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RESUMO 

 

 

A partir do referencial paradigmático e exemplar da figura e disciplina (eu zen) de 

Sócrates na obra de Xenofonte, desenvolvem-se a análise, a reflexão sobre o 

princípio reintegrador perante a inexorabilidade, o desconhecimento e a incerteza do 

real, com vistas à reconciliação proporcional, ao desenvolvimento satisfatório da 

integridade razoável, para que o homem possa adquirir não somente a compreensão 

filosófica, mas também condições de resistência, de flexibilidade estratégica - enfim, 

a capacidade suficiente de transformação e relacionamento com os problemas 

fundamentais da existência. 

 

 

 

 

RESUME 

 

 

From the paradigmatic reference and example of socratic discipline (eu zen) in the 

Xenophon’s works, the reflections about the re-integrating principle facing the 

inexhaustible, uncertain and unknown reality can be developed, searching the 

proportional reconciliation, the satisfactory and reasonable integrity for the human 

being to acquire not only the philosophical understanding, but also the conditions of 

resistence, of strategic flexibility – the sufficient capacity to deal with and transform 

the fundamental problems of existence. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

A questão de se tornar clara e evidente a relação mútua entre o 

processo histórico por que se chegou à cultura e formação do homem grego e o 

processo espiritual através do qual os gregos conseguiram elaborar o seu ideal de 

humanidade acaba por nos remeter a uma referência primeira, antecedente, 

indispensável na História da Educação ou da Filosofia Antiga: Werner Jaeger. 

Se a História sempre possui, proporcional e inegavelmente, duas 

partes inseparáveis – uma, que nos é relatada e registrada; a outra, que permanece 

incógnita e indeterminada – é porque se revela reflexo imediato e processual da 

própria realidade, ao mesmo tempo, superficial (aparente) e profunda (oculta), 

perscrutável e insondável, conhecida e incognoscível.  As características 

fundamentais - sejam elas histórico-geográficas, sócio-culturais, etno-políticas, 

humanas ou metafísicas – no que se refere à Grécia Antiga, e que viriam a 

influenciar de forma decisiva e determinante as condições necessárias ao 

desenvolvimento das correntes educacionais e tendências filosóficas específicas, 

foram muito bem apreendidas, sintetizadas e expostas por este helenista, ao longo 

da admirável obra Paidéia, a Formação do Homem Grego. Em seu livro inicial, sobre 

a Primeira Grécia, o autor escreve sobre o fato de os gregos terem colocado, ao 

lado de Homero, como seu segundo poeta, Hesíodo. Homero enfatizaria o fato de a 

educação se iniciar a partir da busca da formação de um tipo humano nobre. 

Hesíodo revelaria a segunda fonte da cultura, a importância do trabalho: 
 
 
Também a luta tenaz e silenciosa dos trabalhadores com a terra dura e com 
os elementos tem o seu heroísmo e exige disciplina, qualidades de valor 
eterno para a formação do Homem. Não foi em vão que a Grécia foi o berço 
de uma humanidade que põe acima de tudo o apreço pelo trabalho. A vida 
despreocupada da classe senhorial, em Homero, não deve induzir-nos em 
erro: a Grécia exige dos seus habitantes uma vida de trabalho. Heródoto 
expressa-o através de uma comparação com outros países e povos mais 
ricos: A Grécia foi sempre um país pobre, mas baseia nisso a sua areté. 
Alcança-a pelo engenho e pela submissão a uma lei austera. É por ela que 
a Hélade se defende da pobreza e da servidão. O seu solo é formado de 
múltiplos vales estreitos e paisagens cortadas por montanhas. Quase não 
tem as vastas planícies, fáceis de cultivar, do norte da Europa, o que obriga 
a uma luta incessante com o solo para arrancar dele o que só assim ele 
consegue dar. A agricultura e o pastoreio foram sempre as ocupações mais 
importantes e mais características dos Gregos. Só no litoral prevaleceu, 



 

 

mais tarde, a navegação. Nos tempos mais remotos, prevaleceu, em 
absoluto, a atividade agrícola. 
Mas Hesíodo não nos põe ante os olhos só a vida do campo como tal. 
Também nele descortinamos a ação da cultura nobre e do seu fermento 
espiritual – a poesia homérica – nas camadas mais profundas da nação. O 
processo da formação grega não se consuma pela simples imposição ao 
resto do povo das maneiras e formas espirituais criadas por uma classe 
superior. Todas as classes dão a sua contribuição (JAEGER, 1995, pp.84-
86). 

 
Algumas das características acima, relativas à formação inicial do 

homem grego, assinalam convergência com certos traços essenciais da filosofia 

descrita por um dos mais conhecidos discípulos de Sócrates: o escritor grego do 

século IV a.C., Xenofonte. Tais traços remetem, mais especificamente, ao valor 

primordial de pónos (esforço), de érgon (trabalho) e da disciplina, em sua 

perspectiva global.  

A vida e a obra de Xenofonte se entrelaçam. Pode-se, inclusive, 

reconhecer a primeira - a própria existência de Xenofonte -, pelo conhecimento da 

segunda. Particularmente dotado, Xenofonte foi, simultaneamente, um homem de 

letras e de ação. Tendo começado pela carreira militar, podem-se encontrar, em sua 

vida como um todo, direções diversas, mas um sentido geral, unificador. Segundo 

Édouard Delebecque, autor de Essai sur la vie de Xenophon, Xenofonte “praticou” 

dois séculos e atravessou dois mundos. Fez um tratado de união entre o grande 

século de Atenas e o de sua decadência nascente, entre o mundo grego e o dos 

bárbaros: 
No intervalo destes dois termos, podem-se distinguir ao presente as 
grandes linhas de sua existência e constatar que ele não é somente, no 
domínio das ideas, o defensor apaixonado de Esparta – uma cidade cujas 
diversas faces não podiam suscitar uma admiração integral e sistemática – 
nem no domínio da ação, o soldado corajoso que tira dez mil gregos dos 
apuros no processo de uma perigosa retirada na ponta da Ásia 
(DELEBECQUE, 1957, p.499). 

 
 

Os dois homens que igualmente o marcaram foram Tucídides e 

Sócrates. O exílio, entretanto, caracterizou a mais longa parte de sua vida: trinta e 

seis anos. Sob certa perspectiva, pode-se confirmar que a vida de Xenofonte não se 

difere muito da existência daqueles que, porventura, vieram a se tornar referências 

na História da Humanidade, simplesmente ao utilizar os problemas que, de modo 

gratuito, a existência pode oferecer ao homem, a saber: a adversidade, a guerra, o 



 

 

exílio, as incertezas e dúvidas em relação ao futuro, a educação dos filhos, os 

compromissos de destino solidário, a solidão, a fome, a dor, a traição etc. 

Mesmo sem estar ao abrigo das críticas, da calúnia, sempre buscou, 

como resposta, traduzir seus pensamentos em ação, nunca perdendo sua motivação 

e coragem; sempre auxiliado por seu otimismo fundado. Conhece suas 

responsabilidades como pai de família, procurando, ele mesmo, proporcionar a 

educação a seus dois filhos. Em torno de um tratado cinegético, ensina-lhes a caça, 

a escola de guerra; a equitação, escola do caráter; e mostrando-lhes o exemplo de 

Sócrates (Memorabilia foi destinada e escrita, inclusive, aos seus filhos).  Encontra 

ainda sua própria condição mais salutar na autodisciplina de suas atividades, na 

intensa vida física que favorece o trabalho literário; e no sentimento de sua própria 

lealdade e honestidade. 

Segundo Delebecque, Xenofonte ama a vida sob todas as suas 

formas:  
 

Talvez seja o gosto do esforço, o prazer da luta, a vontade de jamais ceder 
diante da adversidade, que faça a unidade dessa vida, e daí venha talvez 
que ele tenha sido escolhido como um modelo por certos círculos estoicos. 
Ele ainda conheceu a luta, e a virtude do esforço, nessa carreira onde se 
confronta com os homens de letras como se, obrigado a se inclinar 
fisicamente diante da força do destino, desejasse tomar sua revanche pelo 
espírito (DELEBECQUE, 1957, p. 503) 
 
 

Dotado de um caráter positivo, quando do retorno do exílio a Atenas, 

remete-se ao trabalho obstinado até a finalização das obras que antes iniciara, num 

espírito estritamente ateniense. Em matéria de política estrangeira, não mais 

experimenta embaraço algum, já que Atenas e Esparta estão efetivamente 

reconciliadas. O problema da escolha não mais se põe, uma vez que, ao servir 

Atenas, não precisa negar ou descartar Esparta: assim, pôde ser útil a toda a 

Grécia. A ele é preciso terminar no país a obra que, iniciada no exílio, exige um 

complemento patriótico real. O retorno ao país corresponde, assim, a uma 

verdadeira renovação de vida aos anos que lhe restam viver. Consagra-se, então, 

com entusiasmo, a uma obra útil e piedosa, em defesa de sua própria pátria, 

podendo ter a satisfação de difundi-la ao público letrado e esclarecido de seu tempo, 

não de modo restrito, como a um círculo fechado de conhecidos ou íntimos, mas 

para ser lido, comentado e reconhecido por todos:  



 

 

 
Se bem que os ataques foram injustos, e o são ainda hoje, ao invés de lhe 
solicitar o que jamais ele quis dar, compreendamos que ele foi um homem 
completo, das Letras, mas da ação, conservador, mas precursor. Ele duvida 
das inovações e defende o pensamento tradicional em religião, em política, 
em literatura, e sobre os problemas da educação. Mas, salvo em matéria 
religiosa, ele é, em tudo, original e os modernos lhe devem muito. Para a 
formação da juventude, ele é o primeiro apóstolo do ensinamento da 
História e da cultura humanista. Em matéria militar, é o predecessor da 
cavalaria moderna, o primeiro teórico dos pontos de apoio guarnecidos de 
arcos; previu as vantagens de um ataque inesperado como o de Pearl 
Harbour e os perigos de expedições colossais como as campanhas russas. 
Em matéria literária, procurou e colheu em todos os gêneros; mas acreditou 
também na biografia. Ele é, sobretudo, precursor em política, ainda que 
estude a cidade em si, ou em suas relações com o resto do mundo 
(DELEBECQUE, 1957, p.504). 
 
  

Delebecque conclui que é justo reconhecer que Xenofonte venceu 

tempos perigosos e difíceis; e que nos oferece, através de seus escritos, uma arte 

de viver. De sua obra, é também possível extrair uma grande lição de coragem, de 

otimismo raciocinado, de curiosidade refletida: 

 

Mas é são e salutar porque ama seu destino até mesmo na provação; o 
perigo o estimula e ele compreende dominá-lo pela virtude do esforço 
(DELEBECQUE, 1957, p.505).   

