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Resumo: O presente trabalho interroga os diferentes momentos em que a prática da formação 
humana esteve a serviço da promoção ou, ao contrário, do ocultamento da possibilidade de 
criação. Para tal fim, colocaremos em perspectiva o trabalho mais comum das práticas sociais 
educativas, constituídas, desde a Antiguidade, a partir de modelos postos como universais, que 
demandam ao sujeito um movimento, uma transformação, uma verdadeira conversão para uma 
forma já determinada. Experimentaremos pensar, também, perspectivas outras que, 
questionando as práticas instituídas e a autoridade sobre as quais se assentam, exaltam, não a 
seleção e a hierarquização do humano segundo um ideal uniforme, mas o próprio ato de 
criação. 
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Abstract: This paper questions the different moments when the practice of human education  
served to promote or, rather, to conceal the possibility of creation. To this end, we bring to 
perspective the most common path adopted in educational social practices, constituted since 
ancient times, based on models accepted as universal, which require from the subject a 
movement, a transformation, a true conversion towards an already established form. But, we 
shall also try to think other perspectives that, by questioning established practices and the 
authority on which they sit, praise, not the selection and prioritization of humanity to an 
uniform idea, but the very act of creation. 
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Deixai-nos sozinhos, sem um livro, e imediatamente ficaremos 
confusos, vamos perder-nos; não saberemos a quem aderir, a quem 
nos ater, o que amar e o que odiar, o que respeitar e o que desprezar. 
Para nós é pesado, até, ser gente, gente com corpo e sangue 
autênticos, próprios; temos vergonha disso, consideramos tal fato um 
opróbrio e procuramos ser uns homens gerais que nunca existiram. 
Somos natimortos, já que não nascemos de pais vivos, e isso nos 
agrada cada vez mais.  

Em breve, inventaremos algum modo de nascer de uma idéia.ii 

Da palavra mágica dos poetas da antiguidade grega - que, entre mito e história foram traçando 

um ideal de homem que mesclava as qualidades da nobreza, dos heróis e dos deuses -, à 

«palavra verdadeira» como expressão de uma espiritualidade que define o modelo de perfeição 

individual, e desta às leis impessoais de uma racionalidade filosófica ou científica apta a 

delinear a plena realização das potencialidades humanas, a história das práticas formativas 

registra a dominância de uma mesma premissa: a de que o que o humano deve ser manifesta-se 

em um ideal uniforme, cabendo, pois, à ação educativa deliberada elevá-lo a essa forma. 

Mas, até que ponto, elevar a uma forma, ou seja, «formar», seria uma ação inteiramente 

comprometida com esta visão de mundo segundo a qual educar é modelar o humano 

conforme uma verdade preestabelecida, à qual devemos todo o tipo de obrigações? G. 

Gadamer é um daqueles que situam a origem da noção amplamente empregada de 

«formação» no termo alemão Bildung, ele próprio inicialmente tributário da mística religiosa 

que caracterizou essa cultura na Idade Média, e que valorizava a ação divina capaz de 

transformar pelo interior o indivíduo. Ele observa que o termo guarda até hoje essa conotação 

religiosa, transmitida pelas práticas formativas do século XIXiii.  

A partir do Humanismo, porém, afirma Gadamer, a noção de formação assume também um 

significado intimamente associado ao conceito de cultura, designando a maneira 

especificamente humana – dever-se-ia dizer? cultural – de aperfeiçoar aptidões e faculdades. 

Mas por isso mesmo sofre das inflexões a que se submete o conceito, quando se trata de 

firmá-lo, e ao nacionalismo que daí deriva, em bases mais intemporais. Sob a influência de 

Humbold, a formação passa a ser concebida como uma instância ainda superior à cultura 

mundana, na medida em que agora engloba também uma dimensão espiritual.  

É na linha desta interpretação que buscaremos colocar em perspectiva o trabalho mais comum 

das práticas sociais formativas, constituídas a partir de modelos postos como universais, que 

demandam ao sujeito um movimento, uma transformação, uma verdadeira conversão, de 

modo a que possa tomar a forma de um modelo já determinado.  
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Buscaremos identificar os diferentes momentos em que a prática da formação humana esteve a 

serviço da promoção ou, ao contrário, do ocultamento da possibilidade de criação. Destacamos, 

assim, na Antiguidade grega, modelos instituídos que fabricaram a distância entre  a existência 

provisória do homem comum e a imortalidade da virtude heroificada; e a instituição, a partir 

desse período, de uma concepção que, opondo a ignorância ao reto conhecimento, até hoje 

pretende atribuir à educação, e não à política, as causas e as soluções para toda a desigualdade. 

