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Educação, política e subjetividade

Wilson A. Senne

“O homem não é apenas um artista, ele mesmo é uma 
obra de arte”
Friedrich Nietzsche. 

A ideia do ser humano como obra de si próprio, aludida por 
Nietzsche, equivale dizer que este ser não está limitado à sua 
condição animal ou natural, mas pode transformar-se ou ser 
transformado no que ele é ou deve ser. 

Embora pareça uma ideia banal, historicamente a concepção 
de que o homem pode tornar-se outro por meio de uma espécie de 
artesania (ou processo formativo-educativo) foi crucial por con-
tradizer o velho preconceito mítico das prerrogativas de sangue, 
ou seja, a crença duradoura segundo a qual somente os nobres 
“de sangue azul” podiam deter (ou receber da divindade) as qua-
lidades diretivas ou de governo sobre os mortais comuns. 

A relação entre a educação formal e a participação política 
é bastante antiga, encontrando-se no âmago da constituição 
democrática, desde os gregos clássicos. A ligação entre iguais, 
através de um processo formativo ao invés dos vínculos de 
sangue, pode ser ilustrada pelo discurso de Isócrates (séc. IV 
a.C.), ao afirmar que “se chamam gregos mais os que partici-
pam de nossa educação do que os que têm a mesma origem” 
(ISÓCRATES, 1979, § 50). 

Não por acaso, as duas situações históricas em que mais 
vicejou a ideia do fazer-se como obra-de-arte – uma vez en-
tre os gregos antigos (Sécs. V-IV a.C.), outra vez durante a 
implantação do Estado moderno (Séc. XIX) -, tratava-se de 
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ampliar a distribuição de títulos e o acesso aos locais da pa-
lavra, criando-se um governo de participação popular, seja 
na forma da democracia direta dos antigos ou da República 
parlamentar dos modernos. De maneira progressiva ou re-
volucionária, o controle e a coerção externos (de indivíduos 
domados ou dominados pela força senhorial e pelos laços de 
sangue) haveriam de ser substituídos, à maneira liberal, por 
um controle de tipo interno (autocontrole ou autodomínio) 
que ser cultivado por uma “educação para a cidadania”. Como 
no dizer de W. Jaeger, “Quanto maior importância se concede à 
educação, menor é a coação mecânica e externa da lei sobre todos 
os detalhes da vida” (JAEGER, 1989, p. 112)1. 

O que se coloca, em linha de conta, portanto, mal apor-
tamos o tema do “fazer-se como obra de arte”, é o problema 
da conduta humana e da organização das relações entre os 
humanos na maneira democrática (ou republicana) que tem, 
como condição vital, um processo psicagógico como educação 
integral, do corpo e do espírito (e não só em determinadas ha-
bilidades úteis como no caso do aprendizado de ofícios ou das 
profissões). Como vamos ver, mesmo que tal educação plena 
no princípio visasse apenas a uma elite dirigente, sem esten-
der-se aos pobres (como viria a ocorrer no Estado moderno), 
ou mesmo que desde sempre se suspeitasse que as qualida-
des fundamentais para o governo dos homens jamais pode-
riam ser adquiridas na escola, podemos concordar com Jaeger 
(1989) ao dizer que “foi das necessidades mais profundas da 
vida do Estado que nasceu a ideia da educação” (p. 337), pois “a 
essência da educação consiste na modelagem dos indivíduos pela 
norma da comunidade”  (p. 15). 

Ao tema do homem como obra de arte se segue, desde logo, 
o questionamento acerca dos meios (práticas, estratégias, sa-
beres, dispositivos institucionais...) historicamente criados e 
desenvolvidos para subordinar a natureza humana à lei mo-
ral ou à normatividade social. Esta tarefa foi retomada por 
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M. Foucault com sua análise arqueológica sobre a origem das 
disciplinas (saberes e práticas disciplinares). Para Foucault, o 
fazer da vida uma obra de arte, que os gregos antigos teriam 
inventado e sido os primeiros a experimentar, corresponde a 
um propósito formativo que implica essencialmente uma de-
terminada relação (do sujeito) consigo mesmo, um cuidado 
de si, uma tekhné de si (“uma maneira de dobrar a força”)2 
relativos à vida política, o ordenamento da polis.  

O “retorno” de Foucault aos gregos como inventores do 
homem como obra de arte consistiu em examinar o processo de 
constituição do sujeito pelo ângulo das “tecnologias de si”, 
“tecnologias de fabricação de sujeitos”, enfim, dos saberes-
especialistas que compõem, desde então, “isto que somos”. O 
sumário do O uso dos prazeres — segundo volume de sua obra 
terminal, História da Sexualidade (1984) — sugestivamente 
traz como títulos dos capítulos os saberes ou artifícios que já 
se prestavam à produção do sujeito como obra de arte (tal 
como os gregos os teriam criado): Dietética, Econômica, Eró-
tica... Como se vê, são conceitos que designam, desde então, 
artes como saber-fazer acerca de como comer, como controlar 
os gastos, como ser feliz no sexo etc. – entre tantos compo-
nentes de um esforço mais geral de “melhorar os homens”, 
constituir cidadãos livres, educar o homem de acordo com seu 
“eu autêntico” (como diríamos modernamente).

Além de W. Jaeger e M. Foucault, quem também explorou 
muito bem a peculiar relação entre a constituição do sujeito 
livre e a organização do regime democrático na Grécia dos 
clássicos foi Jean-Pierre Vernant em seus estudos de psicolo-
gia histórica.3 Com base nestes autores, nosso propósito aqui 
é tentar compreender um pouco mais o presente histórico, a 
partir dos lugares de experiência que, pela articulação entre 
educação, política e subjetivação, esclarecem acerca do que 
somos ao mesmo tempo em que nos desafiam a indagar o que 
podemos fazer e nos tornar.  
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SOmOS TOdOS GREGOS

We are all Greeks. Our laws, our literature, our religion, our 
arts have their roots in Greece. 

Esta frase atribuída ao poeta inglês Percy B. Shelley (1792-
1822) talvez seja a que melhor se aplica quando se trata de 
pensar em quem somos como modernos ocidentais. No dizer 
de Jean-Pierre Vernant, “os gregos em grande parte nos inven-
taram”, querendo com isso dizer que foram eles que definiram 

... um tipo de vida coletiva, um tipo de atitude religiosa e tam-
bém uma forma de pensamento, de inteligência, de técnicas 
intelectuais de que lhes somos em grande parte devedores. A 
história do Ocidente começa com eles (VERNANT, 1999). 

Há também quem diga que da herança grega (como le-
gada ao Ocidente por arte dos mestres árabes) subsiste em 
nós, em especial, uma determinada maneira de referenciar 
a própria experiência de vida por meio  de uma escrita dis-
cursiva, ou seja, de um texto (ou vários), um código positivo 
escrito  – bíblico, literário, jurídico, biográfico, epistêmico - 
colocado aberto ante a vista de todos, isto é, disponível para 
um público exame, como a palavra escrita que substituiu a 
palavra viva da Autoridade. A presença grega no ocidente, 
deste ponto de vista, realça desde as diferentes formas de 
Literatura de que foram precursores: 

A poesia épica, a história, o drama, a filosofia com todos os 
seus ramos, desde a metafísica até a economia, a matemá-
tica e muitas das ciências naturais – tudo isso começa com 
os gregos (KITTO, 1990, p. 14).     

Tudo isso começa, bem entendido, desde um modo de exis-
tência determinado, vale dizer, essencialmente político. Nas 
palavras de Vernant e Naquet (1989), “foi no quadro da vida 
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política que a civilização grega criou em filosofia, ciência e arte 
as formas de pensamento original que a caracterizaram” (p. 84). 
A máxima aristotélica “O homem é um animal político” retra-
ta a importância que tinha, para os gregos, a vida em cidade 
(polis), isto é, a vida de cada um como cidadão-político. Essa 
politi-cidade – um misto de modo de existência e processo de 
subjetivação coletiva – teve valor máximo para a cidade de 
Atenas, lugar onde melhor se desenvolveu um tipo de orga-
nização social avesso à tirania que deu certo, um regime co-
letivo que, durante algumas décadas, funcionou tão esplen-
didamente que se destinou, como modelo, a ser imitado pelo 
Ocidente: a democracia, no dizer de Péricles, o regime político 
que recebeu esse nome “pelo fato da direção do Estado não se 
limitar a poucos, mas se estender à maioria”. 

Para quem vislumbra seus vestígios – arquiteturais, fi-
losóficos, artísticos – o momento da cultura ateniense mais 
destacado - o século V a.C. -, aparece como um momento mi-
lagroso, um fenômeno histórico extraordinário que aguça a 
curiosidade e nos comove facilmente. Menos reluzente foram 
os quatro ou cinco séculos precedentes, porém decisivos para 
que Atenas vivesse seu “grande momento”. 