 

 
Justificar, inicialmente, a opção e decisão por tal filosofia e autor 

significa, também, partir de uma defesa solidamente fundamentada em relação a 

eventuais dúvidas e preconceitos contra o mesmo ou a sua obra. A respeito das 

habituais e sistemáticas críticas a Xenofonte e a seus escritos, André-Louis Dorion, 

por exemplo, afirma: 

 
O principal interesse dos escritos socráticos de Xenofonte (Memoráveis, 
Banquete, Econômico, Apologia) é oferecer-nos um retrato “alternativo” de 
Sócrates: é o único retrato completo, proveniente dos meios socráticos, que 
poderíamos contrastar com o de Platão. Além disso, hoje nada mais se 
opõe a uma reabilitação dos escritos socráticos de Xenofonte. Ao examinar 
as principais críticas que foram feitas a esses escritos e que provocaram 
afinal seu eclipse durante a maior parte do século XX, pode-se constatar 
que visam, sobretudo, desacreditar o testemunho de Xenofonte no quadro 
de uma busca de solução à questão socrática. Mas, como esta questão é 
um (falso) problema insolúvel, deixá-la de lado torna caduca a maioria das 
críticas feitas aos escritos socráticos de Xenofonte (DORION, 2006, p.74). 



 

 

 
 
A crítica de que Xenofonte não seria um filósofo tem por base o 

referencial de uma filosofia caracterizadamente crítica, especulativa. Ora, a filosofia 

também se apresenta como aquela que, ao proporcionar os princípios e a teoria, 

pode proporcionar a correspondente exemplificação na prática concreta.  E a crítica,  

retomada desde o século XIX, de que o Sócrates de Xenofonte não passaria de um 

mero pregador moralista, nada interessante, filosoficamente falando, tem por 

referência a concepção que não valoriza justamente a relação, a integração entre a 

palavra e a própria vida: a integridade relativa entre o que se teoriza e o que se 

pratica, entre o pensamento e o procedimento:  
 
 
É exatamente esta crítica que está subjacente ao julgamento peremptório 
daqueles que consideram que o único Sócrates digno de interesse, no plano 
filosófico, é o Sócrates de Platão. Deveríamos então desembaraçar-nos de 
uma vez por todas do Sócrates de Xenofonte, como alguns recomendam 
abertamente? A crítica que contesta ao Sócrates de Xenofonte o título de 
filósofo pode, porém, ser superada com o auxílio dos argumentos seguintes: 
a) O próprio fato de que esta crítica jamais foi formulada antes do começo 
do século XIX merece reflexão. Em nome de que concepção de filosofia 
Xenofonte é acusado de não ser um filósofo? É evidente que esta crítica se 
baseia numa concepção que vê na filosofia uma atividade essencialmente 
crítica e especulativa. Ora, como os escritos socráticos de Xenofonte são 
bem pouco críticos ou especulativos, conclui-se, como se isto fosse 
evidente, que seu interesse filosófico é negligenciável (DORION, 2006, pp. 
75). 
 
 

Dando continuidade à sua argumentação, Dorion afirma que aquele 

que se esforça para conciliar a palavra proferida com a sua própria vida é, com toda 

justiça, merecedor do título de filósofo; que a Filosofia pode também ser 

compreendida como um gênero de vida, sobretudo, se através de um conteúdo que 

incite à melhoria de outrem, ou através de um discurso merecedor do respeito, por 

exemplo, por parte de Nietzsche; e que considerável influência teve sobre os 

estóicos: 
 
Mas se devemos entender por filosofia um gênero de vida, como a 
entendiam os antigos, com que direito recusaríamos ao Sócrates de 
Xenofonte o título de filósofo, ele que se esforça para conciliar sua vida com 
seus discursos? (cf Memoráveis I 2, 18; I 3,1; I 5,6) e, sobretudo, para tornar 
os outros melhores (cf Memoráveis I 4,1; I 4, 19; I 5,1; I 6, 14; I 7, 1; II 1, 1; 
IV 3, 1-2; IV 3, 18; IV 4, 25; IV 5, 1; IV 8, 7; IV 8, 10-11)? b) Se o Sócrates 



 

 

de Xenofonte não era de fato um filósofo – como se pretende afirmar com 
base numa concepção anacrônica da filosofia – como se explicaria então 
que ele pôde exercer uma grande influência sobre muitos filósofos da 
Antigüidade, particularmente sobre os estóicos, como atestam, entre outros, 
os testemunhos de Diógenes de Laércio (VII 2) e de Sextus Empiricus (Adv. 
Math.IX 92-101)?  c) Falta muito para que todos os filósofos modernos e 
contemporâneos tenham subscrito a crítica de Schleiermacher e de seus 
epígonos. Nietzsche, por exemplo, ao qual ninguém certamente contestará 
o título de filósofo, não ocultava sua admiração pela obra Memoráveis que 
ele qualificava como “o livro mais atraente da literatura grega”: “[...] as 
Memoráveis de Xenofonte dão uma imagem realmente fiel, exatamente 
como era o modelo; mas é preciso saber ler este livro. Os filólogos 
acreditam no fundo que Sócrates nada tem a dizer-lhes e se aborrecem 
com esta leitura. Outras pessoas, porém, sentem que esta obra vos dá uma 
estocada e ao mesmo vos torna felizes” (NIETZSCHE, Fragment posthume, 
p.397) 
O Sócrates de Xenofonte certamente não é um filósofo tão estimulante, sutil 
e desconcertante como seu homônimo, o Sócrates de Platão, mas não 
deixa de ser, por sua aspiração a um despojamento fundado no domínio de 
si mesmo, um autêntico filósofo. Trata-se de um conceito de filosofia que, 
sob muitos aspectos, tornou-se estranho para nós, mas isto não nos 
autoriza a decretar que não é filosofia (DORION, 2006, pp. 76-77). 

 
 

Xenofonte não possuía o espírito filosófico segundo o ideal ou o 

estilo de sutileza e refinamento de Platão, mas o possuía segundo seu estilo próprio: 

consoante o próprio real, cujo foco na concretude inegável da existência humana 

não desvaloriza o espírito de despojamento, rusticidade e simplicidade. O que 

também pode ser considerado filosófico, uma vez que a própria filosofia corre o 

risco, por vezes, de perder sua efetividade quando desvinculada, desintegrada ou 

em nada relacionada com os aspectos concretos. Obviamente, não se trata de 

confundir tal espírito com o da superficialidade, ou o de qualquer reducionismo, isto 

esteja claro: se a complexidade - aspecto ou componente inexcluível, no que tange à 

realidade global, multidimensional, omniabarcante - vem do latim complexus (aquilo 

que é tecido conjuntamente), o princípio da simplificação, por outro lado (com 

critérios plausíveis, verdadeiros, fundamentados), não deixa de ser, 

fundamentalmente, solução focal a inúmeros problemas, sobretudo, às confusões e 

complicações humanas inúteis e desnecessárias. Tal princípio, criteriosamente 

aplicado, pode e deve revelar não apenas amplitude e profundidade de visão, como 

capacidade de penetração no âmago de questões as mais difíceis. Do contrário, 

revelar-se-ia como a própria simploriedade. Embora a complexidade não seja, 

propriamente, nem antônimo de simplicidade nem sinônimo de complicação, a 



 

 

realidade apresenta-se, simultaneamente, simples e complexa - em algo 

complicado, entretanto, dificilmente podendo-se encontrar algo verdadeiro.    

Xenofonte nos relata o estilo (eu zen) vital, rústico, simples - mas 

ascendente, profundo e revigorante - de Sócrates. Em tal simplicidade (autêntica), é 

possível, no entanto, encontrar coisas verdadeiras. Xenofonte não se caracteriza 

pela elaboração teórica mais refinada, idealística, mas pela efetividade de uma 

teoria acompanhada, sempre que possível, do seu respectivo aspecto prático, bem 

como da possibilidade de confirmação concreta. 

                       José Ribeiro Ferreira, ao prefaciar a tradução de duas das obras de 

Xenofonte, comenta: 

 
A leitura destas obras talvez surpreenda um pouco quem está habituado ao 
retrato de Sócrates dos Diálogos de Platão: grande filósofo, qualidades 
morais elevadas, amigo estimado e admirado, mas sem espírito prático e 
com frequência absorto nas suas reflexões. Pelo contrário, o Sócrates que 
em Xenofonte encontramos é homem prático, virtuoso, útil e prestativo aos 
amigos, que lhe pedem conselhos, mesmo sobre os seus negócios. 
A versão portuguesa do Banquete e da Apologia de Sócrates de Xenofonte 
passa a pertencer-vos. Com a sua leitura, a personalidade de Sócrates 
surgir-vos-á a outra luz e haverá, de certeza, melhor compreensão do que 
representava para os amigos e para os Gregos em geral (PINHEIRO, 2008, 
p. 7-8). 
 
 

Embora muitas controvérsias tenham permeado a filosofia de 

Sócrates, em que medida é possível selecionar aspectos passíveis de unanimidade? 

Como definir, adequadamente, tal filosofia?  

A palavra socratismo, naturalmente, remete a um conjunto comum 

de ideas, encontradas em certo número de diferentes autores, todas remontando à 

fonte de origem: o próprio Sócrates. Neste sentido, Xenofonte é um socrático na 

medida, uma vez que, nos aspectos mais genéricos de sua Filosofia, seu 

testemunho é concordante com o de Platão e de Aristóteles: na sua obra ou na 

deles, as ideas principais, centrais, são semelhantes.   

O termo socratismo parece poder ser empregado – embora de modo 

inexato, incerto - para dar correspondência a um sistema, a um conjunto de ideas e 

tendências genéricas. Sobre esta suposta “doutrina” socrática, Jean Luccioni afirma: 
 

 



 

 

Não é seguro que Bastide exagere muito quando fala do erro que consiste, 
segundo ele, em esperar de Sócrates uma teoria, uma doutrina, senão que 
sejam, essencialmente, uma prática, um exemplo. Em todo caso, para se 
admitir tal interpretação, bastaria relembrar a passagem de Memorabilia, 
onde Hípias diz a Sócrates num tom irritado: “Há muito tempo que ironizas 
os outros ao lhes colocar questões e ao refutá-los, de modo que acabas por 
não aprovar a ninguém não deixando a conhecer tua própria opinião sobre o 
que quer que seja. E Sócrates responde: - O quê! Hípias, não percebes que 
aquilo que me pareça justo, não cesso de mostrá-lo? – Qual é, portanto, diz 
Hípias, esta teoria? 
- Se não é uma teoria, é pela prática que eu mostro: não consideras a 
prática mais convincente que a teoria?” (LUCCIONI, 1953, pp.165-166). 
 
