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Resumo 
A partir dos termos  (areté),  (paidéia), humanitas e Bildung, a noção de 
formação humana remonta ao próprio percurso da história e filosofia da educação no 
Ocidente. Ao passo que tarefa formativa é formar integralmente o humano delineando um 
êthos, um modo de vida, a fixação de uma ordem do discurso acerca da formação 
apresenta-se como um ponto estratégico ao passo que possibilita a manutenção de 
determinadas formas de vida e de relações de força na sociedade. Sob o prisma biopolítico, 
uma ordem discursiva põe em funcionamento diversas tecnologias de administração dos 
modos de vida dos sujeitos por meio das instituições voltadas à formação, tanto através da 
disciplina dos corpos individualizados, quanto ao nível populacional do controle da espécie 
mediante a normalização. Desta forma, colocamos uma questão ao nosso presente: ao 
retomar os sentidos demarcados pela tradição formativa face ao governo biopolítico, de que 
modo podemos situar os limites e as possibilidades dos discursos sobre formação na 
atualidade? Seguindo a perspectiva genealógica procuramos apontar caminhos para 
responder a questão partindo de uma dupla tarefa. Por um lado, retomar a trama histórica 
que fundamentou a noção de formação em torno de areté, paidéia e humanitas, no mundo 
greco-romano antigo, e Bildung, no contexto moderno alemão. E por outro, procuramos 
indicar relações de poder e saber que sustentam esses discursos formativos, caracterizando 
a noção por nossa pesquisa desenvolvida: a teleoformidade – noção que permite localizar 
formas e fins que direcionam e embasam os discursos formativos, segundo um horizonte 
delineado por uma imagem de caminho e de aperfeiçoamento do êthos. Deste modo, nosso 
estudo dividiu-se em duas partes fundamentais. Na primeira, apresentamos o discurso 
orientado por uma perspectiva pretensamente neutra e universal, demarcada pela 
fundamentação científica e rigor metodológico. Nesta teleoformidade procura-se conduzir 
os processos formativos segundo uma imagem de caminho enquanto modelo indicado por 
uma forma fixa. Embora resgatando aspectos das epopéias de Homero e passando pelo 
pensamento pré-socrático de Heráclito e Parmênides, nesta teleoformidade situamos os 
fundamentos da paidéia de Platão, a ideia de uma formação universal e cosmopolita em 
Kant e a Bildung como o movimento do espírito na História em Hegel. Na segunda parte, 
abordaremos a teleoformidade aberta e indeterminada previamente, na qual nem o modelo, 
nem o percurso formativo podem ser fixados de antemão. Nesta posicionamos o 
pensamento de Nietzsche e Foucault, ao sugerir um conjunto de práticas de si como 
autopoiesis, como criação de si e autoformação. Assim, em torno dessa divisão teleoformal, 
nosso estudo observou a limitação do discurso formativo de pretensão universal e uniforme 
que, embora fundamentado por um rigoroso discurso, desconsidera elementos da 
diversidade cultural e histórica, revelando uma perspectiva etnocêntrica e deslocando as 
possibilidades de trilhar novos caminhos determinados pelo próprio sujeito. No entanto, nos 
deparamos com a questão: em que medida a teleoformidade autopoiética das práticas de si 
torna-se possível no registro biopolítico contemporâneo? Em torno de tal questão, nossa 
pesquisa aposta no campo das práticas de si, visando possibilidades de influir sobre forma, 
delineada por uma atitude para consigo, com os outros e com o mundo. Embora cada vez 
mais tornado objeto e desejo de controle, este campo de práticas permite uma possibilidade 
teleoformal aberta à estratégia de luta e de formação face à normalização disciplinar 
presente no contexto biopolítico. 
 
Palavras-chave: Formação humana, Teleoformidade, Genealogia, Biopolítica, 
Autoformação. 
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Abstract 