Como contraponto, buscamos também colocar em perspectiva o movimento pelo qual a 

democracia instalou uma ficção igualitária – como registra a palavra que afirmava toda idéia, 

moral ou modelo como convenção humana a ser criada e recriada no livre embate do discurso 

entre opiniões diferentes, mas igualmente legítimas; e o movimento sofístico que, em reação à 

verdade dogmática, pretendia que  cada cidadão, em uma atividade puramente plástica, criasse 

seu «efeito-mundo», fizesse passar do menos-bom ao melhor-possível (B. Cassin), em outras 

palavras: inventasse a sua versão.  

Destacaremos, também, formulações filosóficas que, questionando as práticas instituídas em 

seu tempo, tanto quanto a autoridade sobre as quais se assentavam, exaltam, não o caráter 

verdadeiro ou falso de suas afirmações, mas o próprio ato de criação – como o segundo 

período do movimento sofístico, que, segundo B. Cassin, renega qualquer pretensão filosófica 

para se afirmar como literatura. 

DDaa  ppaallaavvrraa  mmáággiiccaa  aaoo  mmooddeelloo  ddoo  hheerróóii  

A palavra cantada pelo aedo nasce da inspiração das Musas e de Mnemosine – deusa da 

memória – que o levam a ver o invisível, em um tempo onisciente que visita o passado, rege o 

presente e direciona o futuro como «aquilo que foi, aquilo que é, aquilo que será»iv. No 

modelo de pensamento mítico, a origem da palavra poética é a intervenção sobrenatural, que 

leva o poeta a um estado de delírio divino: possuído pelas Musas, ele se torna o intérprete e o 

arauto de uma verdade original. Em uma sociedade de tradição oral, a palavra de louvor que 

registra os belos feitos dos chefes e dos heróis, tanto quanto os atos divinos, garante a fixação 

pela cultura dos valores e das virtudes que se espera que cada indivíduo desenvolva. 

A palavra do aedo não é a representação das coisas sobre as quais ele fala, mas as faz existir 

para a coletividade. Para o discurso poético, a verdade não é uma essência a ser conhecida, 

nem se define pela regularidade, generalidade ou universalidade.v Distante da forma como, 

desde Platão, nos habituamos a considerá-la, a verdade poética não se opõe ao falso, não pede 

demonstração, não teme as contradições. Para o mundo arcaico, a existência está tão 
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intimamente ligada à aparênciavi que a definição da autoria de um feito provoca uma 

interminável discussão, muitos sustentando dever atribuí-la ao poeta que o dá a conhecer; 

assim sendo, a verdade poética só teme o esquecimento. Para conjurá-lo, a função de verdade 

dos mestres arcaicos é a de (re) ligar o mundo presente a um passado original, abrindo, pelo 

louvor, o caminho que conduz o humano e seus feitos à imortalidade – admirável poder que 

os eleva, a eles próprios, ao nível dos deuses. O poeta eleito pelas musas sai de si mesmo para 

visitar outras dimensões: o passado, o reino dos mortos, o sobrenatural…vii Ele transita 

livremente por estas dimensões, aprendendo com o que existe para além do universo humano 

ao qual finalmente retorna, transformado, para decifrar. 

É desde essa concepção de uma verdade «fundamental» e «assertiva», que Marcel Detienne 

denomina as figuras do aedo, do adivinho e dos reis da justiça (que presidiam a ordália e 

pronunciavam as sentenças com base em sua inspiração e em seu poder de vidência, sem a 

segurança interveniente de provas) de «mestres da verdade». O que importa, na verdade assim 

constituída, não é o que é dito, mas o gesto realizado e aquele que o realiza. Diferentemente 

dos autores da epopéia, que, louvando os feitos da nobreza e o ideal humano que ela define, 

falam em nome de uma verdade já instituída, da qual recebem todo o seu prestígio, o «mestre 

da verdade» retira sua autoridade do papel que lhe foi conferido pela tradição, e sua palavra 

não está previamente limitada por um sentido dado.  

Por isso mesmo, a verdade não se fixa nas palavras, mas sim no ritual simbólico que a cada 

vez a instituía. Dessa forma, a verdade, como aponta Detienne, não é conceito, mas sistema de 

representações de caráter religioso a fornecer sentido à realidade.  