 

O socratismo de Xenofonte realiza-se, também, à imagem do próprio 

autor: é, sobretudo, prático. É o socratismo de um pensador, mas também de um 

militar, de um proprietário de terras, de um economista. Em Xenofonte e em sua 

obra, ressalta-se o fato de que, em Sócrates, o exemplo tem tanto valor quanto o 

discurso. Esta integração primordial entre sabedoria teórica e sabedoria prática, 

entre logos e pónos, conhecimento e aplicação, exemplo e ação, parece constituir-

se um dos sólidos fundamentos à Filosofia que aspire certa autenticidade, bem 

como à condição de necessária resistência perante a realidade inexorável. 

Talvez, mesmo, a obra de Xenofonte seja ainda mais interessante 

justamente por não pertencer a um especialista da Filosofia, mas por representar um 

caso particular da influência socrática sobre um espírito não excepcionalmente 

dotado à especulação ou abstração, mas com cultura e bom senso. Como sugere 

Luccioni:  
 

Sócrates lhe permitiu ser não simplesmente um soldado, um proprietário, um 
caçador ou criador de cavalos, mas possuir, em cada uma dos setores que o 
interessavam, ideias gerais e o que se pode denominar como certa filosofia, 
se se compreende por esta palavra a atitude daquele que, não satisfeito em 
viver e agir simplesmente, reflete sobre sua vida e sobre sua ação e que, 
tomando nitidamente consciência de sua natureza, de suas aptidões e de 
suas capacidades, sabe dizer quais princípios o inspiram (LUCCIONI, 1953, 
p.171).  

 
 

E é na observação, no exame e confronto entre o ideal de 

humanidade (elaborado pelos gregos) e a própria realidade inegável (com suas 

ameaças primordiais, seus problemas fundamentais) que se pode iniciar tanto a 

confirmação da utilidade do autodisciplinamento socrático quanto constatar a 

validade, a importância do princípio da integração. 



 

 

IX. CONCLUSÃO     
                                    
 
 

Diante da eventual constatação de que a sabedoria humana pode 

ser caracterizada como insignificante em relação a tudo que ainda se possa  

conhecer, o que resta ao homem e a postura que por ele deve ser assumida não é, 

obviamente, a de permanecer à mercê da fatalidade, ou a de posicionar-se como 

vítima passiva das mais desafiantes questões da existência. Mas, sim, a postura 

segundo a qual, efetivamente, possa se colocar como protagonista do drama da 

própria existência, através do esforço fundamental, global, de reeducação – 

inclusive, o de visar à transformação incessante da própria ignorância em contínuo 

reconhecimento. Tal processo (auto) educativo, entretanto, pode se expandir 

durante a vida inteira, caso realmente seja baseado numa intencionalidade 

voluntária, caso esteja alicerçado em fundamentos sólidos, em critérios de validade 

funcional perante a realidade. A questão, porém, é que o próprio alcance da 

condição como protagonista valoroso (genuíno) exige que o homem reexamine, 

reavalie, recondicione, discipline, mobilize e sensibilize a si mesmo – enfim, que lute 

consigo, reconheça a si mesmo, ampla e profundamente, desenvolvendo a vital e 

indispensável conscientização, individual e socialmente. 

Se a condição humana se apresenta, inevitavelmente, incompleta, 

falível, suscetível a erros, a enganos, a inversões e limitações, ao menos, tem 

sempre a potencialidade e possibilidade desta mesma autoeducação (autocorreção). 

Se no passado (causa), presente (processo) e futuro (resultado) interligados 

(integrados), a realidade demonstra ser impossível existir, reexistir, e pré-existir sem 

errar, uma das maiores satisfações humanas pode ser, no entanto, a dos erros 

corrigidos: mais precisamente, ter condição de constante correção. E superação: ou 

seja, de se reintegrar a uma solidariedade (solução) de maior dimensão, 

relativamente. Nunca lhe é negada, pois, a possibilidade de transcendência: seja 

quando se torna capaz de vencer a si mesma (sabedoria); quando encontra o 

caminho à real transmuta dos maiores desafios existenciais; ou no momento em que 

focaliza sua própria existência através do Lógos, da palavra, do processo, da 

essência, da globalidade, da necessidade e do espírito (e não, através do 



 

 

predomínio da mera técnica, do mero resultado, da parcialidade, da materialidade, 

dos aspectos mais aparentes e desejosos – aspectos estes, complementares). 

A dificuldade, pois, revela-se em não esquecer, não negligenciar, 

não negar ou trair a ordem maior – ordem proporcionalmente efetiva. Se o homem 

vem a ser capaz dessa vitória primordial (sobre si), bem como sobre os inúmeros 

obstáculos ou impedimentos que o induzem a invertê-la ou a subvertê-la, coloca-se 

a si mesmo no “caminho”, no “método”, na dialética, no processo transformador dos 

próprios problemas em soluções relativas – o que não vem a ser nada fácil, 

justamente porque exige a (auto) disciplina libertadora do seu próprio espírito, para 

que possua, na medida suficiente, a própria presença, consciência e capacidade de 

agir: sua integridade relativa, necessária – integridade que o próprio Sócrates tão 

bem exemplificou. 

Ainda que esta potencialidade o homem a tenha, a dificuldade não 

deixa de ser, precisamente e de modo contínuo, concretizá-la, atualizá-la, realizá-la, 

torná-la real - o que depende, decisivamente, da prática (por vezes, árdua), da 

“submissão” (por vezes, intolerável), da obediência (por vezes, inaceitável) humana 

a tal “ordem” (condicionamento individual e solidário); assim como da aceitação (por 

vezes, constrangedora e difícil) do próprio disciplinamento global indispensável.  

O desafio parece, também, ser não só a conquista como a 

preservação da condição de sempre agir de acordo com o autêntico princípio 

(diretriz, teoria; critério) proposto, o que, em determinados momentos, gera a 

necessidade fundamental de realmente dizer “não” a si; de contrariar a própria 

tendência descendente (inútil, improdutiva; cômoda; desintegradora) prevalecente. 

Tal contrariedade – o próprio teste da efetividade - revela-se proporcionalmente 

necessária, uma vez que, na maioria das vezes, a realidade é sempre outra, 

comparativamente ao que se idealiza e imagina – o que pode ser válido tanto a si 

mesmo como à própria realidade circundante. 

Incontestavelmente, entretanto, o homem vive num “mundo 

condicional”; no qual tudo depende de condições para se efetivar e se realizar. Um 

mundo em que inexistem, por exemplo, ordem (integração) sem desordem 

(desintegração), resultados sem processo; ou paz, amor, saúde e liberdade 

incondicionais: sem as devidas condições para existirem, ou se manifestarem. 



 

 

Assim, o que o homem deve utilizar, antes de tudo, para tal 

realização? Fundamentalmente, a estratégia, que deve ser perpétua, já que o 

destino humano sempre possui, em seu processo de consecução, aspectos 

vicissitudinários. Entretanto, a vicissitude contém, em si, o significado não apenas da 

mais ampla simultaneidade dinâmica, mas também de possibilidades - 

especialmente quando enfrentada sem subterfúgios, como estímulo à autoeducação. 

A tal estratégia infindável, indispensável se faz a própria batalha preventiva ao 

processo (destino) permeado de dinamismos (as próprias vicissitudes):  

 
Arte é articulação, flexibilidade. Estratégia é a arte de viver. Um exemplo 
importante de estratégia é o surfismo. A estratégia do surfismo não é 
ideológica, intelectual; é prática, concreta, espontânea. Se a estratégia não 
funciona espontaneamente, principalmente nas crises existenciais, que são 
como ondas marítimas, ela não tem utilidade nenhuma. Realmente, o mais 
importante é a estratégia concreta da auto-salvação, a qual, também, 
precisa de uma prancha para ser aplicada. Sem uma prancha, sem uma 
alavanca potente, a humanidade vai se afundar nas três crises mais 
importantes da vida humana, que aumentam cada vez mais – a doença, a 
miséria e a guerra. Sem prancha, não existe auto-salvação. 
Necessitamos de uma estratégia prática, que não nos deixe afundar na 
monstruosa crise do sistema consumista e que funcione nas crises 
existenciais, que são como ondas marítimas. Todo o mundo está em crise, 
tudo é crise: crise internacional, individual, familiar, conjugal, crise de 
identidade, cardíaca, gastronômica, hepática, materna, paterna, 
educacional; crise informática, genética, produtiva etc. Todas as crises 
estão relacionadas com as três maiores desgraças da humanidade – a 
doença, a miséria e a guerra - às quais, sem estratégia, é impossível 
sobreviver. Por isso, é importante ter uma estratégia prática, concreta, que 
não deixe as pessoas afundarem no meio da crise monstruosa do sistema 
consumista. Precisamos encontrar uma qualidade de estratégia que 
funcione satisfatoriamente em qualquer lugar, em qualquer momento, em 
qualquer situação, normal e espontaneamente (SEMINÁRIO 
INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO VITALÍCIA, 2002, pp. 1-2) 
 
 
 

Mas a estratégia não deixa de ser, antes de tudo, o controle da 

proporção entre os fatores opostos - inumeráveis em seus “binômios” – e suas 

articulações: se a vida se caracteriza por ser, inelutavelmente, uma seqüência de 

problemas, de crises - as crises representando, simultaneamente, “perigo e 

oportunidade”; e sua inesgotabilidade, a inesgotabilidade das próprias esperanças 

humanas -, a estratégia deve se definir, antes de tudo, como a arte de corrigir: seja a 

inversão, seja a desproporção entre os fatores (opostos) em jogo. A proporção mais 

adequada, numa analogia simplificadora (esclarecedora), não deixa de remeter ao 

significado de “alavancamento”:  
 



 

 

 
A vida é uma sequência de crises e isto significa que quem está vivo deve 
estar corrigindo constantemente. A vida do ser humano é uma eterna 
correção e a estratégia é a arte de corrigir. A única coisa certa no mundo 
relativo é que tudo é corrigível. Assim é o mundo dinâmico da palavra e da 
estratégia. 
Estratégia é alavancamento, e a palavra é a alavanca corretiva mais 
poderosa que existe. O momento mais útil para se aplicar a alavanca é 
aquele em que enfrentamos dificuldades, crises, erros. Dificuldade é 
possibilidade, e é na dificuldade que a alavanca funciona. Somos alavancas 
estratégicas ambulantes! (SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO 
VITALÍCIA, 2002, pp. 1-2) 
 
 
 

Se o instinto mais são vem a ser, na Natureza e no Universo, uma 

espécie de “bússola universal”, quando se treina o foco na sensibilidade ou 

capacidade instintiva, treina-se, também, a focalização funcional. É desse modo que 

a estratégia pode funcionar, efetiva e espontaneamente. Focalizando-se, 

reiteradamente, na sensibilidade ou capacidade instintiva, adquire-se condição à 

transformação das dificuldades, fazendo justamente funcionar tal “alavanca”. 