O que se pode contar, numa versão marxistiana da história, 
com J. P. Vernant, é que a origem da polis e da vida política 
entre os gregos antigos deriva de uma história cujo segredo 
teria sido justamente a propriedade fundiária, melhor dizen-
do, certa maneira, incomum até então, de dividir e explorar 
as terras disponíveis. 

Ali, como em muitos outros lugares do mundo antigo, a 
tendência dos chefes patriarcas era a de se tornarem avaros 
proprietários e déspotas cruéis, e a da multidão dos despos-
suídos, como em toda parte, se rebelar e saquear. Na Ática, 
porém, a história foi diferente; melhor do que em qualquer 
outro lugar, aí foi criada e aperfeiçoada uma instância organi-
zadora intermediária entre os ricos e os pobres, um dispositi-
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vo político mediador fundamental para que a coesão entre os 
extremos sociais, que constituíam a polis, fosse fortalecida ou 
mantida. Também à maneira marxista, dir-se-ia então que a 
democracia surgiu para equacionar os conflitos surgidos pelos 
grupos humanos, que entravam em luta em função de inte-
resses materiais que opunham uns aos outros, articulando-se 
como um agenciamento político tornado capaz de substituir 
a violência aberta e a desordem social pelo diálogo e pela ne-
gociação entre partes (ou seja, capaz de prolongar a guerra 
por outros meios).

A origem da democracia pode, portanto, ser contada como 
um tipo de monarquia ou aristocracia – em qualquer caso, 
uma tirania - que foi transformada em comissão, formando-
se um governo de arcontes, ou seja, de governadores eleitos 
entre certas famílias nobres que, depois de um ano de man-
dato, se tornavam membros de um Conselho (o Conselho do 
Aerópago, no caso de Atenas). A admissão a esse conselho, 
que dependia inicialmente da origem segundo o nascimento 
(somente os nobres), foi alterada no século VI a.C. por Só-
lon, que a substituiu pela admissão segundo a propriedade, 
quando esta já não era mais inalienável (ou seja, podia então 
ser comprada ou vendida). Muitos pequenos agricultores que, 
antes, caso não pudessem pagar seus débitos, perdiam as ter-
ras e eram reduzidos pelos nobres à escravatura, com as me-
didas tomadas por Sólon passaram a ter menos razões para se 
revoltar diante da possibilidade não só de recuperar as posses 
e a liberdade (como recompensa por serviços prestados à po-
lis, p.ex., indo por ela como soldado à guerra), mas também, 
de participar diretamente de seu governo4.      

Embora os conflitos sociais da Grécia dos clássicos nunca 
chegassem a assumir a forma de uma oposição declarada en-
tre senhores e escravos5 - nem por isso é de supor que não fosse 
uma sociedade dualizada, tensionada pela vigência do “terrí-
vel, e talvez não necessário direito” (Beccaria) à propriedade 
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privada. Na Ética a Nicômaco e no livro III da Política, por 
exemplo, vemos Aristóteles esforçando-se para dar consistên-
cia às três partes e aos três títulos que constituiriam a cidade, 
até confessar sem mistérios no livro IV, ou então na Constitui-
ção de Atenas, que “a polis tem, na verdade, apenas duas partes: 
os ricos e os pobres. ‘Quase em toda parte, são os abastados que 
parecem ocupar o lugar das pessoas de bem’” (apud RANCIÈ-
RE, 1996, p. 26).

Dada a atualidade de uma constatação como essa de Aris-
tóteles, podemos supor que o sistema democrático – criado nos 
séculos IX-VI a.C., recriado no Ocidente, 20 séculos mais tarde 
-, é engenhoso por reduzir minimamente, sem quase alterá-la, 
a desigualdade social que o teria motivado – haja visto todo seu 
tempo de vigência, que se fez de revoluções e transformações, 
porém menos no sentido de acabar, realmente, com a explora-
ção de uns pelos outros. Ao contrário, a depender de como se 
interprete números, pode-se até dizer que a desigualdade ou 
polarização social aumentou ao mesmo tempo que o número 
dos regimes democráticos.     

A desigualdade social já se apresentava, antes que em 
outros lugares, na Grécia antiga como uma questão espe-
cialmente crítica, uma vez considerada a circulação efetiva de 
dinheiro que aí foi introduzido como tal pela primeira vez na 
História, qual seja, como mediador na troca em escala de pro-
dutos e serviços, como “equivalente universal”, princípio do 
capitalismo. Se em outros lugares já havia prenúncios do uso 
da moeda (conchas, pedregulhos, colares etc.), se no Oriente 
usava-se há tempos barras de metal precioso para trocar por 
mercadorias, não se tratava de moeda, strictu sensu, como sur-
gida então. Ou seja, moeda como um signo social totalmente 
artificial, um nomos ou convenção simbólica admitida como 
medida universal do valor, capaz de estabelecer entre valores 
realmente diferentes a aparência de uma medida comum. J-P. 
Vernant nos diz que...   
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A moeda em sentido próprio, moeda cunhada, garantida 
pelo Estado, é uma invenção grega do séc. VII a.C.. De-
sempenhou em toda série de planos um papel revolucioná-
rio. Acelerou o processo de que ela mesma é o efeito: o de-
senvolvimento, na economia grega, de um setor comercial 
extensivo a uma parte dos produtos de consumo corrente. 
Permitiu  a criação de um novo tipo de riqueza, radical-
mente diferente da riqueza em terras e em rebanhos, e de 
uma nova classe de ricos cuja ação foi decisiva na reorgani-
zação política da Cidade (VERNANT, 1973, p. 368).  

A moeda, por suas propriedades singulares, favoreceu o 
aparecimento de uma nova classe de aquisição cuja força de 
sobrevivência e expansão estava exatamente no trato com 
ela, nas habilidades capazes de fazê-la render. A circularidade 
impede que perguntemos quem surgiu primeiro: se foi a classe 
mediadora, que inventou o dinheiro, ou se foi o dinheiro dessa 
classe que a inventou. O fato é que, ao tempo que a democra-
cia grega se constituiu (ao longo dos séculos IX e VI a.C.), 
a economia agrária (de tipo familiar, juntamente com uma 
produção artesanal primitiva e suficiente apenas para neces-
sidades reduzidas), convergiu para uma economia com maior 
raio de ação, um comércio evoluído e ativo voltado para fora, 
enfim, “uma crematística que se manifestava no desenvolvi-
mento do comércio marítimo, do crédito, do banco, do em-
préstimo à glosa” (VERNANT E NAQUET, 1989, p. 74). 

Os indivíduos pertencentes à nova classe de ricos, gente 
que não vivia da terra ou da criação de rebanhos, mas prin-
cipalmente da fabricação, troca e circulação de mercadorias 
(comerciantes, artesãos, armadores, banqueiros...), foram 
chamados mesói - palavra que vem de méson, quer dizer, meio 
(como em Mesopotâmia, “no meio de dois rios”), radical que 
se encontra também presente em outros termos como medi-
da, metade, média, mediana, medir... Sendo assim, mesói, em 
suma, não seria outra coisa que a classe média, segmento so-
cial situado num plano equidistante tanto da minoria dos 
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mais ricos (os aristoi) quanto da maioria dos mais pobres (os 
poloi). 

Com a classe dos mesói e a circulação da moeda gerando 
uma nova forma de riqueza, podemos presumir a expansão 
de uma nova racionalidade, a vigência concomitante de uma 
nova inteligência colocada a serviço da organização social. A 
lida com a riqueza em forma de moeda, como observou Ver-
nant, implicava desde então haver-se com um tipo de repro-
dução de riqueza contrário à natureza, posto que relativa a 
“uma racionalidade que, operando no plano do puro artifício 
humano, permite definir o domínio do nomos” (VERNANT, 
1973, p. 369), isto é, o plano das leis e das administrações, dos 
regulamentos, contratos, jurisdições enfim, tudo isso que, se 
não faz a diferença, ajuda a preservá-la. 

A maneira quase mágica com que a circulação de moedas 
incentivou o comércio e trouxe a riqueza e a prosperidade 
para Atenas não demorou, no entanto, para inverter-se em 
desgraça. Se a economia monetarizada começada no século 
VII ensejou, nos dois séculos seguintes, um crescimento sig-
nificativo, no século IV deu vez a um declínio profundo, até a 
dissolução da cidade. Entre as causas principais das guerras 
do Peloponeso (entre 430 e 404 a.C.), que iriam destruí-la, M. 
Giordani (1972) destacou 

... o intenso comércio, que enriquece Atenas e a transforma 
em verdadeiro empório no qual se encontram mercadorias 
provenientes das mais distantes paragens, o que não só faz 
da capital da Ática a fornecedora da Grécia como atrai so-
bre a mesma o ódio das concorrentes prejudicadas (p. 125). 