Nascida da tradição dos aedos, mas dela se distanciando pouco a pouco, a poesia épica cuida 

para que as virtudes se fixem em um modelo que, tornado universal e eterno pela arte do 

poeta, deve ser seguido pelos homens comuns. A palavra do poeta não faz ser a verdade, 

como outrora, mas ela tem um enorme poder: se pelo louvor produz o gesto imortal do herói, 

pela desaprovação condena ao esquecimento ou à zombaria. viii 

Como assinala Werner Jaeger, o conceito de virtude é tema fundamental na história da 

formação grega, presente de modo explicito e intencionalmente educativo na poesia épica. 

Nessa tradição, educar é oferecer ao espírito, pelo ritmo e encanto, a beleza de uma imagem a 

ser alcançada pela prática da virtude. Através da narrativa, – pela literatura – a educação se 

efetiva: mistura de conteúdo normativo e forma artística, sua função é a de modelar.  
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Na poesia homérica, Aquiles é o exemplo a ser seguido, um ideal inteiramente conformado 

pelos valores da aristocracia (os aristói). A Aquiles e aos demais heróis, como Ulisses, não 

falta nenhuma das virtudes que compõem o conjunto de qualidades físicas, espirituais e 

morais que definem a nobreza:  

O que o define, no interior mesmo do seu destino de homem, são os 
atos que ele ousou empreender e que pôde cumprir com sucesso: as 
suas proezas. A empresa heróica condensa todas as virtudes e todos 
os perigos da ação humana; ele figura de certo modo o ato em seu 
estado exemplar: o ato que cria, que inaugura, que inicia (herói, 
civilizador, inventor, herói fundador de cidades ou de linhagens, herói 
iniciador); o ato que, em condições criticas, no momento decisivo, 
assegura a vitória no combate, restabelece a ordem ameaçada (luta 
contra o monstro); o ato, enfim, que, abolindo os seus próprios 
limites, ignorando todos os interditos comuns, transcende a condição 
humana e, como um rio que sobe até a sua fonte, vem ajuntar-se à 
força divina (herói sacrílego, descida aos Infernos, vitória sobre a 
morte).ix 

Mais tarde a tragédia grega fará da figura do herói não mais um modelo de virtude, mas a 

imagem da condição humana, e da perplexidade e da dor que a acompanham. Para Nietzsche, 

a tragédia é uma forma artística que não mascara sua natureza, mas se apresenta como puro 

artifício. Nada há a ser buscado, que não esteja exposto sob a forma da interrogação: nenhuma 

verdade é proclamada, além da impotência humana face ao enigma da existência. Daí o 

filósofo retira sua elaboração sobre a relação trágica que o artista constrói com o mundo: 

habitando a superfície, a aparência, faz da afirmação criadora da vida um ato de coragem. Não 

teria, assim, na visão de Nietzsche, a tragédia transformado finalmente o criador em sua 

criatura – o artista, verdadeiro herói da condição humana? 

Da palavra mágica do poeta até a «palavra verdadeira» da escola platônica, o pensamento 

grego passa por um longo e complexo processo de transformação, cujas origens incluiriam, 

segundo M. Detienne, a forte laicização da palavrax que se inicia com os debates nas 

assembléias guerreiras. A deliberação faz da palavra até então reservada a poucos 

privilegiados um objeto comum, abrindo espaço para a experiência democrática. E, de fato, a 

democracia consagra um pensamento compartilhado, dialógico, que é, como o definia 

Heráclito, xunos: comumxi.  

Segundo Detienne, ainda no período arcaico, a sociedade guerreira instituiu alguns 

procedimentos que abriam as deliberações até então reservadas unicamente aos chefes aos 

demais membros da coletividade: nessas circunstâncias, eles fazem do uso da palavra uma 

experiência de divisão de poder. Antes de levar a cabo qualquer empresa, os aqueus reúnem-
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se para deliberar: quando os Argonautas preparam uma nova etapa de expedição, não deixam 

nunca de pedir conselhos uns aos outros. Instrumento de diálogo, este tipo de palavra não 

mais obtém sua eficácia do jogo de forças religiosas que transcendem os homens, mas está 

essencialmente fundada no grupo social, que se manifesta pela aprovação ou pela 

desaprovação.  

