passou por momentos de crise; me 
sinto feliz por acompanhar essa 
evolução. Aqui, conquistei muitos 
amigos, e sinto saudade deles. Per-
cebo que as pessoas que visitam a 
universidade ficam contentes com o 
acolhimento que recebem dos fun-
cionários. Ao recepcionar alguém, 
sempre digo: “Seja bem-vindo ao 
nosso câmpus e ao estado gaúcho”. 
Tenho certeza que as pessoas saem 
daqui com uma imagem positiva da 
nossa universidade.

Valores – Ensinei aos meus fi-
lhos que o respeito é muito impor-
tante. Quando estou no trem ou 
no ônibus e vejo uma pessoa mais 
velha, levanto e ofereço meu lu-
gar. Sinto que falta humildade na 
nossa sociedade. As pessoas ficam 
preocupadas em prejudicar os 
outros ao invés de auxiliar. Se eu 
não posso auxiliar, não faço nada. 
Acho que nos tornamos mais feli-
zes ao ajudar o próximo. A pessoa 
que quer o bem do outro sempre 
vai se dar bem na vida.   
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Destaques

A origem da vida segundo Hans Küng   
A edição nº 44 dos Cadernos Teologia Pública, de autoria do 

Prof. Dr. Hans Küng, tem como tema A origem da vida. O autor 

faz uma importante abordagem das questões básicas da cosmo-

logia articulando um diálogo entre ciências naturais, religião e 

teologia. Seu estudo trata principalmente da questão da origem 

da vida num confronto entre a teoria da evolução de Darwin 

e biologia molecular e teologia da criação. Hans Küng, teólo-

go católico, é presidente da Fundação Ética Mundial, da Suíça. A versão 

eletrônica estará disponível para download no sítio do IHU (www.unisinos.

br/ihu) a partir do dia 22-06-2009. E a edição impressa da publicação pode 

ser adquirida na Livraria Cultural e/ou pelo endereço livrariaculturalsle@

terra.com.br.

Apoio:

Narrar Deus no 
horizonte do 
niilismo  
No dia 13 de agosto, estará 

na Unisinos o filósofo francês 

Paul Valadier, especialista 

em Nietzsche, internacionalmente reconhecido. Ele proferirá a conferência Narrar Deus no horizonte do 

niilismo. A conferência, uma promoção do Instituto Hmanitas Unisinos — IHU, constitui-se num pré-evento do 

Simpósio Internacional Narrar Deus numa sociedade pós-metafísica. Possibilidades e Impossibilidades. O 

simpósio realizar-se-á nos dias 14 a 17 de setembro. As inscrições estão abertas. Para se inscrever, usufruindo 

de um bom desconto, acesse o sítio do IHU (www.unisinos.br/ihu) até o dia 21-08-2009. 

Visões de Darwin
“O desenvolvimento das visões de 

Darwin sobre a sua teoria: os primei-

ros anos” é a conferência de aber-

tura do Simpósio Internacional Ecos 

de Darwin, a se realizar de 9 a 12 de 

setembro, na Unisinos. A conferência será proferida pelo Prof. Dr. Edward Manier, da University of 

Notre Dame — EUA. As inscrições para o evento estão abertas. Para se inscrever, usufruindo de um bom 

desconto, acesse o sítio do IHU (www.unisinos.br/ihu) até o dia 21-08-2009.
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