Assim como se pode atribuir a queda de Atenas aos inimi-
gos externos atraídos pela riqueza crescente dos atenienses, 
J-P. Vernant, por sua vez, nos convida a olhar para ameaças 
de um tipo interno, para um perigo que igualmente estaria 
relacionado ao trato com a coisa monetária - mas do ponto de 
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vista do sujeito, o cidadão ateniense. Que perigo psicológico 
era este? 

O pERIGO dA dESTEmpERANçA

A opulência do chamado “século de Péricles” (na realida-
de, os 50 anos que precederam a guerra, em 430 a.C.), é o pe-
ríodo em que Atenas se tornou “imperial”, com sua economia 
“completando a obra”, isto é, com tudo passando a ser conta-
do em dinheiro. É então que Aristóteles pôde enfim escrever 
“Chamamos de bens (chrèmata) todas as coisas cujo valor é me-
dido pela moeda” (apud VERNANT e NAQUET, 1989, p. 77). 
A passagem para uma economia monetária assinala também 
o começo do fim de Atenas não só porque a riqueza atraiu 
inimigos externos, que a atacaram, mas também porque os 
sucessores de Péricles teriam se deixado levar pela desmesura, 
fazendo prevalecer, cada vez mais, ao invés da justiça, a dou-
trina da força.  

Tucídides, na homenagem póstuma que fez a Péricles, re-
alçou a diferença entre ele e os que vieram depois dele, gover-
nantes que, apesar de advertidos por Péricles para que não 
tentassem expandir o império durante a guerra, imprudentes, 
imoderados, fizeram “exatamente o contrário”. “Por ambição 
própria e por lucro próprio”, escreveu Tucídides, “seguiram uma 
política ruinosa para Atenas e para os aliados” (apud KITTO, 
1990, p. 239). Não só Atenas, mas por razões idênticas, Espar-
ta, apesar de ser uma cidade-Estado muito forte militarmente, 
também se destruiu (mais do que foi destruída):

  
A ânsia de domínio se apoderou de Esparta, e ela perdeu 
o antigo sentido da disciplina e educação. O dinheiro, que 
antes Esparta mal conhecia, entrou na cidade em torren-
tes, e ‘foi descoberto’ um velho oráculo, segundo o qual a 
ambição arruinaria Esparta (JAEGER, 1989, p. 110).
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Se a paidéia, como definida por Platão, se baseava na 
verdadeira harmonia entre os apetites e a razão6, “foi por se-
guirem o caminho de seus apetites, em vez de enveredarem pelo 
caminho da razão, que aqueles poderosos Estados dóricos caí-
ram” (Jaeger, 1989, p. 1329). Com efeito, em muitos textos da 
época lemos que a ambição, a desmesura, a vontade de lucrar 
ou de se expandir ao infinito é retratada como grande perigo, 
como sinônimo de perdição. Como desde as narrativas trági-
cas, usadas para ensinar e advertir os homens, o protagonista 
heróico (a exemplo de Prometeu, Ícaro ou Tântalo) é sempre 
punido pelos deuses por não se contentar em apenas compar-
tilhar a dádiva com eles, mas por presunção, arrogância ou 
atrevimento, ousar fazer por si mesmo o que só poderia ser 
desfrutado como uma bênção, como doação.

A dádiva dos deuses para a classe em ascensão era no caso 
uma riqueza perigosa que tinha algo de viciante, pois, dife-
rente de uma riqueza imóvel, como a dos bens permanentes 
dos oligarcas agrários, a força que constituía os mesói advinha 
da riqueza financeira que flui rapidamente e que pode (com 
astúcia ou perspicácia) ser multiplicada ou então (por negli-
gência e destemperança) pode ser dissipada da noite para o 
dia. Sendo assim, podemos supor que, para quem faça dos 
negócios e das negociações com dinheiro um cotidiano, um 
modo de vida, como os mesói já faziam (e como nós, hoje, 
idem), são necessárias qualidades psicológicas ou virtudes 
apropriadas, como por suposto, em primeira instância, a 
moderação, o comedimento, o autodomínio, a parcimônia, o 
equilíbrio, o bom senso... 

Como regular o uso dos prazeres que a riqueza compra 
sem deixar-se dominar por eles? Como usufruir dos deleites 
que o dinheiro proporciona sem entregar a alma à devassi-
dão? Para o advento democrático e o modo de vida que ele 
encerra, Vernant destacou nos clássicos certo fator formativo, 
a necessidade de um determinado preparo psicológico ou pe-
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dagógico, uma educação do espírito (cultura animi ou autodis-
ciplina) com que haver-se, em meio ao progresso material e as 
tentações que envolve, com o perigo constante e muito próxi-
mo (mais próximo que o mais próximo), da destemperança, da 
imoderação, incontinência... em suma, a ameaça da loucura 
(hybris) que o tipo de riqueza monetária trazia com ela.

Deveras, aí onde surge a possibilidade de multiplicar as 
posses – graças à usura e aos juros - numa velocidade muito 
maior do que aquela proporcionada pelo velho ritmo natural 
da reprodução dos rebanhos ou das colheitas, compreende-
se que a agitação e a insegurança penetrem no coração dos 
homens e da Cidade: a ganância, a venalidade, a cupidez, a 
exploração tendem a se multiplicar na mesma proporção. Me-
diante a expansão do dinheiro e sua circulação, como num 
cassino, a vida se torna mais intensa, porém, mais arriscada, 
pois sua aptidão para corromper os valores e transformar as 
pessoas é flagrante. O dinheiro, como observava Marx7, é a 
“grande proxeneta” capaz de subverter todos os valores, ca-
paz de transmutar da noite para o dia, como por encanto, o 
fraco em forte, o feio em bonito, o desonesto em indivíduo 
honrado, o plebeu em nobre. Com a ascensão da classe dos 
mercadores, com a força da grana circulante crescendo na-
quele ponto da história, podemos supor que a Ática viveu 
uma impactante substituição de valores, com toda excelên-
cia humana que a aristocracia há séculos mais prezava - ca-
samento, reputação, honras, privilégios, poder... – decaindo 
rapidamente, posto que tudo isso podia agora ser comprado 
pelos novos ricos. 

Doravante, (...) é o dinheiro que faz o homem, escreveu Ver-
nant -, e essa riqueza, como tal, contrariamente a todos os 
outros ‘poderes’, não comporta nenhum limite: nada há nela 
que possa marcar seu termo, limitá-la, realizá-la totalmente. 
A essência da riqueza é o descomedimento; ela é a própria 
figura que a hybris toma no mundo. Tal é o tema que volta, 
de maneira obsedante, no pensamento moral do século VI. 
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Às fórmulas de Sólon passadas a provérbios: ‘Não há termo 
para a riqueza. Koros, a saciedade, engendra hybris’, fazem 
eco as palavras de Teógnis: ‘Os que hoje têm mais ambicio-
nam o dobro. A riqueza, ta chrémata, torna-se no homem 
loucura, aphrosyne.’ Quem possui quer mais ainda. A ri-
queza acaba por já não ter outro objeto senão a si própria; 
feita para satisfazer as necessidades da vida, simples meio de 
subsistência, torna-se seu próprio fim, coloca-se como neces-
sidade universal, insaciável, ilimitada, que nada jamais pode 
saciar. Na raiz da riqueza descobre-se, pois, uma natureza 
viciada, uma vontade pervertida e má, uma pleonexia: de-
sejo de ter mais do que os outros, mais que sua parte, toda a 
parte (VERNANT e NAQUET, 1989, p. 59).

 
Se podemos supor que na Grécia dos clássicos, mais que em 

outros lugares, a sanha argentária disseminou junto com a am-
bição, a  injustiça e a dysnomia, é plausível que, nesse mesmo 
lugar histórico, tenha se esboçado mais fortemente um ideal 
contrastante desde então intensamente realçado e transforma-
do em virtude, em modelo moral para as massas. Com efeito, 
nos textos da época aparece realçada, como uma salvaguar-
da do conteúdo normativo da sociedade grega, a sophrosyne 
como “um ideal feito de temperança, de proporção, de justa 
medida, de justo meio”. Situada por Platão (nas Leis) como 
uma das quatro virtudes fundamentais (ao lado da sabedoria, 
da coragem e da justiça), na interpretação de Vernant (que é 
também a de Foucault), o que define a temperança (sophrosyne) 
é a enkratéia, ou seja, uma forma ativa de domínio de si, um 
dobrar da força sobre si como o que permite resistir ou lutar 
e garantir a dominação no terreno dos desejos e dos prazeres - 
“como uma espécie de império” que se estabelece sobre si para se 
tornar temperante8. 

Temperante, quer dizer, nem muito, nem pouco, apenas a 
parte devida, a parte adequada ou “que convém”. Vale realçar, 
como definida por Aristóteles, a sophrosyne, como um estado 
de virtude, não implicava a supressão dos desejos, mas sua do-
minação; situado numa posição intermediária entre o desregra-
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mento (akolasia) e a insensibilidade (anaisthesia), o temperante 
não seria aquele que não tem mais desejos, mas aquele que de-
seja “com moderação, não mais do que convém, nem quando não 
convém” 9.