É por isso que Detienne conclui que, no âmbito desta prática, começam a ganhar corpo e 

sentido os conceitos centrais de um pensamento político que marcará, entre os gregos, a pólis 

democrática. A prática política realizando-se, portanto, na ruptura com o pensamento 

religioso e mítico, através do que Vernant designa como uma extraordinária preeminência da 

palavra sobre todos os outros instrumentos de poder, pela força da persuasão (peithó). 

No debate político os cidadãos, agora, se educam: a voz da pólis não fala da verdade 

inacessível que inspira o poeta, mas da comum que implica cada cidadão. No contexto 

democrático, o poeta não é mais um eleito que, inspirado pelas musas, visita o tempo original. 

Sua palavra não é mais divina, tornou-se métis – habilidade, engenhosidade, arte do engano. 

Segundo Detienne, Simônides é o grande marco dessa transformação – ele que, com sua 

poesia, abandona o compromisso de busca da verdade, fazendo da palavra poética pura 

técnica e criação. Da mesma forma a filosofia, como afirma Vernant, nasce sob vínculos 

ambíguos entre o pensamento mítico e poético por um lado e, por outro, como atividade 

eminentemente política, já que cada vez mais exposta ao debate público. Ou, na perspectiva 

de Jaeger, atividade filosófica teria surgido mais especificamente da discussão de idéias sobre 

a concepção de mundo e de homem, presente na epopéia: o destino do homem, em sua 

significação absoluta, subordinado à conexão universal do mundo. A oposição entre a 

afirmação de Vernant e a de Jaeger ressalta o principal dilema da filosofia, do próprio ato de 

filosofar e não somente de sua origem: «o ser» ou a interrogação sobre o pensamento e seus 

fundamentos possíveis?  

Não é difícil entender porque – neste momento histórico no qual convivem a tradição mítica e 

poética e o advento de um pensamento racional, em uma organização social que torna o 

direito à palavra e à instituição da verdade práticas públicas – Platão dedique uma parte 

significativa de seus esforços ao combate aos sofistas e poetas, à afirmação do compromisso 

do conhecimento com a verdade e à idealização do filósofo que tem acesso a esse saber. 
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PPllaattããoo  ee  oo  mmooddeelloo  iinnttaannggíívveell  

A psique que lentamente se afirma como independente da atuação poética e 
da tradição poetizada precisava ser uma psique reflexiva, ponderada, crítica, 
ou não poderia ser nada. Juntamente com a descoberta da alma, a Grécia, à 
época de Platão e imediatamente antes dele, precisava descobrir algo mais – 
a atividade do puro pensamento.xii 

Esta atividade do puro pensamento seria, em Platão, um conhecimento das Formas perfeitas e 

imutáveis que a alma guarda, mesmo que esquecido. Opondo-se ao movimento sofístico, a 

filosofia platônica com ele passa a disputar ferrenhamente a autoridade de formação antes 

atribuída à poesia, impondo como modelos, por um lado, as próprias Idéias a serem 

conhecidas e, por outro, o Filósofo capaz de admirá-las. xiii 

Este eidos do Bem, essa Idéia, aparece como uma essência que existe em si, princípio 

verdadeiro que define a ordenação do ser e do mundo, sendo assim télos absolutoxiv. O 

modelo platônico é intangível, exatamente por essa ausência de um «corpo», por estar fora do 

real, fora do mundo físico. Somente o intelecto, a razão, a alma, imateriais, são capazes de 

apreendê-lo.xv Em Platão, o caminho para o conhecimento seria o da eternidade da alma, de 

sua preparação para o fim do corpo, tal qual nos descreve, no Fédon, Sócrates em seus 

minutos finais.xvi 

Segundo o modelo platônico, o conhecimento se daria pela passagem do mundo enganador 

das aparências, das sombras e cópias, ao mundo verdadeiro das idéias e essências. Assim, o 

conhecimento é sempre associado a um nível de consciência mais ou menos afastado da 

verdade absoluta: a ilusão ou conjectura, a crença ou opinião, os conhecimentos matemáticos 

ou racionalmente demonstráveis e, por fim, o conhecimento inteligível – a dialéticaxvii. 

Contra a verdade entendida como valor de uso, como realidade prática gerada por um «efeito 

do discurso», como propunham os sofistas, Platão interpõe uma Verdade apriorística e 

incondicional. Para Platão, as coisas imitam as idéias; as palavras, por sua vez, imitam as 

coisas. Nessa ordem, existiria sempre um significado que precederia a palavra e que por 

antecedência a determinaria.  