A própria capacidade humana tem se forjado, em todos os campos 

do conhecimento, através do enfrentamento dos próprios limites, e problemas. O 

próprio socratismo não deixa de ser uma arte de cativar a atenção do interlocutor e 

do ouvinte, de modo a refletirem efetivamente, e a se colocarem problemas. Desse 

modo, ao se reiterar uma das definições básicas de Filosofia - a Filosofia como 

colocação dos problemas fundamentais -, também se pode afirmar, primeiramente, 

que os problemas não existem desligados (desintegrados) da realidade interligada, 

não deixando de ser consequência do descontrole (anormal) do processo de 

desintegração; que os problemas, mesmo, não vêm a ser os próprios problemas, 

mas a incapacidade humana para utilizá-los: ao se adquirir cada vez mais condição 

para sua utilização, o homem pode, inclusive, até utilizar a si mesmo como 

transformador vivo de tal “energia problemática”.  Em segundo lugar, necessária se 

faz, entretanto, uma profunda mudança não apenas de psicologia, mas de 

referenciais: redimensionar a importância preponderante da palavra em relação à 

materialidade; não separar, mas reintegrar o problema a uma visão dinâmica e à 

própria solução (mas não à solução súbita, fácil, aparente, ofuscante, imediatista, 

sem processo) são as características iniciais de um novo paradigma. Transformar, 

enfim, os eventuais problemas em “combustível” de vida, em propulsores da 

existência, geradores inclusive de entusiasmo para viver, requer, no entanto, outro 



 

 

estilo de existência – um estilo análogo ao que o próprio Sócrates exemplificava. Tal 

modo de vida deve se caracterizar, necessariamente, pela postura inclusiva em 

relação a qualquer problema (interrogação, dúvida; adversidade; obstáculo; 

impasse, aporia), não apenas através da compreensão intelectual, mas também da 

mobilização e sensibilização a partir do grande desconhecimento humano, inerente 

a toda realidade. 

Eu zen: bem viver; ou a arte de viver. Se Viver é comprovar a perene 

transitoriedade de tudo, para que filosofar? Exatamente, para viver melhor. Mas o 

que é viver bem, o que é viver melhor? Antes de mais nada, viver segundo a ordem 

– a ordem essencial, a norma genuína (viver normalmente). No último capítulo de 

Memorabilia, o próprio Sócrates afirma: 
 

Não sabes que, até o presente, humano algum viveu melhor e mais 
ditosamente que eu? Parece-me não poder viver-se melhor que 
diligenciando fazer-se melhor; nem mais ditosamente que sentindo tornar-se 
realmente melhor. Este efeito, tenho-o até aqui experimentado em mim 
mesmo, vivendo entre os outros homens e a eles comparando-me. Nunca 
tive de mim próprio outra opinião, e esta opinião perfilham meus amigos, 
não por gostarem de mim (se assim fosse todos diriam o mesmo daqueles 
que estimam), mas por verem que em me frequentando se tornavam 
melhores (XENOFONTE, 1999, pp.355-357). 
 
 

Justamente, o modo de viver - em síntese, mais simples, frugal, 

modesto, esforçado, moderado, disciplinado, solidário, corajoso, forjador, essencial, 

espiritual e filosófico -, considerado pela maioria como pouco entusiasmante, menos 

atrativo (“pior”), foi e pode ser uma das vias e processo para se tornar e viver, 

relativamente, melhor. Desse ponto de vista, da perspectiva da realidade interligada, 

o “mau” e o “bom”, o “pior” e o “melhor” podem estar, efetivamente, integrados. 

Desse modo, Sócrates não deixava de dar exemplo de penetração na realidade 

funcional dinâmica (ou no processo de constante transformação do real) - a respeito 

do que a Educação, em geral, deve orientar ou ensinar.  

A. Comte-Sponville, em sua obra Viver, indaga, entretanto, se é 

possível uma sabedoria para o nosso tempo: 
 

Trata-se de viver: a filosofia não tem outro fim nem, de resto, outra chance. 
Mas como viver? É a questão a que a filosofia quer responder e que a 
justifica. Sem essa exigência vital (ou existencial, ou ética, pouco me 
importa a palavra), a filosofia não valeria uma hora de esforço e Pascal é 
que teria razão. Para que multiplicar os conceitos e as provas (conceitos 
sempre aproximados!, provas sempre incertas!), se eles deixam a 
infelicidade intacta ou a angústia inalterada? A filosofia é uma arte de viver 



 

 

antes de ser um ofício, uma disciplina muito mais espiritual do que 
universitária, uma aventura muito mais do que uma especialidade. Os 
gregos, que inventaram essa palavra, não se enganaram: se é necessário 
pensar melhor (filosofar), é para viver melhor, e é o que importa, o que salva 
a filosofia da falação e os filósofos do ridículo. “Não se deve fingir que se 
filosofa, mas se deve filosofar para valer”, dizia Epicuro, “porque não 
precisamos parecer estar com boa saúde, mas estar de verdade”. 
Trata-se, já se entendeu, da “saúde da alma”, como diz, aliás, Epicuro 
(SPONVILLE, 2000, p.7). 

A sabedoria (teórica) sempre é possível: a dificuldade, mesmo, é 

vivê-la. A confirmação prática se revela o aspecto mais difícil: ter as teses e viver 

sua comprovação - eis o princípio da integração fundamental. A.Comte-Sponville 

também afirma: 
 
 

O que a filosofia pode proporcionar nunca foi tão necessário dizê-lo, sem 
dúvida, mas, nunca, talvez, as pessoas estiveram menos preparadas para 
ouvi-lo. Será uma razão para renunciar à tarefa? Isso é o que não creio. A 
filosofia é intempestiva, e tem de ser: trata-se de subir a corrente, dizia 
Buda, e não de descer a ladeira (SPONVILLE, 2000, p.8).  

 
 
 

Não aceitar, não saber suportar as eventuais e inevitáveis 

contrariedades pode ser fator de impedimento do acesso a coisas valorosas. Esta 

contrariedade, a vida difícil, não deixa de ser, também, parte do processo 

indispensável ao amadurecimento humano: 

 
Quem é mais maduro e sábio: quem tem levado uma vida fácil, com 
comodidade em demasia, superproteção e sem grandes crises nem 
exigências, ou quem tem atravessado por muitas dificuldades e sofrimentos 
tendo que valer-se por si mesmo? Com essa rápida reflexão, confirmamos 
que o problema é solução para quem deseja superar-se (PORTILLA, 2001, 
p.121). 
 
 
 

Mundo relativo: mundo das referências. Ao se mudar a perspectiva, 

o referencial, o impasse deixa de ser “o problema” e passa a conter, em si, a própria 

transformação (saída, solução). Tudo depende do descobrimento do cerne dos 

problemas, uma vez que não existe nada mais eficiente do que a solução de 

qualquer impasse na sua raiz (foco) de origem.  

Se, em primeira instância, a realidade vem a ser, sempre, 

tridimensional (vontade-sentimento-intelecto; atuar-sentir-pensar; memória-

pensamento-imaginação; passado-presente-futuro; matéria-alma-espírito, ciência-



 

 

arte-religião; economia-sociedade-política etc.), existe a real possibilidade de 

solução a qualquer problema da existência através dessa (difícil) visão abrangente, 

ternária. Com a atitude de certo “estranhamento”, ao descobrir outras possíveis 

perspectivas, Sponville ainda afirma: 
Não se trata de inventar novos sonhos, mas de ir até o fim da desintegração 
deles. A filosofia, aqui aplicada, é concebida como trabalho de desilusão, tal 
como o encontramos ao mesmo tempo numa tradição filosófica antiga 
(Epicuro, Lucrécio, Espinosa...) e nos autores que fundam nossa 
modernidade (Nietzsche, Marx, Freud...). A verdade, dizia Epicuro, está no 
fundo do abismo.  O desespero é esse abismo mesmo (SPONVILLE, 2000, 
p.8). 
 
 
 

                       Basta o ser humano se aproximar ou (re) conhecer, ao vivo, “as 

margens” da sociedade consumista (as favelas, os hospitais, os presídios), que se 

reinicia a perplexidade, podendo - de modo veemente, integrador com o sentimento 

e a concretude da realidade desconcertante -, ser afirmado: “viver é desesperar-se”. 

No entanto, de uma perspectiva bem diferente, oposta,  podem estes focos - isto sim 

-, constituir-se as maiores “escolas” informais, funcionais, da existência – o que se 

traduz como real esperança. 

Realmente, a contrariedade de um caminho íngreme é difícil. Mas, 

ao mesmo tempo que pode representar o risco, pode significar também a 

oportunidade de um novo desenvolvimento, ou a abertura a novas perspectivas. O 

processo (passagem, caminho) ao destino é, todavia, relativamente, dificultoso 

mesmo, já que a própria existência se define, fundamentalmente, como drama ou a 

relação contínua entre os opostos proporcionais, a fazer prevalecer ora um, ora 

outro (os respectivos aspectos “protagonista” e “antagonista”). Ainda que a condição 

humana seja inevitável e inegavelmente imperfeita (incompleta), ainda que este 

drama real seja permeado de todos os tipos de contrariedades e incertezas, pode a 

própria crise – desde que confrontada com a perseverante autocorreção 

(autoeducação) -, remeter, contudo, ao significado de dinâmica, e expansão a 

possibilidades renovadoras. Sócrates é o próprio exemplo da possibilidade de 

aperfeiçoamento e de utilização das crises (das contrariedades conjugais; das 

adversidades da guerra, das dúvidas ou questões filosóficas, do seu estilo de vida, 

da autoeducação, da acusação e condenação etc).  