Nada em excesso, tal é a fórmula da nova sabedoria. Essa 
valorização do ponderado, do que é mediador, dá à areté 
grega um aspecto mais ou menos ‘burguês’: é a classe mé-
dia que poderá desempenhar na cidade o papel moderador, 
estabelecendo um equilíbrio entre os extremos dos dois 
bordos: a minoria dos ricos que querem tudo conservar, a 
multidão das pessoas pobres que querem tudo obter. Aque-
les que são chamados os mesói não são apenas os membros 
de uma categoria social particular, a igual distância da in-
digência e da opulência: representam um tipo de homem, 
encarnam os valores cívicos novos, como os ricos, a loucura 
da hybris. Em posição mediana no grupo, os mesói têm por 
papel estabelecer uma proporção, um traço de união entre 
os dois partidos que dilaceram a cidade, porque cada um 
reivindica para si a totalidade da arché. Sendo ele próprio 
homem do ‘centro’, Sólon põe–se como árbitro, como me-
diador, como reconciliador. (...) À sophrosyne, virtude do 
justo meio, corresponde a imagem de uma ordem política 
que impõe um equilíbrio a forças contrárias, que estabelece 
um acordo entre elementos rivais. Mas, como no processo, 
sob sua forma nova, a arbitragem supõe um juiz que, para 
aplicar sua decisão, ou para impô-la se necessário, refere-se 
a uma lei superior às partes, uma dike (justiça) que deve ser 
para todos igual e a mesma. ‘Redigi’, dirá Sólon, leis iguais 
para o kakós e para o agathós, fixando para cada um uma 
justiça direita (VERNANT e NAQUET, 1989, p. 60). 

Entendemos então com Vernant que, para pôr um fim ao 
conflito aberto, equilibrar as forças antagônicas e ajustar ati-
tudes humanas opostas, um “racionalismo político” se pres-
tou como força moderadora, ligando os litigantes por uma 
forma de vínculo específico, uma maneira de pôr junto as par-
tes sob os auspícios da Justiça como figuração (ou “imagem 
de mundo”) propiciadora do sentimento ou sentido de uma 
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comunidade, de uma vida e de um destino em comum. Esse 
conflito, seja enquadrado como guerra dos ricos contra os po-
bres (ou vice-versa) ou de guerra de todos contra todos, para 
a classe emergente dos mesói não interessava por terem muito 
a perder (a desordem é prejudicial ao comércio e às finanças 
locais), mas também interessava na medida em que podiam 
tirar partido disso, se aboletando e se perpetuando como ter-
ceira força no papel de intermediários políticos, assumindo 
magistraturas e funções dirigentes importantes. 

Não haveria Estado sem classe média, escreveu Hegel10, 
mas ocupar o “centro da sociedade civil” e desempenhar seu 
papel político fundamental equivaleria a funcionar tanto 
como fiel da balança (que pende para os lados conforme as 
forças em jogo) como também como lastro (que se mantém 
no centro “segurando as pontas” para que a embarcação não 
entorne). Nesta perspectiva, se esboça para essa classe um 
dilema objetivo que também é íntimo: haveria que conter a 
revolta dos sem-parcela pela constituição de um todo da co-
munidade fundada no princípio da justiça, agindo em prol 
da igualdade, mas ao mesmo tempo, haveria que proteger 
a propriedade dos ricos (e dela mesma, classe média) traba-
lhando por uma exploração regulada e assim mantendo a desi-
gualdade e a injustiça. Como defender interesses particulares 
enquanto se afirma o interesse comum? Como é possível ser 
razoável e, sem cinismo, consentir com o regime de uma para-
doxal “igualdade hierárquica”? Como sustentar a democracia 
como tensão e limite (KRATOS e BIA - Violência e Justiça, 
como definida por Sólon) sustentando-se a si mesmo (como 
classe) entre a tensão e o limite?

OS mesói E A LINGuAGEm  

Os mesói, como classe aquisitiva que vivia de crédito ou 
a crédito, portanto da confiabilidade das pessoas, não des-
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considerava a desigualdade e a exploração existente de fato 
na cidade, mas soube jogar com essa confiabilidade, de que 
era depositária, ao projetar, para todos, ricos ou pobres, num 
futuro próximo, a melhor solução dos problemas, digamos, 
“aritméticos”, que assolavam a cidade. Uns tinham muito, 
muitos tinham pouco ou nada, havia queixas e acusações de 
danos de parte a parte, mas para que tais querelas fossem 
enfrentadas de um modo negociado (que não pela violência 
aberta) seria preciso que fossem mais bem aviadas, começan-
do por situar os termos dos problemas, procurando defini-los 
segundo critérios que valessem “para todos”, identificando as 
partes e as participações etc... Enquanto durasse esse fazer 
incessante, manter-se-ia animado e sustentado um plano de 
expectativa mútua, um Bem comum —que se diz “de todos”, 
mas que, na realidade, “é essencialmente a obediência à lei” 
(FOUCAULT, 1982, p. 284) — como vetor de integração dos 
diferentes por implicação de um mundo moral positivo.  

Como desde então, haveria política enquanto houvesse 
equacionamento (interminável) das três questões que seguem 
o princípio da igualdade, a saber: “igualdade entre quem, em 
relação a quê, com base em qual critério?”. A óbvia e gritante 
desigualdade aritmética decorrente do jogo de lucros e perdas 
materiais haveria de ser reconsiderada, como condição do 
novo modo de vida, à luz de uma igualdade geométrica (e ide-
al) capaz de associar uma qualidade e uma posição11. Ou seja, 
sendo desigual a participação de uns e de outros no todo da 
polis chamava-se pela necessidade de se proceder a um senso, 
uma investigação ou levantamento acerca do que competia a 
cada parte, rebatendo-se o plano da desigualdade real num 
outro, feito de partes e proporções (ideais e isométricas). 

Assim, inventando-se artifícios, levantando-se questões de 
ordem, procedendo-se a encaminhamentos, exigindo-se apu-
rações, requerendo-se petições e revisões..., enquanto fosse 
possível manter suspenso o dano e juntas as partes para uma 
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recontagem ou reconsideração em torno de um litígio forma-
lizado, recorrendo-se também, eventualmente e por razões 
estratégicas, a uma distribuição emergencial de provimentos 
para apascentar os revoltosos, concedendo-se títulos de cida-
dania a uma parcela dos sem-parcela, realizando-se concursos 
públicos e edificando obras públicas – tudo isso que os gover-
nos desde então aprenderam a fazer para se manterem go-
vernando -, uma “estrutura do estar-em-comum”, como um 
sentimento de pertença ou comunhão, estaria mais ou menos 
assegurada, podendo prosseguir a boa vida democrática.

Vemos então que, muito antes de James Madison (um dos 
“pais fundadores” da República norte-americana) anunciá-la, 
os gregos já sabiam que a única maneira de evitar que os po-
bres, que são maioria, despojassem os ricos e se mantivessem 
fiéis a um processo democrático (interminável) seria “dificul-
tando a fusão da maioria num número suficiente de interesses 
e equilibrando uns com os outros”, ou seja, estabelecendo uma 
confusão permanente no campo dos pobres e não proprietários, 
evitando que eles conseguissem formar uma frente única capaz 
de ameaçar o monopólio do poder dos ricos. 

Exigir que a opinião pública fosse refinada e ampliada 
“através de um corpo seleto de cidadãos” era já então uma 
das estratégias políticas de estratificação de classes. Outras 
seriam criadas modernamente, como a prática de dispersar a 
base de poder em estruturas distintas (Executivo, Legislati-
vo, Judiciário), ou impor um processo de eleição diferenciado 
e com ritmos alternados entre si, ou ainda, distinguir Câmara 
e Senado, de modo que o voto direto fosse aceito somente para 
uma das instituições etc.. Por esses mecanismos, consegue-se 
ir deslocando, através do tempo, o paradoxo democrático ja-
mais resolvido: o povo vota, mas não consegue alterar o poder 
dos grandes da república. Como observou Tocqueville, 

As instituições democráticas despertam e incentivam a pai-
xão da igualdade sem jamais poder satisfazê-la inteiramen-
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te. Essa igualdade completa foge todos os dias das mãos 
do povo no momento em que acredita apoderar-se dela, e 
foge... numa fuga eterna (apud SCHILLING, 2004, p. 36).

O aspecto que nos interessa aqui é que, na origem dessas 
instituições ou desses dispositivos de controle político, dito 
democráticos, encontramos a necessidade de um preparo ade-
quado para ocupar a função medidora/mediadora, para assu-
mir o centro da cena que coloca juntos mundos separados. 
Para uma vida que merecesse ser vivida, seria preciso equili-
brar felicidade com deveres, ou seja, não haveria liberdade sem 
uma ética dos prazeres elaborada para coincidir com a mesma 
ordem que a estrutura política. Por princípio, a virtude indi-
vidual haveria que ser estruturada como uma cidade, compos-
ta por partes desiguais que se harmonizam num todo. 