Contra a verdade resgatada de um tempo original, na poesia, Platão interpõe uma verdade que 

estaria, não em um outro tempo, mas fora do tempoxviii, em outro plano, metafísico – que a 

alma humana habitou, antes de ser aprisionada ao corpo. Estando a alma dentro do corpo, 

tudo a que, por meio de nossos sentidos, podemos ter acesso são as cópias dessas Idéias 
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perfeitas. A crítica que Platão dirige aos poetas e à arte é a de se limitarem à simplória e 

sempre enganadora e envenenadora experiência dos sentidos.xix Como ressalta Eric Havelock: 

O alvo de Platão parece ser exatamente a experiência poética como tal. É 
uma experiência que caracterizamos como estética. Para ele, trata-se de uma 
espécie de veneno psíquico. Deve-se sempre ter o antídoto à mão. Ele parece 
querer destituir a poesia como tal, excluí-la como um veículo de 
comunicação. […] Esta [a discussão sobre a poesia] forma uma unidade; 
além disso, como observaremos numa análise posterior, é dirigida em 
primeiro lugar contra o discurso poético como tal e, em segundo lugar, 
contra a própria experiência poética, e é conduzida com uma enorme 
determinação. Platão fala eloqüentemente, da maneira como alguém que 
sente estar enfrentando um oponente poderoso que pode arrebanhar todas as 
forças da tradição e da opinião contemporânea contra si. Ele apela, 
argumenta, d enuncia, lisonjeia. É um Davi enfrentando um Golias. Fala 
como se não tivesse outra alternativa senão travar a batalha até o fim. xx 

 A tarefa a qual se lança Platão seria, portanto, a de operar uma permanente distinção, como 

percebeu Deleuze, entre as cópias (fieis ao modelo) e os simulacros (imagens sem semelhança 

com o modelo, paradoxos). Assim, ainda segundo Deleuze, a oposição Platônica entre modelo 

e copia seria a base para o estabelecimento de seu critério seletivo que permitiria tanto a 

hierarquização das cópias (maior ou menor semelhança ao modelo) quanto a desqualificação 

dos simulacros. Esta exclusão seria o objetivo maior de toda a filosofia de Platão, pois, por 

um lado mantém imaculado o seu fundamento e, por outro, distingue e qualifica somente os 

que dele se aproximam. 

A virtude para Platão resultaria, então, de uma conversão de todo o ser e do trabalho racional 

da alma para ascender à uma verdade suprema, que traz como preço o controle da 

sensibilidade, prazeres e desejos. Os que apontam o caminho para essa virtude, Sócrates e 

Platão, são os que assumem o posto de educadores dos gregos. Mas, qual é a função da 

formação para o Sócrates de Platão? Eliminar todo e qualquer pensamento que se coloque 

como uma contradição ao que seria a Verdade e, por fim, levar  o interlocutor a constatar sua 

ignorância e, sob a direção do filósofo, ser guiado até a Idéia suprema.  

Abolido, assim, pela influência de Platão, todo o risco da alteridade, o sentido instituído 

socialmente sobre o que deve ser a existência plena e uniformizante do homem, determina, 

também, o que será a educação. Ao homem, resta apenas ser mais ou menos capaz, mais ou 

menos competente para realizar, em si, esse destino inexorável. O pensamento educacional, 

regido pelo modelo intemporal platônico, encerra, tanto aquele que educa quanto quem é 

educado, na ficção que, uniformizando o modelo faz, não só da diferença exclusão, mas eleva 

a exclusão à condição de fatalidade. 
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O sofista educador e a comunidade política como autocriação 

Protágoras acha tudo isto bem estranho, pois, ao comparar as várias virtudes 
às quais a língua dá nomes diversos, inclina-se naturalmente, como faria 
qualquer outro representante do são entendimento humano, a apoiar-se, não 
no que há entre elas de substancialmente afim, mas antes, em suas diferenças 
(…) Mas nada consegue de Sócrates. Este aponta sem cessar o que é 
análogo, esforça-se por colocar em relevo o fundamento comum do 
aparentemente diverso.xxi 

Durante o governo de Péricles (461 – 429 a. C.) a democracia ateniense atingiu o que é 

considerado, pelos mais diferentes motivos, seu apogeu, objeto de constante exame dos 

incontáveis estudos e pesquisas de que, desde o período, a ele se dedicaram. Segundo 

Kerferdxxii, o período anterior, que o autor situa entre 450 a 400 a. C., já fervilhava com uma 

intensa atividade intelectual e artística: o ambiente democrático tinha como tônica a crítica 

aos valores das gerações anteriores e a dissolução dos padrões tradicionais de vida. Nesse 

contexto, o movimento sofista era a própria expressão das novas idéias e formas de ação que 

levaram a uma profusão de mudanças sociais e políticas. 