Qual, entretanto, o significado fundamental deste termo, utilizado 

habitualmente - educação e autoeducação? Ora, a educação social mais ampla e a 



 

 

autoeducação não devem estar separadas, mas, proporcionalmente, sincronizadas, 

integradas: a educação social não pode negligenciar a educação dos indivíduos, 

assim como os indivíduos, em seu processo de autoeducação, não devem se omitir 

ou esquecer a necessidade de conscientização, sensibilização e atuação solidária. A 

partir da etimologia da própria palavra “educação” – a palavra grega Paidéia -, pode-

se, originalmente, concebê-la como resultante da consciência, atuante e presente, 

em relação às normas que regem os indivíduos e a comunidade, como esforço 

voluntário, intencional e epistemológico. Em sua obra, Paidéia, argumenta Jaeger 

que educar remete ao significado de criar o homem vivo, sendo toda educação 

conseqüência da consciência viva da norma que rege uma comunidade humana. E 

ainda:  

 
A natureza do Homem, na sua dupla estrutura corpórea e espiritual, cria 
condições especiais para a manutenção e transmissão de sua forma 
particular e exige organizações físicas e espirituais, ao conjunto das quais 
damos o nome de educação. Na educação, como o Homem a pratica, atua a 
mesma força vital, criadora e plástica, que espontaneamente impele todas as 
espécies vivas à conservação e propagação do seu tipo. É nela, porém, que 
essa força atinge o mais alto grau de intensidade, através do esforço 
consciente do conhecimento e da vontade, dirigida para a consecução de um 
fim (JAEGER, 1995, p.4).  

 

 

Ora, para se criar o homem vivo, torna-se necessário desenvolver a 

reeducação a partir do aprendizado, conscientização e utilização da palavra viva. 

Isto é, da palavra integrada - com o sentimento e as possibilidades de ação. 

Já da etimologia a partir de sua origem latina - “ducere”, que remete 

a “ducto” -, deduz-se que, como tal, a Educação deve, antes de tudo, conduzir, 

adequadamente, o espírito (intelecto, emoções, vontade) do educando. Assim, a 

autêntica educação – que não deve ser confundida com a mera instrução, ou a 

educação exclusivamente técnica e profissional – deve, porém, dentro do possível, 

conduzir, abranger ou visar, relativamente, à desafiante totalidade do homem (o todo 

indivisível de extrema complexidade, que o constitui), possuindo, como uma de suas 

diretrizes fundamentais, a via, o treinamento e o ensinamento da Dialética (método 

que articula tendências contrárias).  

Mas educar o ser humano para qual fim? Antes de tudo, educá-lo 

para a compreensão da realidade dialética em que existe o nosso mundo relativo: 

função primordial de toda verdadeira Filosofia e Educação, observável nos símbolos 



 

 

dos grandes ensinamentos, que são sempre a expressão da unidade (integração) 

entre os fatores antagônicos da existência.  

A sugestão induzida pela imaginação humana, no entanto, pode 

facilmente se desviar, não apreender, negar ou fugir da realidade tal como é. Esta 

tendência não deixa também, por sua vez, de ser sempre a mais fácil (tentadora), 

perigosa. A facilidade sedutora com que o ser humano idealiza ou imagina conduz a 

(in) evitáveis enganos, uma vez que a realidade é, na maioria das vezes, sempre 

diferente do ideal, da imaginação. Na imaginação, tudo acontece de modo certo ou 

ideal, principalmente se a pessoa se caracteriza pelo otimismo unilateral – ao 

pessimista, por outro lado, acontece exatamente o contrário. Na visão que (re) 

integra ambas as tendências (otimista e pessimista), contudo, já se percebe, 

prevista, a transformação incerta da própria realidade, não apenas se prevenindo em 

relação às consequências acidentais, aleatórias, como conservando – sobretudo, 

através de uma postura disciplinada, constantemente prontificada -, a expectativa de 

uma esperança real, efetiva. 

Se o desespero relativo é uma parte ou aspecto que, de fato, não se 

podem negar ou fugir perante a inexorabilidade do real, pode-se, através de uma 

postura global, do autodisciplinamento necessário, transformá-lo no desespero útil, 

utilizável, ascendente, vital (solidário); portanto, “esperançoso”. Nesse processo, 

buscam-se, primeiramente, possibilidades de solução através do diálogo 

(reintegração). No desespero “esperançoso”, não se foge das dificuldades, 

enfrentam-se as causas da aflição, da desesperança; por isso mesmo, pode-se 

desenvolver a capacidade latente, profunda. Desse modo, não se desintegra o que, 

no fundo, é indivisível: a esperança não existe absolutamente (desintegrada ou 

unilateralmente), mas concomitantemente ao desespero relativo. Ao se ignorar, no 

entanto, a existência dessa ordem, a ordem da simultaneidade e proporcionalidade 

logarítmica dos aspectos indivisíveis que compõem o todo que se denomina como 

vida, pode-se incorrer ou cair no processo unilateral, irreal, fugitivo, vivendo-se 

sempre desintegrado (dividido) entre a própria esperança (vantagem) e desespero 

(desvantagem), condicionamento e liberdade. Se a atitude filosófica real de 

Sócrates, por exemplo, demonstrava-se menos pelo “desespero do conhecimento”, 

muito mais se pautava pela “esperança da ignorância”: ignorância aplicada, 

mobilizadora (da investigação, do reconhecimento e das possibilidades de agir), 



 

 

inspiradora (do diálogo e relacionamento), sensibilizante (da consciência), 

humanizadora e, por isso mesmo, esperançosa. Tal esperança também significa, 

sempre que possível, sensibilizar-se, mobilizar-se de modo a expandir o próprio 

reconhecimento, através, não apenas do diálogo, como a partir de um dos 

motivadores fundamentais: a insatisfação com a própria visão (conhecimento) que 

se venha, por ventura, a possuir.  

Segundo seus estudos e confirmações práticas de Educação, afirma 

o conferencista W. Hanashiro sobre os desafios humanos fundamentais: 
 
 
A razão da doença, da miséria e da violência é dar possibilidade de controle 
da própria vida. Ninguém pode controlar a vitalidade se não existir a doença 
como referência, como sinalização da ‘estrada’; se só tem a saúde, só a 
faixa do lado direito. Quem dirige o carro olhando só a faixa do lado direito, 
se estiver numa noite chuvosa e escura, vai sair da estrada e não vai 
perceber. Assim, a humanidade está fazendo há séculos: seguindo só a 
faixa direita da saúde, perdeu-se; está numa estrada única, não sabe que 
está perdida. Está seguindo a seta, seguindo a sinalização.  
Parece que está certa, mas é uma sinalização unilateral. O que permite a 
correção da rota é sinalização de ambos os lados. O que nos permite 
conduzir a nossa existência, a nossa vitalidade, é a sinalização do lado 
direito e do lado esquerdo, a saúde e a doença. Assim, pode-se direcionar a 
própria existência. Mesmo essa questão da direita e da esquerda em termos 
ideológicos, é terrível: a pessoa que é liberal, que tem rótulo de liberal, é 
direitista; a pessoa que é socialista, é esquerdista. Então, cada um fica 
puxando a ‘corda’ para o seu lado; quanto mais um puxa, mais o outro 
repuxa e, assim, ao invés de avançar, cada um está parado puxando a 
corda. A razão da direita e esquerda é evolução (HANASHIRO, 1990, p.2). 
 
 
 

Se o filósofo pode ainda ser caracterizado pelo processo dinâmico e 

incessante de busca - uma vez que está, na maioria das vezes, entre a ignorância e 

a sabedoria -, ao sábio, entretanto, caberá a função salutar de realizar, através da 

mais adequada articulação, procedimento e reeducação (“um máximo de resultados 

com um mínimo de esforços”), a prevenção, a solução e transformação de quaisquer 

problemas, através do entusiasmo e vivência daquilo que Sócrates transmitira, e que 

é de valor inestimável: o aspecto principal, gratuito, divino, relacionado com o 

Princípio, a Palavra, o Lógos e o diálogo - capazes de trazer efetiva imunidade às 

maiores questões humanas. É este entusiasmo, autêntico - muito diferente do mero 

fanatismo, o apego a somente um aspecto (superficial) da vida -, o que pode ser o 

equivalente ao processo ou dinamismo transformador. Isto porque, mesmo diante 

dos mais desafiantes problemas, se há a parte necessária, principal, há o princípio 

efetivo. Se há princípio autêntico, a solução é apenas questão de processo. Todavia, 



 

 

quando, por outro lado, não existem diretrizes, critérios e princípios genuínos, não 

há esperança efetiva de solução real. 

Contudo, por que – pode-se indagar - a focalização nos problemas 

fundamentais? Porque a inevitabilidade das três maiores questões humanas – o 

problema da pobreza, da doença e da insegurança – é fato incontestável, em todas 

as épocas, em todos os países, a todo ser humano. E, sobretudo, porque fugir dos  

problemas primordiais, ou estar alheio e inconsciente, representa não só o 

condicionamento alienante (ao invés do recondicionamento consciente), como a 

inexistência da própria solução, o desencontro com a própria alma. Ora, a Filosofia é 

o encontro com a própria alma e com a alma do interlocutor, através, primeiramente, 

da unificação, do verdadeiro diálogo. Como o princípio do problema é o princípio da 

solução, é no Lógos, no Verbo, na palavra, bem como na ausência do verdadeiro 

diálogo que se inicia o problema - ausência de diálogo entre os fatores componentes 

da questão a ser resolvida; ausência de diálogo, inclusive, com os próprios 

problemas. Os três maiores desafios ou questões constituem-se as maiores 

dificuldades humanas. Mas quem, focalizada e efetivamente, enfrenta as 

dificuldades, fortalece a condição para desenvolver o princípio da potência 

suficiente. E como toda Educação genuína se baseia nesses aspectos essenciais - 

na capacidade de diálogo e de utilização da palavra efetiva, funcional, respondível 

(responsável) -, a solução primeira, primordial, fundamenta-se, pois, na mudança do 

ponto de vista e do foco:  

 
Nós, seres humanos, estamos sempre nos queixando dos problemas e 
ansiando por nos libertar dos mesmos, já que, na realidade, não é fácil 
encontrar a profunda utilidade e o sentido valioso da enfermidade, da 
ameaça, da inseguridade, do stress, da ruptura afetiva, da miséria. No 
entanto, estas aparentes desgraças são um motivo muito forte ao 
progresso, são indispensáveis na senda à divindade (PORTILLA, 2001, 
p.122). 

 
 

Se para quem quer ou necessita se educar - e não obter ou alcançar 

uma “solução” meramente momentânea, superficial, aparente -, uma resposta com 

fundamentação a partir da raiz de todo e qualquer problema se torna imprescindível, 

a sensibilização pode ser um dos sentidos da nossa existência; e a solução real, 

encontrar-se no âmago, no desafiante cultivo (reeducação) de todo o ser, o que 

remete ao princípio fundamental, aqui defendido: 



 

 

 
 

Os grandes personagens provêm comumente de origens enfermiças, 
miseráveis ou desintegradas, mas não se renderam queixando-se de suas 
limitações com autocompaixão nem resignados a suspeitos mandatos 
cármicos, mas nos demonstraram que não existem insuficiências eternas 
nem enfermidades incuráveis para quem se dedica ao cultivo pessoal 
(PORTILLA, 2001, p.122). 