Talvez por força de sua posição paradoxal, ou das con-
tradições com que teria que se haver, enquanto se encarre-
gasse de refazer, interminavelmente, a “conta mal feita” ou 
“conta que não fecha” (como J. Rancière chamou a demo-
cracia), para os governantes mesói tornava-se essencial que 
soubessem usar a lábia, ou melhor, a linguagem com todos 
seus recursos (retóricos, lógicos, dialéticos) possíveis, de ma-
neira a equacionar (sem jamais resolver) a “quadradura do 
círculo” em que poderia consistir um “governo de iguais”. 
Obviamente, aprender a bem falar em público era já então a 
habilidade mais valorizada para fins de organização e domí-
nio social: “Na verdade, na democracia a palavra se torna rai-
nha”, diz Châtelet; “Na democracia, a palavra vai impor-se, e 
quem dominar a palavra, dominará a cidade” (CHÂTELET, 
1994, p. 16). 

Fosse para se projetar na assembleia, na qual se elegiam 
os comandantes; fosse para tentar ganhar um processo pri-
vado, era preciso, antes de tudo, ser bom orador. Os anfitea-
tros, as arenas, os locais da palavra, bem como a espetacular 
tecnologia aplicada a uma arquitetura projetada para am-
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plificar a fala dos oradores (até hoje imitada) não enganam: 
a cidade de Atenas era a cidade da palavra. Para aqueles 
aos quais faltasse eloquência, havia profissionais pagos para 
redigir os discursos. E professores, como os sofistas, que ven-
diam o preparo na arte do bem falar. “Em Atenas, para exis-
tir, é preciso saber falar” (ROGUE, 2005, p. 8).

A importância extrema que os gregos já então davam 
à linguagem era corolária da compreensão construtivista 
avant la lettre de que por meio dela os homens transcendem 
o mundo da natureza, alçando-se ao mundo dos valores, por 
suposto, não apenas um mundo dado a ser refletido, mas 
um mundo em que importa explorar os potenciais encan-
tatórios, demiúrgicos ou geradores que seguem o uso das 
palavras, “fazendo coisas com palavras”, organizando mun-
dos. Como hoje se percebe muito claramente, não importa 
tanto mais a linguagem com que descrever adequadamente 
o mundo do que a linguagem que abre mundos, ou que lança 
mundos no mundo. Como já dizia Isócrates, o que importa 
na linguagem é “o poder de convencer-nos mutuamente, de fa-
zer aparecer a nós próprios o objeto de nossas decisões, não só 
nos desembaraçando da vida selvagem, mas nos reunindo para 
construir cidades”. Graças à palavra, também no dizer de 
Isócrates, 

Formamos os espíritos incultos e pomos à prova as inteli-
gências, porque fazemos da palavra precisa o mais seguro 
testemunho do pensamento justo; uma palavra verdadeira, 
conforme a lei e a justiça, é a imagem de uma alma sã e leal 
(NICOLES, §§ 5/9 apud BARROS, 1993, p. 166).

Mas a mesma linguagem que se revelou aos gregos, como 
potencial construtivo máximo (da cidade, do cidadão..., a 
ponto de suplantar, com a organização compartilhada, a for-
ça bruta mais forte de seus adversários - os persas, os esparta-
nos), ameaçava também corrompê-la e destruí-la – este teria 
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sido o diagnóstico do Platão maduro ao escrever a República 
e As Leis. Sensível à decadência de Atenas e profundamente 
decepcionado com a condenação e morte de Sócrates, para 
Platão o perigo maior para a cidade não era a força dos ad-
versários externos, mas as iniquidades que se podia cometer 
usando as palavras, a linguagem usada para enganar e não 
para dizer conforme o Logos (a universalidade). Na maneira 
como entraria para a história, o declínio de Atenas, para Pla-
tão, devia-se ao fato de que já não se diziam apenas “coisas 
belas das boas coisas”, mas também coisas belas das más, ou 
seja, graças à eloquência, também se dizia bem das coisas in-
justas, deturpando e aviltando o Logos. 

Dizer a palavra justa e verdadeira, ou em conformidade 
com o modelo universal (paradigma, Ideia ou Logos) é a obsti-
nação histórica que responderá pelo nome de platonismo, tra-
dição marcada pelo esforço em fixar as opiniões sábias e ver-
dadeiras “acorrentando-as graças ao conhecimento raciocinado 
de sua causa” 12 (PLATÃO, 1979). De acordo com o propósito 
platônico formulado na República, o filósofo haveria que se 
distinguir dos outros especialistas da palavra (“como o lobo 
se distingue do cão”) como aquele que se impõe a tarefa de 
“reconduzir o logos ao encontro do ser” dizendo assim o verda-
deiro, sem se bastar com apenas saber falar, mas mais impor-
tante, sabendo bem falar, isto é, falar dizendo e conhecendo o 
ser, sabendo o que está falando. 

De origem aristocrática, Platão se inquietava com a faci-
lidade com que o demos (o povão) era susceptível à lisonja e à 
adulação dos oradores escolados com os sofistas. Esse povão, 
regra geral, deixava-se levar em massa pelas emoções circuns-
tanciais e acabava votando contra seus próprios interesses (que 
seriam os interesses da Cidade). Para combater o feitiço das 
aparências contraditórias e em constante mudança, contra os 
efeitos da imitação e dos imitadores que se apoiavam apenas 
sobre os prestígios dos sentidos para enganar13, como aquilo 
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que poderia proteger os cidadãos dos enganos dos sentidos e 
proporcionar uma visão adequada das coisas, em suma, como 
vacina ou antídoto (pharmacon), Platão avaliou que a medida 
e a proporção – como os dois principais bens supremos – seriam 
parâmetros ideais para fundamentar o discurso numa base 
segura e fornecer uma escala confiável do ser das coisas. 

Entre os imitadores (ou miméticos) acusados por Platão de 
faltar com a medida e enganar os sentidos, os sofistas, profes-
sores da arte de bem falar, entrariam para a história como si-
nônimo de “enganadores”. “Aqueles que vendem sua sophia por 
dinheiro a qualquer um que queira são chamados sofistas”, escre-
veu Xenofonte (apud CHAUÍ, 1998, p. 123). Para Platão e todo 
grupo ligado a Sócrates, ao receber dinheiro os sofistas perdiam 
a liberdade de pensamento, obrigando-se a conviver com quem 
quer que lhes pagassem – quando a sabedoria, como a julgava 
o grupo socrático, era algo que deveria ser livremente compar-
tilhado e apenas entre amigos e entre amantes.   

Falar dizendo o ser (o que é?) ou dizer o ser conforme o logos, 
e não simplesmente falar por falar, como exigia Platão, equi-
vale a tomar em consideração sopesando os prós e os contras, 
narrar ou dizer a causa, a razão, a verdade da questão, o prin-
cípio geral ou norma. Esse zelo crítico com relação ao discurso 
verdadeiro não se repetia nos sofistas que gorgianizavam afir-
mando, por exemplo, que “todos os discursos são verdadeiros” 
(o que seria o mesmo dizer “nenhum discurso é verdadeiro”, 
pois quem diz “todos” não deixa margem para exceções). Esta 
“falta de compromisso” com a verdade era criticada por Pla-
tão dada a estreita relação observada entre o verdadeiro/falso e 
o justo/injusto, de modo que renunciar ao critério de verdade 
abraçando um “tudo vale”, como propagavam os sofistas, im-
plicaria renunciar também a toda moral - o que em si mesmo 
seria imoral e repreensível14 (PLATÃO, 1979).

Para Sócrates e Platão, como para toda tradição intelec-
tualista que enfunaram, o erro seria produto de uma igno-
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rância inconsciente, a ignorância consistindo em crer que se 
sabe o que de fato não se sabe. É por não saber (achando que 
sabe) que as pessoas erram, de modo que ninguém é mau vo-
luntariamente: o verdadeiro saber, o saber conforme o Logos, 
levaria consigo a ação direita e justa. Para Platão, “quem quer 
que seja honesto é feliz, e quem quer que seja injusto é mau e in-
feliz” 15 (PLATÃO, 1979), ou seja, a retidão moral e a felicida-
de não seriam contrários excludentes e sim complementares 
(a vida de prazer, desligada da vida espiritual - inteligência, 
memória, ciência, opiniões verdadeiras – seria algo estúpido, 
do mesmo modo que uma vida destituída de prazer não teria 
condições de atrair quem quer que fosse16  (PLATÃO, 1979). 
Consoante com o modo de viver dos mesói, Platão (no Gór-
gias)  recomendou uma “vida mista”, um viver ajustando o 
prazer à sabedoria, a felicidade à moralidade, de modo a não 
entregar jamais a alma ao descontrole e à destemperança.       