O movimento sofista, entendido como interrogação e prática filosófica, educacional, ética e 

política, pode ser considerado como um breve intervalo entre Homero e Platão – entre o 

modelo que só cabia aos nobres e o modelo que eleva o filósofo a rei – no qual a virtude foi 

considerada como algo igualmente distribuído entre todos os cidadãosxxiii. Essa virtude de que 

todos participam é virtude política, feita de respeito à opinião pública (aidós) e de igual e 

comum capacidade de justiça (dikè). 

A igual distribuição da virtude política entre os homens, defendida por Protágoras, não 

afirma, porém, a existência de um Ideal, uma essência de justiça e de prudência que deve ser 

conhecida, como o faz Platão, mas sim, que cada ser humano possui, ao seu modo, uma parte 

de justiça e do pudor, tão legítima quanto diferente dos demais. Por não acreditar que exista 

uma verdade universal a ser conhecida – pois se assim o fosse os humanos não precisariam da 

política, mas sim de métodos de apreensão da verdade e de organização de suas vidas em 

conformidade à ela – a efetivação da democracia, pela sofística, se dá pelo embate das 

diferenças, tendo por instrumento a linguagem.  

Diferença a ser entendida aqui em um sentido muito próximo do que foi proposto por 

Deleuzexxiv: não como distância em relação a uma identidade ontológica, a um «mesmo» a 

partir da qual tudo ganha definição e valor, mas como simples posição de alteridade. As 
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identidades que o discurso sofístico cria, sempre provisórias e, como define Barbara Cassin, 

feitas de diferença, não têm como referência uma realidade natural que a fala descobriria, mas 

uma realidade humana inteiramente criada pelo discurso. A identidade deixa, assim, de ser 

ontológica para ser política, construída na pólis pela diversidade das opiniões. 

A participação de todos os cidadãos na política, fortalecida pelo mito que estabelece que 

todos possuem igual capacidade de discernir e avaliar o justo, bem como de respeitar as 

deliberações do grupo, não é, segundo B. Cassin e contrariamente ao que pregava Platão, 

defendida pelos sofistas como uma questão ética individual, que visa à instituição de elevados 

sujeitos morais. A igual distribuição das capacidades fundamentais para o exercício da 

política é a afirmação das regras de um jogo público, que não diz respeito à busca de uma 

verdade, ou mesmo de valores que representem um antagonismo entre o Bem e o Mal. Este 

antagonismo não existe na sofística,  para a qual não há distinção essencial ou permanente 

entre verdade e opinião, entre ser e parecer: as questões centrais que ocupam a sofística são o 

valor de utilidade (khrema) que um discurso ou ação adquirem, se realizados no momento 

oportuno (kairós). Por ser efeito de uma excelência discursiva, de uma operação retórica de 

persuasão, o consenso que a sofística propõe é sempre precário, nunca fixo, rígido, metafísico 

ou transcendental. E é exatamente nessa precariedade, que se constroem, ao mesmo tempo, a 

democracia e a educação que lhe compete. 

A verdade e, por conseqüência, o consenso e os modelos que este institui são, para os sofistas, 

efeitos do logos
xxv, ou seja, efeitos do pensar e do dizer: sendo assim, são sempre precários, 

relativos, inconclusos. É o discurso que produz, que fabrica, a cada vez, o humano e o mundo, 

não existindo uma forma última e única do mundo ou de nós mesmos que possa ser conhecida 

e dita. O homem medida de todas as coisas, de Protágoras, reflete este poder demiúrgico que a 

sofística confere ao discurso: o humano, cada humano, confere uso, valor e sentido a si 

próprio e as coisas – «quer dela fale e as faça ser, quer não as evoque e as deixe em seu não-

ser». O Tratado do Não-ser de Górgias refuta as bases das verdades instituídas desde o 

Poema de Parmênides: a de que o ser existe como essência; a de que, dessa forma, pode ser 

pensado e conhecido; e a de que, assim sendo, pode também ser transmitido. À verdade que 

se funda naquilo que é plenamente, intemporalmente, podendo pois ser conhecido e 

transmitido, Górgias opõe o ser como efeito do dizer, como artifício, inscrevendo no terreno 

da filosofia a ficção: o ser não «é», ele é criação, ele passa-a-ser, desde que seja dito.  