 
 

Se os problemas principais da humanidade são os anteriormente 

referidos, justamente pela necessidade de reconhecê-los - em sua profundidade e 

amplitude -, é que se pode, verdadeiramente, adquirir ou fortalecer o mais útil, o 

mais autêntico referencial ao seu oposto respectivo, as maiores graças: a saúde, a 

satisfação e a segurança (ou a saúde, a riqueza e amor), três das mais valiosas 

conquistas de que o ser humano pode ser digno a vivenciar; e a viver com plenitude. 

Se Sócrates já fôra considerado um dos mais bem-aventurados cidadãos de Atenas, 

pode-se distinguir e relacionar sua bem-aventurança (ou “graças”, por ele 

alcançadas e vividas) com seu próprio, característico e disciplinado modo de vida; e 

Filosofia.  

O Inconsciente humano, o idealismo, o apego superficial a um só 

aspecto da existência, sempre tenderam a extirpar, a negar e excluir os aspectos 

aparentemente “negativos”, de modo absoluto - ao invés de aprender e de dialogar 

com os mesmos; ao invés de realizar a autocrítica (sensibilização) primordial; ou de 

se mobilizar e se imunizar a partir do seu necessário reconhecimento. O que acaba 

por gerar – a partir de tal negação - uma reação pior, contrária, acumulativa, 

descontrolada. Difícil, pois, à consciência humana, através da aceitação inclusiva, 

“abraçar” a coexistência.  

Se há, efetivamente, uma proporção concomitante entre passado 

(Inconsciente), presente (Subconsciente) e futuro (Consciente) na existência do 

homem, a luta do ser humano não deixa de se realizar no sentido de tornar tal 

proporcionalidade mais viável (reexistente), ainda que, no entanto, possa sempre 

existir o conflito entre a parte conhecida (consciente) e os aspectos desconhecidos 

(inconscientes). Este conflito talvez seja um dos fatores que dão margem ao 

território inseguro, desequilibrante e incognoscível da fatalidade, na composição e 

conjugação fundamental do destino humano incerto. Sem nos desviarmos para 

anacronismos ou deslocamentos de “espaços cronológicos” - mas ressaltando-se o 



 

 

conceito de universalidade do pensamento bem como do critério de validade efetiva, 

em qualquer tempo e espaço, momento e lugar -, sempre é útil lembrar que, no final 

do século XIX e no início do século XX, constatou-se tal inseguridade ou abalo das 

supostas certezas, nos diversos campos do conhecimento humano: seja na Física, 

com Heisenberg, através da confirmação do próprio Princípio da Incerteza; seja com 

Marx, na Política e Economia; ou com Freud, no campo dos fenômenos psíquicos. A 

respeito desses últimos autores, Marilena Chauí comenta: 

 
Que descobriram eles? 
Marx descobriu que temos a ilusão de estarmos pensando e agindo com 
nossa própria cabeça e por nossa própria vontade, racional e livremente, de 
acordo com nosso entendimento e liberdade, porque desconhecemos um 
poder invisível que nos força a pensar como penamos e a agir como 
agimos. A esse poder – que é social – ele deu o nome de Ideologia.  
Freud, por sua vez, mostrou que os seres humanos têm a ilusão de que 
tudo quanto pensam, fazem,  sentem e desejam, tudo quanto dizem ou 
calam estaria sob  controle de nossa consciência porque desconhecemos a 
existência de uma força invisível, de um poder – que é psíquico e social – 
que atua sobre a nossa consciência sem que ela o saiba. A esse poder que 
domina e controla invisível e profundamente nossa vida consciente, ele deu 
o nome de Inconsciente (CHAUÍ, 1999, p.52). 

  
 

Se a relatividade não deixa de ser a relação entre o certo e o incerto, 

eis que as próprias limitações relativas são sempre postas. A própria questão 

socrática se refere aos limites da Filosofia. Qual, pois, a efetividade da Filosofia 

diante das questões, dos problemas primordiais? Das ameaças fundamentais, o 

fator “insegurança”, ou violência, não deixa de ser, introdutoriamente, abordado na 

própria obra Memorabilia, a partir da seguinte reflexão: 

 
De mim penso que os que praticam a sabedoria e se crêem capazes de dar 
conselhos úteis a seus concidadãos, de modo nenhum são violentos, visto 
saberem que a violência atiça o ódio e acarreta perigo, enquanto a 
persuasão elimina os riscos e não prejudica a perfeição. De fato, o homem 
a quem constrangemos nos odeia como se o houvéssemos lesado. Aquele 
a quem persuadimos nos preza como se lhe tivéssemos feito um benefício. 
Não dos que praticam a sabedoria, pois; é própria a violência, porém, dos 
que têm força, mas não têm razão. Além do que, na violência, hão mister 
numerosos auxiliares. Para persuadir, não se precisa de ninguém: sozinho 
pode-se convencer. Demais, nunca tais homens mancharam as mãos de 
sangue. Quem preferiria matar seu semelhante a deixá-lo viver e lhe ser útil 
pela persuasão? (XENOFONTE, 1972, p. 44). 

 

 



 

 

De modo razoável, pode a Filosofia, portanto, demonstrar sua 

grande eficácia pelo seu conteúdo, diálogo e persuasão.  

Contudo, em certos momentos, parece que o fator “sobrevivência” 

(“guerra”; luta, conflitos; competição motivada pelos mais diferentes fatores etc.) 

talvez possa estar “aquém e / ou além” do seu próprio alcance. É quando se faz 

necessária, então, a clareza da verdadeira visão filosófica, de modo a induzir à luta 

indulgente, pacificadora, reconciliadora, relacionada mais intrinsecamente à 

essência da vida (a luta vital), para que se possa evitar a guerra fatídica, ou fatal. 

No prosseguimento do exame das questões fundamentais, o fator 

“enfermidade” pode ser concebido, simultânea e proporcionalmente, como 

superficial e profundo, aparente e oculto, agudo ou crônico. Se a doença vem a ser 

consequência da desintegração (entre a mente e o corpo), a saúde significa maior 

condição de integração (entre o corpo, a mente e o espírito); se a doença representa 

o aspecto concreto, a saúde se caracteriza, por sua vez, por ser relativamente mais 

impalpável. Ambas, contudo, constituem-se pelas partes congênita (herdada) e 

adquirida (forjada, conquistada; ou violada, destruída). Surpreendentemente, a 

doença parece ter estimulado a evolução humana: 
 
 

Quem não fica doente, vivendo sempre mais equilibrado, relativamente, não 
desenvolve imunidade. Quem não se desequilibra, não fortalece a 
sensibilidade. 
Uma das evoluções mais impressionantes da humanidade aconteceu 
quando ela começou a ficar doente. Assim, reconhecendo o valor da 
doença, reconhecendo a realidade relativa, desequilibrando-se cada vez 
mais, o ser humano fortaleceu sua sensibilidade estratégica (SEMINÁRIO 
INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO VITALÍCIA, 1999, p.173). 

 
 

Quem inclui (reintegra), pode gerar mais condições para encontrar 

um processo fortalecedor (solidário). A compreensão dinâmica dessa realidade 

paradoxal – sua inclusão (integração) e aceitação valorizadora - também é 

confirmada por Portilla:  
 

Necessitamos compreender e valorizar que não existe possibilidade de 
aperfeiçoamento sem enfrentar adversidades. Os animais silvestres não se 
enfermam, por isso não evoluem. De modo igual, as pessoas que nunca 
adoecem tampouco evoluem, Os animais vivem sem desequilíbrios com a 
natureza, por isso não evoluem (PORTILLA, 2001, p. 121). 
 
 



 

 

Outra confirmação vital e surpreendente é a de que, graças à 

doença, o ser humano tem a possibilidade de mudar, transformar, corrigir o próprio 

processo existencial, presente e futuro.  Se a enfermidade está mais relacionada 

com a satisfação desejosa, a saúde, por sua vez, caracteriza-se pela relação maior 

com a satisfação necessária, de que Sócrates era o maior exemplo.  

Se não se resolve o problema da miséria com riqueza material ou 

dinheiro, pode-se resolvê-la através do foco na sua origem: na Educação. Antes de 

tudo, transformando-se, primeiramente, a condição sentimental do indivíduo; pela 

mudança de atitude, da vontade e do pensamento, ou desse aspecto básico 

individual. Caso contrário, até mesmo toda riqueza pode ser inútil: 
 
 

A prova disso é que pessoas extremamente ricas podem morrer, por vezes, 
de modo deplorável, lamentável. Um exemplo, na maior cidade da América 
latina, São Paulo, é o hospital do coração - que, por assim dizer, é o 
hospital do sentimento -, onde mais se encontram pessoas de grande poder 
aquisitivo, com doenças cardíacas. 
A medicina não consegue situar, também, acidentes como situação 
patológica. E onde ocorre maior quantidade de acidentes? No lugar mais 
seguro: dentro de casa. Isso também mostra a precariedade sentimental. 
Porque acidentes ocorrem por precariedade sentimental: falta de percepção 
e de entendimento. Sentimento é uma reação psicossomática de percepção 
e entendimento. Isso é que é sentimento. Sem entendimento e sem 
percepção, não existe sentimento. Então, essa questão da miséria está 
relacionada exatamente à questão sentimental (HANASHIRO, 1990, p.4). 
 
 
  

Sem a transformação educacional, toda ideologia, também, pode ser 

ineficaz: 

 
 
Nas repúblicas socialistas em que, hoje, acabaram se transformando na 
“desunião” soviética se tentou durante 72 anos promover a solidariedade 
compulsória – isso significa amor obrigatório. Solidariedade é afetividade, é 
sentimento de amizade, de amor para com a outra pessoa. Obrigar 30 
milhões a viver solidariamente de forma obrigatória, isso é loucura, Por isso 
que gerou, posteriormente, a miséria econômica. Porque ninguém tinha 
motivo para viver, já que foi expropriado de um dos fatores de controle da 
própria vida: a ameaça de miséria. Não tem mais ameaça de miséria, então 
perdeu o controle: a pessoa não tem mais ânimo para viver, não tem mais 
livre iniciativa - só faz por obrigação solidária, compulsória. Então, caiu-se 
nesse burocratismo, um país extremamente rico e forte, com um território 
muito grande, com uma população mais do que suficiente para gerar uma 
poupança fantástica (HANASHIRO, 1990, p.4). 