AuTOdOmíNIO pARA dOmINAR OS OuTROS: A ESCOLA COmO TECNO-

LOGIA dE SI

A orientação geral do platonismo (jamais esquecida e sem-
pre recomeçada), que “explica” a educação, talvez possa ser 
assim resumida: quem não age moralmente não pode ser feliz, 
e o prazer, desde que subordinado à medida e regulado pela 
inteligência, produzirá o “melhor gênero de vida”, a saber, a 
“vida mista”. Como um emblema desse viver equilibrando os 
apetites (os apelos do corpo) e a razão (inteligência ou juízo), 
vale lembrar que Freud, para melhor representar a psiquê foi 
buscar no Fedro, de Platão, a imagem da carruagem compos-
ta por um cocheiro (o Ego) e dois cavalos alados (o Superego 
e o Id). Para Platão, a razão (o nous) seria esse cocheiro em 
permanente dificuldade para controlar as forças díspares de 
um cavalo dócil e obediente (a vontade como o timós, que se 
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inclina para a razão) e outro indócil e impulsivo (a epitimía, o 
apetite dominado pelas emoções). De acordo com o comentá-
rio de M. Chauí (1998): 

O apetite e o desejo são paixões, isto é, páthos, passividade, 
submissão aos objetos exteriores. A virtude é ação, ativida-
de da vontade que delibera e escolhe segundo a orientação da 
razão que determina os fins racionais de uma escolha, com 
vista ao bem do individuo, isto é, sua felicidade (eudaimonía). 
O virtuoso é feliz porque prudente e prudente porque mode-
rador e moderado (vol. I, p. 313).

     
Se a desmesura, como tendência a querer mais do que a par-

te que naturalmente cabe a cada um, foi unanimemente re-
provada pela tradição grega, o domínio de si, para o Sócrates 
platônico, poderia sozinho permitir a felicidade, garantindo a 
harmonia dos pensamentos, das palavras e das ações. “Conhe-
ce-te a ti mesmo!”, recomendava o filósofo aos atenienses, “uma 
vida sem exame não tem valor!” 17 advertia, enfatizando a im-
portância dos indivíduos tornarem suas almas “continentes”, 
afastadas tanto da negligência e das trivialidades grotescas do 
vulgo quanto da condescendência e da arrogância dos aristo-
cratas. Em Alcebíades, de Platão, é colocado claramente que, 
para governar a cidade (como dirigente ou como classe), have-
ria que cuidar primeiro de si mesmo, e em Ética a Nicômaco, de 
Aristóteles, vemos a insistência com que destacava as qualida-
des do homem justo, ou seja, do político como cidadão da pólis 
destinado a gerir a cidade: entre a irascibilidade e a pacatez, 
entre a avareza e a prodigalidade, entre o mau-humor e a cho-
carrice etc.; o “homem fino” (“de tato”, “espirituoso”...) seria 
aquele capaz de agir conforme o meio-termo:

 
 A virtude deve visar o meio termo... a virtude moral é uma 
espécie de mediania... o excesso e a falta são característicos 
do vício... o meio-termo deve ser louvado, enquanto os ex-
cessos e as deficiências são dignos de censura... devemos ater-
nos ao meio-termo... é digna de louvor a posição intermedi-
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ária... o equitativo é justo, etc., etc... 18 (ARISTÓTELES, 
2007).

Mais do que um mero feixe de recomendações e adver-
tências morais, o destaque máximo colocado no meio-termo 
corporal e psíquico, como em Platão e Aristóteles, correspon-
dia também uma orientação cosmológica centralizada (como 
na representação do mundo de Anaximandro), outra política 
(baseada na isonomia, como a de Clístenes), outra arquitetô-
nica (como a cidade circular com uma ágora no centro, como 
a projetada por Hipódamo), em todos os casos destacando-
se um méson ou um ponto intermediário na forma de uma 
concordância espacial ou geométrica, disposição recorrente 
que, segundo Vernant, fariam parte de um mesmo sistema 
de ordenação, que se talhava então, visando ligar os diversos 
elementos do cosmo natural ou humano por meio de relações 
de caráter reversível, simétrico, igualitário, em suma, isonô-
mico. Os enquadramentos (psicopedagógicos) da experiência 
interior encontravam homologias estruturais com os enqua-
dramentos (político-cosmológicos) da experiência exterior no 
âmbito de uma nova racionalidade, um novo ideal (geométri-
co e não mais aritmético) de inteligibilidade. 

O propósito de integrar os estrangeiros (etnoe) chamando 
de gregos (elenoe) “mais os que participam de nossa educação do 
que os que têm a mesma origem” 19, como sentenciado por Isó-
crates, reaparece, reverberado por Aristóteles, ao afirmar que 
“a pólis, que é pluralidade, deve ser feita, pela educação, comum 
e una” 20, dando-nos a ver, em qualquer caso, que era já refor-
çada a necessidade da educação como maneira de “constituir 
os cidadãos em uma coletividade verdadeiramente una, a despei-
to de todas as diferenças que opõem uns aos outros os indivíduos 
que a compõem” (VERNANT, 1973, p. 242).

Afirmada como instrumento formador capaz de unificar 
a coletividade, é preciso dizer que a educação não foi apre-
sentada como instrumento de igualização social. Na manei-
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ra como a pensou Platão, a ideia-reguladora da cidade ideal, 
como cidade organizada à semelhança de um cosmo, condiz 
plenamente com a de noção de sistema, como hoje entendido: 
supõe indivíduos diferentes como partes distintas de um todo 
orgânico em que desempenham funções diferentes, porém, com-
plementares: o todo é mais que a soma das partes. A educação, 
como pensada então, era já educação como cultura (no senti-
do que veio a ter depois), quer dizer, cultura como cultivo de 
potenciais ou de talentos (tidos como) inatos, talentos que, 
sem essa cultura - à semelhança das sementes de boa cepa 
cujo solo não recebe preparo adequado -, fenecem e morrem 
sem render bons frutos. Mediante a educação, as diferenças 
de berço (boas ou más sementes) não seriam abolidas, ou me-
lhor, não se tratava, já então, de planejar a educação para re-
duzir a desigualdade social, e sim para igualizar as diferenças, 
compatibilizando-as como diferenças num Todo político. 

A disposição da educação formal para fins de manutenção 
da estratificação social, como prática divisora, é sugerida no 
trecho de um diálogo do Timeu, de Platão, em que Sócrates 
retrata o que seria “o Estado - como seria constituído e quais os 
cidadãos que o comporiam de modo a parecer o mais perfeito”, 
e em que se refere diretamente à educação das crianças. Diz: 

Sócrates: E v. lembra como falamos que as crianças dos 
bons são para serem educadas, e as crianças dos maus para 
serem secretamente dispersadas entre os cidadãos inferio-
res; e enquanto elas vão desenvolvendo as regras devem 
permanecer sob vigilância, sendo trazidas de volta para 
cima aquelas que forem merecedoras, e aquelas dentre elas 
que não forem merecedoras devem ocupar o lugar das que 
sobem?  
Timeu: É verdade. 
Sócrates: Eu gostaria, antes de prosseguir, de lhe dizer 
como me sinto com respeito ao Estado que descrevemos. 
(...) Agora estou consciente que jamais poderia celebrar a 
cidade e seus cidadãos de um modo conveniente, e não es-
tou surpreso com meu embaraço... (idem, p. 242)
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Vemos que Sócrates não só distingue friamente duas clas-
ses, superior e inferior, como também subentende que, pelas 
avaliações e verificações da incorporação das regras, não se 
tratava de elevar os cidadãos inferiores ao patamar superior, 
mas sim de requalificar os já superiores que decaíram, man-
tendo assim o status quo. O ordenamento dos corpos sugerido 
por Sócrates haveria que ser feito observando-se o desenvol-
vimento das regras, ou seja, medindo-se a adequação entre a 
vontade autônoma dos indivíduos “dispersados” abaixo e a 
lei moral do grupo governante acima. 

Se este entendimento procede, somos devolvidos à per-
gunta incontornável: mas então, como atingir tal conciliação, 
descartando-se que os corpos se submetam ao mecanismo se-
letivo e à sua regra unicamente por alguma espécie de coação 
externa, física, moral ou estrutural? Como é que, obedecendo, 
os pretendentes à classe governante poderiam dar testemunho 
de autonomia ou soberania, como é requerido dos governan-
tes? Como a lei (ou convenção) pode ser transformada em na-
tureza (ou espírito)? Como se constroem sujeitos duplamente 
ligados a algo/alguém pelo controle e dependência, ao mesmo 
tempo que as suas próprias identidades, por uma consciência 
ou autoconhecimento?   

umA dETERmINAdA RELAçãO CONSIGO

Tais questionamentos concernem a uma charada filosófi-
ca insolúvel, uma disposição paradoxal (circular ou reflexiva) 
inerente à própria concepção de autonomia (de auto-nomos: 
estabelecer por si próprio as regras que seguir), termo que 
define o sujeito humano (moral ou psicológico) como conhe-
cemos. Por suposto, o sujeito como indivíduo autônomo (ou 
livre) é aquele que age moralmente não porque visa a recom-
pensas ou procura evitar punições, mas porque se atém ao seu 
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dever íntimo, que cumpre sem relutância e de modo abnega-
do. Ele não faz o que deve por coação externa, nem precisa 
impor à força, como um ato sintético, sua alma preparada (e 
exigente) sobre um corpo de carne fraca (e indolente) que re-
siste: faz simplesmente o que tem que fazer como uma decor-
rência analítica de uma alma bem educada, que sabe o que é 
preciso fazer para o bem viver (ibidem). 