Assim, a sofística é, segundo B. Cassin, «logologia», discurso que fabrica o ser ao dizê-lo, e 

não ontologia, exame do que é, a que as palavras devem se adequar. Partindo da 
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impossibilidade de se distinguir o verdadeiro do falso, a sofística não educa para um ideal de 

homem, mas para um homem que possa estar em relação criativa com o movimento, a 

pluralidade, a realidade aparente das coisas; essa relação é sempre cambiante e exige que o 

homem se torne, ele próprio, sempre diferente e em movimento.  

Os sofistas prometem, com suas diferentes técnicas, ensinar a excelência: mas quem educa, 

agora, para a virtude é a comunidade política. O educador, repete Protágoras, é a própria pólis 

e cada cidadão. Nem figura do herói, nem Conceito intangível – como, respectivamente, em 

Homero e Platão –a virtude se adquire no movimento da vida e todos podem servir ao mesmo 

tempo como mestres e como modelo. A comunidade política gera, portanto, 

ininterruptamente, conformação e autoformação, o mesmo e o outro, o instituído e sua 

corrupção. 

Como as análises de B. Cassin a que vimos fazendo referência põem em relevoxxvi, para a 

sofística, nada se coloca como erro ou mentira, e portanto, a argumentação, a retórica que 

ensina o sofista não visa alcançar uma verdade final, mas produzir efeitos de verdade pelo 

discurso, que se coloquem como eficazes em um determinado momento e situação – em uma 

combinação entre o momento oportuno, a ocasião e a astúcia, a maquinação que permite 

agarrar este momento, sem deixá-lo passarxxvii. Essa adesão ao fenômeno, ao passageiro 

ensejou a acusação, por parte de Platão e de Aristóteles, de que os sofistas se constituíam em 

pseudo-filósofos que costumavam «falar, ao invés de pensar» ou «falar pelo prazer de falar», 

sem nada significar. O sofista ensina a sedução e a persuasão pelo discurso e a maestria no 

uso da linguagem, técnicas necessárias para o jogo democrático no qual a verdade é uma 

produção comum e sempre provisória. O «homem-medida» que propõe Protágoras nada mais 

é do que a capacidade de interpretação singular, e assim sendo, espelha uma experiência de 

criação que, por não se fiar em nenhuma entidade permanente e segura, tem por tarefa a 

criação de sentidos. A sofística cria, através do discurso, mais do que a alternativa radical 

entre verdade e erro: cria a condição de um progresso, de uma mudança levando de um estado 

menos bom a um estado melhor (phármakon): «uma disposição à disposição que vale 

mais»xxviii.  

A afirmação de uma demiurgia própria, em reação a noção de adequação ontológica é o que 

faz com que a sofística, desacreditada como filosofia por Platão e sua escola, se reinvente pela 

via do romance. Cabe ressaltar que, banidos da pólis por Platão, os poetas a ela regressam por 

força de uma nova definição, aristotélica, do discurso que já admite que, ao propriamente 

filosófico – fundado na essência das coisas – se acrescente o discurso cujo sentido não 
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encontra referência exterior – característico da ficção. Note-se, no entanto, que a condição que 

Aristóteles lhes reserva é de submissão à filosofia, que dita as regras do fazer artístico a partir 

do campo de saber que denomina «estética». Como «ficcionistas», os sofistas se inscreveriam 

em um outro patamar – que se, por um lado, garantiria uma abertura para a criação, por outro 

já desfrutaria de qualquer legitimidade enraizada no campo da pura racionalidade, mas 

permanece presa ao crivo e à critica desse saber dito verdadeiro sobre seu estatuto: a estética.  

Se, como afirma B. Cassin, para escapar da regulação da ontologia, a sofística se retira do 

campo da filosofia e se re-inventa como literatura, para que essa libertação não seja vã é ainda 

preciso que ela fuja ao novo enquadramento que a teoria sobre as artes pretende realizar: eis 

porque, em seu desenvolvimento mais tardio, a sofística, dita «segunda» afirma-se como a 

própria realidade, como cultura. 