 
 
 



 

 

                      Do ponto de vista mais amplo (da perspectiva ideológica, sócio-

política, econômica), a miséria pior, antes de mais nada, tampouco deixa de ser a 

ausência de diálogo acerca das necessidades, expectativas e interesses –  

econômicos, sociais, políticos, humanos – entre as diferentes classes sociais; a 

incapacidade de compreender, perceber e ceder, necessariamente, à razão do 

eventual oposto: a incapacidade de reconciliação - o que pode acentuar 

anormalmente as diferenças, de modo a gerar os extremos de desigualdade sócio-

econômica (riqueza excessiva, posse de poucos; miséria descontrolada, por parte 

de muitos). Uma das questões mais difíceis de serem realizadas vem a ser – não a 

negação das diferenças, das particularidades -, mas a superação dos 

particularismos. 

                         Ainda que perdurem séculos e séculos de sonhos (utopias),  

tentativas, revoluções, idealismos (filosóficos, religiosos, ideológicos), estudos e 

especulações, enfim, de buscas sobre-humanas de solução ao complexo, doloroso e 

gigantesco - uma vez permeado de infinitas variáveis incertas - problema social, 

nunca findou a guerra entre ricos e pobres. De antemão, revela-se vã, portanto, 

qualquer abordagem simplista, reducionista. Mas para que tais tendências 

extremadas, possam eventualmente ser, ao menos, atenuadas, uma das possíveis 

medidas previdentes remete, primeiramente, à aceitação, inclusão, adoção e 

compartilhamento mais amplo das características gerais do estilo socrático (eu zen): 

em síntese, o estilo mais baseado nas necessidades originais (e não, 

principalmente, nas tendências artificiais, ou desejosas); estilo sem extremismos, 

excessos, ou exageradas ambições materiais (sem desejos, gastos e consumos 

desproporcionais, desmedidos, supérfluos).  

                          Dentro, no entanto, de uma sociedade de hipercomplexidade 

crescente, superconsumista, extremamente valorizadora da tecnologia – esta, 

inclusive, uma das grandes provocadoras da doença, da miséria e da violência -, do 

imediatismo, do materialismo, do sensorialismo; permeada de mecanismos 

ideológicos intrincados e subliminares, de disputas, de concorrência, de 

favorecimento e vantagens unilaterais, de buscas descontroladas por poder, 

dinheiro, aparência, status, posição social etc., tal raciocínio poderá soar  demasiado 

pueril, ingênuo, idealista, generalista, massificante etc.. Isto, uma vez que, em 

primeiro lugar, sempre fôra apenas uma minoria que realmente compreendera, 



 

 

apreendera e se interessara, efetivamente, pelo recondicionamento (revisão, 

renovação, correção, prática) de tal respectivo modo de viver. Tal estilo constitui-se, 

entretanto, o fundamento inicial da prevenção maior (suprema), solução primordial 

aos inevitáveis conflitos e contradições, presentes em todas as esferas anteriores de 

realização ou atuação humana: sejam elas a ideológica, a social (político-

econômica), intelectual, sentimental, sensitiva ou mecânica.  

Observemos, contudo, o conflito fundamental presente no nível 

social (econômico): na própria obra Filosofia da miséria - uma série de capítulos 

semiautônomos onde Pierre-Joseph Proudhon toma cada um dos pilares básicos da 

Economia Política de seu tempo – o conceito de valor, a divisão do trabalho, as 

máquinas, o crédito, a concorrência, o monopólio, a propriedade etc. – e os submete 

à crítica, visando demonstrar que todos esses conceitos fundamentais, por mais 

bem construídos que estejam aparentemente, demonstram-se na verdade 

contraditórios, conduzindo a efeitos contrários aos que inicialmente se propõem 

(apud MOREL, 2002, p. 10), o autor chega à conclusão de que os objetivos do 

sistema econômico são realmente conflitantes, contraditórios - portanto, dificilmente 

solúveis. É claro que não se trata, aqui, de fugir da necessária adequação ao 

contexto de uma época (Grécia Antiga, mais exatamente, a época em que Sócrates 

e Xenofonte viveram), mas ressaltar que, em qualquer espaço e tempo (período 

histórico), momento e lugar, tais conflitos sempre subsistiram, nos seis níveis 

mencionados de realização humana. Basta constatar o que o Pierre Austin e Vidal-

Naquet puderam também confirmar em sua obra Economia e sociedade na Grécia 

Antiga: diversos conflitos e graves contradições presentes no próprio sistema político 

e econômico da Grécia Clássica Antiga. 

Para Proudhon, entretanto, a superação das antinomias era possível 

através de uma integração proporcional, “de uma síntese entre o capitalismo e o 

socialismo, defendendo com os economistas burgueses, o princípio da propriedade 

privada contra os socialistas e criticando, com estes, as taras do capitalismo.” 

(CORNU apud NETTO,1980, p.18). A prática, todavia, revela-se muito mais 

dificultosa, com inúmeras incógnitas desconhecidas, desajustadas e incertas (haja 

vista o desmoronamento dos sistemas socialistas e comunistas no século XX, as 

crises contemporâneas do sistema capitalista etc.). 



 

 

Mas para que haja possibilidade da solução prévia, antecedente (a 

reconciliação proporcional), individual ou socialmente, ambas as partes em conflito 

devem estar ou ser educadas, tanto à predisposição do diálogo como à do espírito, 

para que se realize a unificação solidária (mínima) com seu antagônico. Ora, a 

sociedade humana, em geral, é um conflito cego, avesso, sem controle (e não, bem 

administrado, reeducado) entre os interesses individuais e coletivos: o que dizer, 

pois, então, das possibilidades e viabilidade de tal unificação? 

Ao invés de se desfocalizar na excessiva, aprofundada, laboriosa e 

extenuante análise – seja a análise da “Filosofia da miséria”, de Proudhon, seja da 

“Miséria da Filosofia”, de Karl Marx (resposta contundente, crítica à obra de 

Proudhon) -, pode-se interpretar a raiz do problema de modo diverso, em outro 

sentido, a partir de uma base esquecida e de uma síntese primeira, vital: assim, se 

esta última (a miséria) se caracteriza, mesmo, por sua inevitabilidade, até mesmo, 

por sua indispensabilidade, o que resta ao homem é: não negá-la, mas controlá-la, 

preveni-la, utilizá-la: além de efetivamente sensibilizante, não deixa de ser o 

referencial imprescindível ao seu respectivo contrário, a riqueza.  

A opção por uma voluntária e criteriosa parcimônia material - da qual 

Sócrates constituía-se exemplo -, em prol da principal e possível riqueza (espiritual e 

humana), tampouco deixa de ser a medida inicial, previdente. A sensibilização 

profunda (individual-solidária) a partir do problema em foco pode ser, assim, fator 

fundamental de imunidade ao mesmo. 

Ao processo de libertação das excessivas influências negativas 

externas, por parte de um sistema cujo primado tem se situado, 

desproporcionalmente, no aspecto econômico (e não na essência da própria vida), 

se a atitude socrática - em sua integralidade, vem a ser inviável para muitos, ao 

menos a ética, em sua generalidade, parece um aspecto passível de unanimidade e 

aceitação:  

 

O sujeito ético ou moral, isto é, a pessoa, só pode existir se preencher as 
seguintes condições: ser consciente de si e dos outros; ser dotado de 
vontade, isto é, da capacidade para controlar e orientar desejos, impulsos, 
tendências, sentimentos (para que estejam em conformidade com a 
consciência) e de capacidade para deliberar e decidir entre várias 
alternativas possíveis; ser responsável, isto é, reconhecer-se como autor da 
ação, avaliar os efeitos e consequências dela sobre si e os outros, assumi-
la bem com as suas conseqüências, respondendo por elas; ser livre, isto é, 



 

 

ser capaz de oferecer-se como causa interna de seus sentimentos, atitudes 
e ações, por não estar submetido a poderes externos que o forcem e o 
constranjam a sentir, a querer e a fazer alguma coisa. A liberdade não é 
tanto o poder para escolher entre vários possíveis, mas o poder para auto-
determinar-se, dando a si mesmo as regras de conduta (CHAUÍ, 1999. pp. 
337-338) 

 

                      A Ética não deixa de ser a busca de meios, a busca de um modo de 

conceber a convivência humana. Se a função primordial da Ética é proporcionar 

melhores possibilidades de relacionamento solidário, parece que somente pode 

existir uma Ética funcionalmente efetiva se houver, como eixo articulador 

(integrador) fundamental, a própria sensibilidade humana. 

Se existem, basicamente, duas espécies de conforto - o conforto 

gerado a partir do inevitável processo cansativo, mas vital (o conforto funcional, 

intrínseco ao processo de labor, à normalidade do processo de luta pela realização 

da existência), e o conforto excessivamente dependente dos aspectos externos, 

tecnológicos e materiais (conforto debilitador, por vezes, degenerativo), Sócrates 

parecia exemplificar, claramente, uma existência e estilo caracterizados pela 

sabedoria em tais aspectos: dependendo o mínimo das condições materiais; e cujo 

conforto advinha a partir do que lhe proporcionasse autêntica satisfação espiritual – 

conforto oriundo da verdadeira atividade (física e intelectual; dialética e dialógica; 

social e filosófica), da autêntica amizade (afetividade), do socorro e atenção 

prestada aos amigos: 
 
 
Sentimento também está relacionado a conforto, mas o engano atual é 
achar que é conforto material, conforto pago com dinheiro. Conforto pago 
com dinheiro não vale nada. Podem experimentar: a cada dia, compra um 
sofá mais caro e macio e vê se se sente mais confortável: acaba ficando, 
mesmo, é mais insatisfeito. Porque a condição indispensável para sentir 
conforto é sentir cansaço. Conforto, também, está muito relacionado à 
atenção, à afetividade – é o conforto sentimental, solidário, familiar 
(HANASHIRO, 1990, p.5). 
 