De acordo com o ideal (paradigma, modelo) da educação, 
tal como nos chega, a “alma bem educada” e autônoma deverá 
transparecer na espontaneidade dos menores gestos de um fazer 
que o corpo não resiste, que conflui, sob seu comando, com per-
feição geométrica. É como se, no ápice de uma educação bem-su-
cedida, o corpo pudesse agir, moralmente, com total naturalida-
de, sem o menor traço de relutância ou esforço – bem diferente, 
portanto, do que desgraçadamente ocorre com os que tentam 
imitar um modelo ou seguir à força uma norma. Para uma alma 
bem educada, digamos, nem parece que a ação foi ensaiada, nem 
parece que a naturalidade do gesto ou palavra – autênticos – re-
sulta de um longo preparo: é como se a educação e a pedagogia, 
embora artifíciosas, neles constituísse uma segunda natureza. 

É o mesmo que dizer que o sujeito autônomo, como inven-
tado pelos gregos, é também um sujeito estético, aquele em 
que, desde seus gestos e palavras, não deixa transparecer o 
esforço e atrito com um dever ser, um modelo ou norma (ex-
terna) que a imitação forçada não conseguiria dissimular: ao 
invés disso, a beleza e precisão com que se expressa não enga-
nam: ele não imita normas porque ele é a norma; ele não segue 
medidas, pois traz em si a sua medida; seus gestos, suas ações 
são exemplares, autênticos modelos. No ponto máximo da 
conformidade com a norma (externa), ao cabo de um longo 
aprendizado, o sujeito autônomo deverá afigurar-se possuído 
por ela, capaz de, sem fraca imitação, sem cinismo, de modo 
verdadeiramente original, produzir aquilo para o que não se 
poderia estabelecer uma norma determinada.
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Pensar a invenção do sujeito autônomo como produto de 
uma configuração normativa, ao mesmo tempo gerador (autên-
tico, revolucionário) de novas configurações normativas, é mais 
ou menos o modo com que M. Foucault retornou aos gregos 
para analisar a experiência de autoconstituição dos sujeitos como 
sujeitos morais de suas próprias ações. O que está em questão, 
nesse interesse de Foucault pelo assunto, é, por assim dizer, a 
invenção de um jeito de obedecer que pode ser também um jeito 
de resistir, um modo de vida cosmológico (ser massa, ser demos) 
que também é ser independente (ser autônomo, senhor de si). A 
compreensão do que possa ser tal experiência só pode ser dada 
aos poucos, com Foucault aportando novos conceitos relacio-
nados, referindo-se a “processos de subjetivação” como “inven-
ção de novas possibilidades de vida”, como “constituição de 
verdadeiros estilos de vida”, ou ainda como “um querer artista 
irredutível ao saber-poder” (DELEUZE, 1996, p. 115-116). 

Não é senão por isso que há quem se refira ao “século de 
Péricles” como ao “Iluminismo grego”: essa experiência de au-
toconstituição dos sujeitos equivale ao Iluminismo (Aufklärung) 
como retratado por Kant (e captado por Foucault): um pro-
cesso de “saída” de um estado de menoridade, isto é, de certo 
estado de vontade que nos faz aceitar a autoridade de algum 
outro para nos conduzir nos domínios em que convém fazer uso 
da razão. Para um sujeito-sujeitado, para um indivíduo, que 
não atingiu a maioridade ou não se emancipou, o livro toma 
o lugar do entendimento, um mentor toma o lugar da cons-
ciência, um médico decide em seu lugar a sua dieta... Ao con-
trário, a experiência de autoconstituição de sujeitos equivale 
à modificação dessa relação preexistente entre a autoridade 
e o uso da razão por um ato voluntário, como na famosa re-
comendação kantiana - “Aude saper!” (“tenha coragem, tenha 
audácia de saber!”). Em outras palavras, o processo de eman-
cipação é aquele em que originalmente o homem faz parte de 
um domínio coletivo no qual é um sujeito-sujeitado, mas por 
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um ato de vontade realizado pessoalmente, produzindo uma 
mudança em si mesmo como busca de (auto) conhecimen-
to, torna-se sujeito-agente, ator voluntário que, com outros 
atores voluntários, produzem o processo de que fazem parte 
(FOUCAULT, 2000a).               

Gilles Deleuze destacou em Foucault a concepção de que 
o sujeito surgiu como uma derivada das relações de poder/sa-
ber, mas que teria se descolado do diagrama de forças de que 
derivara21, distinguindo-se tanto do poder (como relação de 
forças) quanto do saber (como forma estratificada ou código 
de virtude), ensejando uma “relação consigo” e uma “consti-
tuição de si”. O processo de subjetivação (ou de constituição de 
sujeitos morais), como assim colocado, consiste numa relação 
de força consigo ou uma relação a si como autodeterminação 
do homem livre que se torna capaz de governar os outros por-
que primeiro dotado de uma regulação interna (um “cuidado de 
si”), “um poder que se exerce sobre si mesmo dentro do poder que 
se exerce sobre os outros”, em suma, como uma dobra ou forro, 
uma reflexão do “fora” dentro. 

O que os gregos fizeram foi vergar o lado de fora em exer-
cícios práticos. (...) O que decorre, então, é uma relação de 
força consigo, um poder de se afetar a si mesmo, um afeto de si 
e por si. (...) É preciso duplicar a dominação sobre os outros 
mediante um domínio de si. É preciso duplicar uma relação 
com os outros mediante uma relação consigo. É preciso du-
plicar as regras obrigatórias do poder mediante regras fa-
cultativas do homem livre que o exerce (DELEUZE, 1991, 
p. 107-108). 

Vemos que não há como nomear ou descrever o processo 
de subjetivação (ou de constituição do sujeito) sem referir a 
“regras facultativas” - coisa que ressoa inerentemente para-
doxal, uma junção de termos antitéticos -, pois como enten-
der que possa haver regras, isto é, proposições que indicam 
procedimentos ou vias a serem seguidas, mas que, ao mesmo 
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tempo, sejam facultativas, isto é, que podem ou não serem se-
guidas? No entanto, é esta relação antitética “a característi-
ca maior da racionalidade moderna”, a saber: o desafio em 
correlacionar uma individualização sempre mais avançada 
(liberdade, livre comércio, liberalismo) com a consolidação de 
uma totalidade positiva — Estado, “leis de ferro da produção” 
(FOUCAULT, 2000b, p. 827).  Em outro lugar, Deleuze vol-
tou ao assunto, realçando a contraface do processo de subjeti-
vação (inventado pelos gregos, revivido pelos modernos): 

Trata-se de uma relação consigo que nos permita resistir, 
furtar-nos, fazer a vida ou a morte voltarem–se contra o 
poder. Foi  que os gregos inventaram. Não se trata mais de 
formas determinadas, como no saber, nem de regras coer-
citivas, como no poder: trata-se de regras facultativas que 
produzem a existência como obra de arte, regras ao mesmo 
tempo éticas e estéticas que constituem modos de existên-
cia ou estilos de vida (DELEUZE, 1996, p. 123).    

Como derivado das relações de saber/poder que o constitui, 
o sujeito consiste/é consistido como “dobra da força”, como 
um “dentro” (interioridade) coextensivo da exterioridade e 
que, descolado dessas relações de saber/poder, pode furtar-se 
ou resistir ao saber/poder, fazendo diferença. Um tal processo 
de subjetivação (ou de constituição de sujeitos) teria sido a 
invenção que tornou possível que homens livres governassem 
homens livres, isto é, teria tornado possível um “governo de 
iguais” – outra conjunção antitética, diga-se de passagem, no 
entanto, inevitável quando se trata de definir a democracia. 
Mediante esse processo, tornava-se, desde então, digno de 
governar os outros, aquele que adquiriu domínio de si - uma 
moral cívica que nada tinha de cínica, pelo contrário, era já 
então incorporada (e transudava) como uma segunda natu-
reza, uma força duplicada sobre si, um poder de afetar e ser 
afetado. 
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Só se pode ser honradamente governado por um homem 
que sabe governar as suas paixões. E com razão: quando 
se obedece a um chefe que é senhor de si próprio, não se 
obedece verdadeiramente a um chefe – obedece-se à moral 
a que o chefe é o primeiro a obedecer; o bem moral é o 
senhor comum do rei e dos seus súditos; a heteronomia é, 
na realidade, uma autonomia. De tal modo que ser senhor 
de si  próprio consiste, dizia Filóstrato, em ser obediente 
em vez de teimoso, impulsivo, indisciplinado. Em suma, a 
relação que o sujeito ético tem consigo próprio é idêntica, 
neste caso, à relação que o sujeito político tem com o gover-
nante. O orgulho cívico está salvo: reina a autodisciplina 
(VEYNE e VERNANT, 1988, p. 13).