…não se trata mais de mimesis filosófica, isso é, de imitação da natureza, 
efetuada com a tekhnè e a poiesis aristotélicas; trata-se de mimesis sofística, 
isso é, de imitação da cultura, de imitação de segunda ordem, de tal modo 
que todo discurso seja um discurso de discurso, à maneira dos ídolos de 
ídolos platônicos e das interpretações de interpretações nietzschianas: com a 
primeira sofística, passa-se da natureza ao discurso – o ser é um efeito de 
dizer; com a segunda, passa-se do discurso ao palimpsesto e torna-se lícito 
dispensar a Poética.xxix 

Pela via do romance, o discurso sofista pode ser phármakon, livre da exigência aristotélica de 

submissão à physis: as coisas não precisam, no campo da literatura, comandar as palavras, 

mas são as palavras que produzem a realidade. Apresentando-se como cultura, a segunda 

sofística pôde afirmar-se como pura criação; e pôde, também, distinguir-se da atividade 

comum que instaurava o consenso na pólis democrática, para impor-se como modelo da 

fabricação singular, que faz ser a pluralidade pela verificação do mais útil, do mais eficaz, e 

do efeito que gera sobre si mesmo e sobre o outro.  

 

A autoformação como ficção de si 

Vimos, no breve espaço deste texto, como a educação, desde Platão, fabrica a distância entre 

a ignorância e o conhecimento – idealizado em forma de um modelo ético e cognitivo 

universal – como uma deficiência individual, naturalizando, sua mais cruel ficção. A 

desigualdade política, econômica e social, tornada problema exclusivamente educacional, 

divide a sociedade entre competentes e incompetentes, cabendo a estes últimos, como única 
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possibilidade de escapar desta situação, serem moldados segundo formas e normas 

socialmente estabelecidas.  

Como tentamos mostrar, não foi à toa que a retomada do movimento sofista, já após o 

declínio da pólis democrática, busca fora da filosofia e da história a possibilidade do 

pensamento e da ação. Fora destes, mas ainda como educação - em sua designação forte como 

cultura - e de cultura como ficção (produção, fabricação), ao mesmo tempo singular e comum 

de novos sentidos.  

Hoje, muito mais distantes ainda do movimento instituinte, de si e do social, fora de uma 

comunidade política e seus espaços e práticas democráticas, não é à toa, também, que, no 

nosso tempo, a possibilidade da autocriação seja pensada, fortemente, como a liberdade de 

uma ficção de si… E esse é ângulo, a ficcção de si, ou poderíamos dizer, a autoficção, que 

gostaríamos de ressaltar, por fim: o que nos permite considerar a força de reinvenção.  

O ato de ficcionar, próprio ao romance, acreditamos, possui inúmeras ressonâncias com a 

autoformação possível ao contexto de nosso tempo, marcado pela individualidade, o 

isolamento e a desigualdade extrema, ingredientes que, dentro da perversa lógica capitalista 

nos induzem à uma ilusão de identidade que tem sido, como denuncia Deleuze, mais cúmplice 

do que força de resistência ao poder. Como bem percebeu Marthe Robert, frente à 

necessidade de «escapar de suas origens» pela denegação e pelo silêncio, o romance, opõe 

infinitas possibilidades de remanejamento da própria biografia, de livre recriação de seu 

passado, obedecendo a uma (dis)lógica que só a produção do futuro explica. O primeiro passo 

para a superação da fatalidade que vem sob forma de passado (modelos, padrões, marcas, 

estratos, territórios) é poder narrar e redescobrir (reconquistar como criação) os sentidos de 

sua existência. Em seguida, a força do romance é a de arrastar a obra para além disso: como, 

no caso, essa obra é a própria existência, a criação – que foge cada vez mais de determinações 

e modelos, culturais e sociais  instituídos – tem por objeto o destino de uma vida, que recusa 

qualquer pressuposto como fatalidade. Assim, o desvio ficcional se transforma, nas 

experiências singulares, em contágio da própria vida pela arte.  

É claro que há ainda muito a refletir acerca de um tema tão rico, que apenas começamos a 

abordar aqui. Mas se fosse preciso dizer alguma coisa à guisa de conclusão, diríamos que, 

talvez, a principal intenção deste trabalho tenha sido sugerir um novo caminho a partir do qual 

se possa pensar a educação como criação: a transformação da existência em produção e não 

em representações (mais ou menos perfeitas) de um modelo qualquer. 
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