 
 

Seu autodisciplinamento, Sócrates o realizava, precisamente, 

porque aprendera - seja através do autoconhecimento, das necessidades da vida 

diária, das vivências sócio-políticas como cidadão, assim como das guerras de que 

participou -, a realizar o télos essencial da vida filosófica; gostar ou não gostar não 

representava o aspecto mais importante:  



 

 

 
 

Uma palavra típica, que já determina a tendência da pessoa é “gostar”. 
Pessoas que fazem as coisas apenas porque gostam são inconfiáveis. 
Pessoas que só usam esse verbo gostar são muito precárias. Bom mesmo 
é pessoa que, apesar de não gostar, faz: isso é que é bom. Por isso, 
treinamento para fortalecer a própria personalidade é sempre fazer coisa de 
que não gosta. Isso é que é bom. Isso é que dá condição de a mola 
manifestar potência. Quando não existe contrariedade, a mola não tem 
condição de mostrar efetividade: a mola só manifesta potência na medida 
em que é contrariada. Uma personalidade manifesta potência quando por 
necessidade faz aquilo de que não gosta. Nessa pessoa se pode confiar: 
mesmo numa situação desgostosa, faz. Esse verbo “gostar” afrouxa a 
pessoa (HANASHIRO, 1990, p.7). 

 
 

Como a negação do fator contrário (“negativo”) implica a negação do 

próprio aspecto considerado favorável (positivo), a negação de quaisquer fatores 

contrários, a exclusão de todo e qualquer aspecto adverso e indesejável pode, até 

mesmo, revelar-se inconveniente, antieducacional, imprevidente:  
 

O desemprego “zero”, por exemplo, é indesejável. Por outro lado, o 
capitalismo se aproveita demasiadamente desse aspecto, esse é que é o 
problema. Mas também rejeitar o aspecto da possibilidade da miséria é 
terrível. Qualquer um perde o controle da própria produtividade: o que nos 
dá condição de manter a nossa produtividade é a ameaça de miséria, a 
ameaça de pobreza. Então, uma sociedade que garante plenamente todos 
os desempregados começa a gerar outro tipo de problema, como é o caso 
da Europa, que está perdendo a competitividade. Nos países em que 
predomina a visão ideológica do bem-estar social é onde as pessoas têm 
mais precariedade sentimental.  A pessoa não tem ameaça de miséria 
(HANASHIRO, 1990, p. 11).  
 
 
 

Sócrates nunca se eximiu de sua responsabilidade, seja ela 

considerada individual ou socialmente, para com os amigos ou a pátria. Mesmo a 

respondibilidade, o respeito para com todo o processo (filosófico) anterior de sua 

própria existência, seu próprio passado - perante a ameaça máxima à sua própria 

vida, a condenação à morte -, jamais fugira da própria responsabilidade:  
 
 

O que fortalece a personalidade do indivíduo é exatamente o nível de 
responsabilidade. Essa é uma coisa importante para cada um confirmar: a 
pessoa fortalece a personalidade na medida em que assume a cada dia 
maior nível de responsabilidade. Mas se a cada dia busca ficar ainda mais 
irresponsável, vai enfraquecendo a própria personalidade e destruindo o 
próprio caráter. Por isso, que prefere ficar isolado para não assumir 
responsabilidade pelos outros, também a cada dia fica com a personalidade 
mais mesquinha. Isso é que vai levando também à miséria, porque a 
miséria está à qualidade do sentimento e à função do sentimento 
(HANASHIRO, 1990, p.12). 



 

 

 
 
 

Abordando a definição de sentimento como algo muito mais amplo, 

como um aspecto abrangente, relacionado com o sentido humanizador, a 

transcendência (expansão) essencial, assim como com a capacidade de incluir 

(integrar) e a relação unificadora (solidária) maior, o autor ainda enfatiza: 
 

 

Sentimento é algo muito mais amplo. Questão de comportamento, controle 
do comportamento, do relacionamento, de capacidade de empatia, que nos 
dá possibilidade de transcender os limites da nossa própria pele, da fazer 
do outro, parte de nós próprios. Essa é uma forma de expandir a 
personalidade. Então, não é o outro, não: nós. Isso é que pode gerar um 
sentimento de humanidade. 
Então, na hora da briga, exclui o outro. Isso é que faz a guerra destrutiva: se 
o outro é contrário, não compartilha da mesma opinião, então mata o outro, 
pronto! “Não quero mais saber de você!” Não é assim? Mas depois quer 
uma festividade pela paz mundial, todo mundo em roda na fogueira, 
bonitinho: idiotização, mesmo. O problema é ver se consegue manter a 
coexistência, apesar das adversidades, apesar da oposição. Coexistência, 
mas não é coexistência só pacífica, não. Coexistência, seja na paz ou 
guerra, não é aniquilação do outro. Isso é que pode gerar um sentido de 
humanidade, senão é besteira, “humanidade” passa a ser uma palavra 
abstrata. Isso tudo está relacionado a sentimento, é questão de confirmação 
de processo. Então, essa proposta de nacionalidade solidária como a 
proposta soviética é terrível mesmo: não tem processo. Solidariedade é 
desenvolvimento do sentimento. Enquanto não transformar o sentimento, 
não adianta exigir solidariedade, só vai ocorrer repressão, porque tem que 
obrigar o outro a conviver. Não adianta obrigar. O problema é cada um 
sentir. Mesmo a relação dessa necessidade de transformar o outro em parte 
de si mesmo. Mas não é propriamente, transformar: é confirmar que o outro 
faz parte de si mesmo. Mas, para isso, precisa desenvolver processo 
gradativo (HANASHIRO, 1990, pp. 15-16). 
 
 
 

Para que o ser humano possa ter condição de um controle maior 

relativamente às diversas dimensões que compõem sua própria existência (com 

suas inúmeras variáveis), é preciso que se condicione em diversos aspectos – o que 

depende da Educação como um todo. Mesmo assim, não se revela fácil descobrir 

algum sentido, especialmente em meio às diversas limitações, dificuldades e 

dúvidas, que se encontram, principalmente, dentro do próprio homem. Ainda que 

incógnitas múltiplas, incertas e imprevistas, possam aflorar no decorrer do processo 

- perante as quais sempre se torna útil a prontificação, a reserva ternária -, apenas 

os mestres, efetivamente, podem exercer o mais pleno domínio perante as mesmas: 

maestria, da qual Sócrates fôra exemplo, sobretudo na maturidade de sua vida. 



 

 

A existência se caracteriza, entretanto, pela relação dramática, 

infindável, entre os aspectos antagônico-complementares das dualidades diversas 

que a compõem. Deste drama paradoxal, pode-se realmente apreender: o que é 

visto superficialmente nem sempre se constitui o real, essencialmente: a riqueza 

material (descontrolada) pode remeter ao significado de azar; a saúde excessiva 

pode significar insensibilidade, abuso, desrespeito (violação) da própria ordem 

constitucional; a liberdade individual (sem critério; excessiva) transforma-se em 

aprisionamento, escravidão; a segurança comprada, artificial, externa, não quer 

dizer ou significar seguridade legítima; já o condicionamento solidário, por sua vez, 

pode ser efetivamente libertador. E assim, sucessivamente.  

Mesmo buscando e praticando tal princípio – o princípio da 

reintegração -, não é possível deixar, absolutamente, de se resvalar em eventuais 

enganos, ilusões, desvios e erros de perspectiva. Tem o homem, todavia, o 

potencial de reformar, reformular sua visão ofuscada, distorcida (unilateral) da 

realidade, na percepção da totalidade do real, na percepção da unidade e 

simultaneidade dos opostos. Dessa maneira, no esforço por perceber as razões, 

pode até mesmo se utilizar de tais desvios e erros. Possui, também, a possibilidade 

de transformar toda e qualquer incompreensão e enganos em aprofundamento, 

expansão dos pontos de vista – enfim, de transmutá-los, através do treinamento 

contínuo, na eterna correção, que é a própria existência. Transcender pode 

significar, assim, viver com mais intensidade o que é inegável: a própria relatividade 

dos opostos. 

No sistema em que predomina a supervalorização material, 

monetária e, também, a corrupção, em detrimento dos critérios e valores humanos 

indispensáveis – por isso mesmo, destruidor da integridade humana -, nunca 

acabaram e nunca acabarão os focos dos principais problemas humanos. A razão 

elementar dessa dificuldade sem fim é que o princípio original já fôra desvirtuado, 

invertido, há muito tempo: antes de tudo, na proporção ou razão entre Lógos (Verbo) 

e verba. Sócrates, ao contrário, manteve-se, até o último momento, integrado a esta 

ordem proporcional adequada ou razão (a valorização principal da palavra e da 

alma), mesmo diante da confrontação maior.  

Em Viver, nascer e morrer na Grécia Antiga, obra em que pesquisa e 

aprofunda sobre o estilo e os hábitos gregos na Antigüidade, Maria Beatriz B. 



 

 

Florenzano se refere a uma documentação histórica que atesta, em relação às 

crenças, existir na Grécia uma grande preocupação com o destino do indivíduo após 

a morte. Escreve a autora: 

 
Cícero fala-nos da aragem simbólica junto ao túmulo. Perséfone casa-se 
com Hades, o senhor da morte – é tragada pela terra e levada para o 
mundo subterrâneo -, para depois poder devolver ao mundo a fertilidade 
perdida. As libações que existem tanto no ritual do casamento quanto no 
ritual funerário também podem ser vistas como propiciadoras da fertilidade 
em todos os sentidos, pois para que a semente brote na terra é preciso 
regá-la, e a libação não é mais que o verter de um líquido para agradar aos 
deuses. 
Na verdade, o ritual funerário devolve à terra – de maneira dramática – o 
que dela veio, pois só nasce de novo o que foi enterrado (FLORENZANO, 
1996, p.87).  

 

Necessitou Sócrates morrer, de modo dramático, para que a 

Filosofia renascesse com outra pujança. Embora tenha vivido em meio a um sistema 

sócio-político que não valorizava, devidamente, as palavras na condução da  

existência, Sócrates não se tornou vítima de tal sistema ideológico - em geral, 

insensibilizante, desvalorizador da integridade humana; e cujo mobilizador 

fundamental não era a essência, a personalidade, mas o poder político e financeiro. 

Apesar disso, sua palavra não foi antissolidária, nem desintegrada. Sua postura foi 

exemplo de autoeducação para a lealdade e integração, seja consigo próprio, com a 

palavra dada, com o Lógos e com a própria Filosofia. 

Em relação ao Lógos, ou à Palavra, é preciso - como componentes 

indispensáveis que possam constituí-los - não somente a techne, a ciência, mas 

também a arte e um princípio que os integre. O Lógos e a Palavra não deixam de 

ser, eles mesmos, os integralizadores potenciais do princípio, processo e fim; dos 

sentimentos, pensamentos e ações humanos; da teoria e da prática - enfim, da 

coexistência constantemente reintegrada dos inumeráveis fatores antagônicos que 

compõem o todo da existência.  Isto, uma vez que todo problema não deixa de 

conter, no seu âmago, a própria solução; e de ser, em primeira e última instância, a 

decorrência primordial das palavras.  
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