Para a vida democrática, com efeito, não é preciso que um 
homem obedeça outro homem (como nos tempos da servi-
dão): basta que obedeça à moral que esse outro homem ex-
plicitamente é (como parece ser) o primeiro a obedecer. É por 
isso também que diz o dito popular: “A mulher de César não 
precisa ser honesta, mas tem que parecer honesta”; vê-se que 
o político e o estético são diretamente relacionados na (auto)
constituição do sujeito governante; para ser aceito como tal, 
mais que parecer obediente à uma moral situada externa-
mente, é preciso parecer encarnar uma moral que fala por ele 
(naturalmente e sem esforço). De acordo com Platão, só o ho-
mem ignorante seria coagido à obediência; o homem sábio é 
simplesmente obediente ou submisso ao logos - e por isso livre, 
“pois essa submissão se faz pela valorização ética de seu próprio 
espírito (nous), que lhe permite, precisamente, encontrar o lo-
gos” (ROGUE, 2005, p. 66). 

É como se, na passagem para a democracia, a figura da 
autoridade (como sujeição a outro homem) só esvanecesse 
para dar lugar à figura da Autoridade (logológica, espiritual, 
divina, sistêmica, interna), alterando-se assim o nível em que 
a fonte normativa é situada, mas sem que se possa desfazer 
dela. Como na saída do estado de menoridade exemplificado 
por Kant, em vez da máxima “Obedeçam, não raciocinem”, 
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a maioridade tem como máxima “Obedeçam, e vocês pode-
rão raciocinar quanto quiserem”.  Quer dizer, “pague seus 
impostos e poderá questionar livremente a justeza desses im-
postos”, ou seja, funcione como “a peça de máquina” a que 
pertence e poderás fazer uso público e livre da razão, inclusive 
para contestar a máquina. Eis o sentido próprio da “liberdade 
de consciência: o direito de pensar como se queira, desde que se 
obedeça como é preciso” (FOUCAULT, 2000a, p. 339). A obedi-
ência, em suma, é dada antes, como conditio sine qua non, quer 
dizer, a autonomia (ou maioridade) supõe uma adesão prévia, 
um consentimento, uma dobra da força:               

Há investimentos do desejo que explicam que se possa de-
sejar, não contra o interesse (...) mas de uma forma mais 
profunda e mais difusa do que seu interesse (FOUCAULT, 
1982, p. 76) 

Quando há violência tudo é claro, mas quando há adesão, 
talvez haja apenas o efeito de uma violência interior que 
se esconde no seio do consentimento mais seguro (BLAN-
CHOT, 1987, p. 50). 

 
A alusão ao “espírito”, a “uma forma mais profunda” ou 

a uma “violência interior” (que poderíamos também chamar 
de superego, consciência moral, vontade própria, etc.) torna-se 
inevitável quando se tenta entender a origem do dever moral 
ou a charada do sujeito como capaz de se auto-orientar por 
meio de “regras facultativas”. A história da filosofia nos mos-
tra que toda vez que se tentou formular uma ética com pre-
tensões de validade universal (ou que possa ao menos, inde-
pendente de sua validez em si, aplicar-se a todos os homens) 
– como o fizeram Platão, Rousseau ou Kant – acabou-se por 
encontrar para o dever moral uma origem de caráter suprain-
dividual 22.   

Ao preferir abordar os processos de subjetivação e não o “su-
jeito”, Foucault procurou evitar o caráter substancialista ou 
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transcendental que o termo “sujeito” denota, do mesmo modo 
que evitou falar também em “estruturas” ou outros determi-
nantes supraindividuais (como o inconsciente freudiano ou a 
infraestrutura marxista). Em vez de pressupor uma substantia 
sujeito, buscou focalizar os saberes e práticas especialistas que 
constituem sujeitos, as technés  (de observação e formação de 
si pelas técnicas mentais de atenção a si mesmo, de exame de 
consciência, de colocação à prova, de ajuste, de elucidação e 
expressão de si) que fazem sujeitos – desde a áskesis individual 
(elevação ou purificação da alma, a exemplo da anamnese e da 
metanóia indicadas por Platão) ou desde a  paideia coletiva de 
inspiração espartana (como a adestragem baseada nas provas e 
treinos militares) -  entre outras tantas tecnologias elaboradas 
e refinadas como maneiras de dobrar a força numa “relação 
consigo”, como “cuidado de si” 23, outros tantos saberes orga-
nizados visando à transformação da lei em espírito, um modo 
de ser e de viver na “concordância do caráter dos indivíduos aos 
costumes da coletividade” (RANCIÈRE, 1996, p. 77). 

É essa relação consigo ou cuidado de si que teria entrado 
nas relações de poder e nas relações de saber constitutivas do 
Ocidente, se reintegrando aos sistemas institucionais e sociais 
dos quais começara por derivar. Desde então, no comentário 
de Gilles Deleuze  

... O indivíduo interior se acha codificado, recodificado num 
saber ‘moral’ e, acima de tudo, torna-se o que está em jogo 
no poder – é diagramatizado. A dobra parece então ser des-
dobrada, a subjetivação do homem livre se transforma em 
sujeição: por um lado é a ‘submissão ao outro pelo controle 
e pela dependência’, com todos os procedimentos de indivi-
dualização e modulação que o poder instaura, atingindo a 
vida quotidiana e a interioridade daqueles que ele chamara 
seus  sujeitos; por outro lado é ‘o apego (de cada um) à sua 
própria identidade mediante a consciência e o conhecimen-
to de si’, com todas as técnicas das ciências morais e das ci-
ências do homem que vão formar um saber do sujeito. (...) 
Recuperada pelas relações de poder, pelas relações de saber, 
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a relação consigo não parará mais de renascer, em outros 
lugares e de outras formas (DELEUZE, 1991, p. 100-111). 

NOTAS

1 Esta relação explícita entre a formação do sujeito e a norma coletiva também 
é dita na máxima de Victor Hugo segundo a qual “uma escola que se abre 
é uma prisão que se fecha”.
2 Cf. M. Foucault, A hermenêutica do sujeito.
3 Este é o subtítulo de seu texto principal, Mito e pensamento entre os gregos.
4 Para uma participação ainda mais alargada, a reforma de Sólon foi com-
pletada por Clístenes que, a partir de 510 a.C., implantou a Boulé, conselho 
formado por quinhentos cidadãos sorteados entre os membros de todos os 
demos que podiam participar diretamente das decisões da pólis.   
5 Além de nobres e escravos, na Ática havia também trabalhadores livres – os 
demiurgos – que prestavam serviços aos nobres e ocasionalmente participavam 
de suas assembléias (ainda que apenas como ouvintes, sem direito a tomar 
decisões), e abaixo desses havia os tetes, uma multidão de despossuídos e sem 
especialização, que vagavam de um lado a outro em busca de alimento e abri-
go. Se na origem da cidade poderia ser identificada uma contradição principal 
que oporia uma classe de proprietários fundiários (do tipo dos eupátridas, que 
viviam na cidade e controlavam o Estado) contra o demos rural dos aldeões, 
a evolução para a polis democrática teria incluído diversas outras oposições.
6 Platão, Leis, 643 C8, 653 A, 653 B5.
7 Cf. K. Marx, in Manuscritos Econômicos e Filosóficos.
8 Cf. M. Foucault, O uso dos prazeres, p. 60-62.  
9 Aristóteles, Ética a Nicômaco, III, 117a
10 Cf. F. Hegel, Princípios da filosofia do direito.
11 Cf. J. Rancière. O desentendimento.
12 Menon, 97 e, 98 a.
13 Platão, República, VI, 486d.
14 República, VII.
15 Górgias, 470e
16 Filebo, 21 b-e.
17 Apologia, 25e; Críton, 44d; Protágoras, 345e; Filebo, 48c; etc.
18 Aristóteles, Ética a Nicômaco, livros II, III e IV.
19 Panegírico, § 50.
20 Aristóteles, Política, 1263b  35-7.
21 Cf. G. Deleuze, Foucault. O diagrama, em Foucault, diz respeito às rela-
ções de força de que é feito o poder, indicando o que seria o mapa, a carto-
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grafia ou exposição dessas relações e de seus dispositivos.
22 Cf. Roque Spencer M. de Barros, Isócrates e a Filosofia, in Razão e racio-
nalidade, p. 155-208. 
23 Cf. M. Foucault, História da Sexualidade, vol. II (O uso dos prazeres) e vol.
III (O cuidado-de-si). 
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