Based on the terms  (areté),  (paidéia), humanitas and Bildung, the notion of 
human formation takes us back to the course of education history and philosophy in the 
Occident. Once the formation task consists in wholly form the human person outlining an 
êthos, a way of life, the setting of the speech order around formation shows up as an 
strategic point, while it allows the maintenance of certain forms os life and power relations 
in society. Beneath biopolitics aspect, a speech order takes place on many ways of life's 
management technologies, through the institutions focused on formation, be it through  the 
discipline of  individualized bodyes, be it through the population level control of the specie 
by means of normalization. Thereby, we question our present times: by retaking the senses 
fixed by the formative tradition in its relations with biopolitics governament, how can we 
place the  limits and possibilities around formation speeches nowadays? Following the 
genealogic perspective, we intend to indicate some ways that may answer this question, 
through two tasks. On the one hand, to retake the historical plot wich based the formation 
notion around areté, paidéia e humanitas in ancient greco-roman world, e Buildung in 
modern german context. In the other hand, we try to indicate knowleadge and power 
relations that support these formative speeches. The notion developed by our research is 
described by teleoformity – the idea allows us to locate forms and aims that base and 
orientates the formative speeches, according to a horizon bounded by an image of way and 
of the ethos improvement. Thereby, our study was organized in two basal parts. In the first 
part, we present the speech guided by a supposed universal and neutral perspective, defined 
by scientific explanation and metodological accurancy. This teleoformity attempts to 
conduct the formative process pursuant to an image of way according the model indicated 
by a fixed form. Although it retakes some aspects of Homer's epopee and Heraclitus and 
Parmenides pre-Socratic thougths, in this teleoformity we locate the bases to Plato's paideia, 
the idea of an universal and cosmopolitan formation in Kant and Bildung as the movement 
of the spirit in History, for Hegel. The second part is dedicated to broach the teleoformity 
open and not preveously settled, in witch neither the model or the formative course can be 
fixed in advance. At that point, we place Nietzsche e Foucault's thoughts, once it suggests a 
set of practices of the self, as creation of the self and self formation. Thuss, around this 
teleoformal partition, our study has observed the limitation of the formative speech 
allegehly universal and uniform that, even though is based on a strict speech, disregard 
elements of historical and cultural diversity, revealing an ethnocentric perspective that 
hampers the possibilities of  the subject to tread new ways sattled by himself. However, an 
issue comes across: in wich measure would the autopoietic teleoformity became possible 
under contemporary biopolitics record? Around this issue, our research indicates to the 
practices of the self field, aiming the possibilities to flow in the form, outlined by an 
attitude towards the self, the others and the world. This field allows a teleoformal 
possibility of resistance, before the disciplinary normalization found on biopolitics context. 

  

Key-words: Human Formation, Teleoformity, Genealogy, Biopolitics, Self Formation. 
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Introdução 
Por meio da perspectiva genealógica, nosso estudo versa acerca dos limites e 

possibilidades dos discursos sobre formação humana na contemporaneidade. Para tanto, 

realizaremos uma dupla tarefa. Por um lado, sob o olhar genealógico, remontar 

historicamente como se fundamentou a noção de formação humana em torno de  

(areté),  (paidéia) e humanitas, no mundo greco-romano antigo, e Bildung, no 

contexto moderno alemão dos séculos XVIII e XIX, procurando indicar relações de poder e 

saber que sustentam esses discursos formativos. Por outro, partindo desses discursos, 

buscar localizar as formas e os fins que direcionam e sustentam os processos formativos, 

caracterizando a noção por nosso estudo desenvolvida, a saber, a teleoformidade 1 . 

Formação humana segundo o desdobramento teleoformal caracteriza a finalidade de 

realizar a forma que, no plano discursivo, pode ser abordada tanto como substancialidade e 

essência, quanto como uma simples manifestação em estado provisório e metamórfico. 

A longa tradição que remonta à noção de formação humana, baseia-se 

fundamentalmente em seus aspectos formais, como por exemplo, a forma considerada 

modelo e fim dos processos formativos. Nesse âmbito, a formação humana se caracteriza 

de modo similar à atividade do escultor que amolda seu material, realizando determinada 

forma em sua escultura. No entanto, o afeiçoamento realizado na atividade da formação é a 

forma humana2, ao passo que o material e o suporte em questão é o próprio sujeito. Isto 

torna a empreitada formativa uma tarefa muito delicada, na medida em que trata-se de dar 

                                                 
1 A palavra “teleo-formidade” origina-se da justaposição de teleo e de forma. Contudo, elegemos este termo 
devido sua abrangência etimológica e semântica em relação ao nosso tema, a formação humana. Essa noção 
que desenvolveremos ao longo deste estudo, desdobra-se em dois pontos fundamentais. Primeiro, a utilizamos 
indicando um duplo aspecto presente na noção de formação humana: a forma e os fins, isto é, o movimento 
cujo fim e termo é a forma, o modelo. O termo télos (do grego, ) significa: fim, termo, resultado 
(MANIATOGLOU, 2004, p.725). A palavra forma significa: forma, fôrma, molde, moldura, modelo (FARIA, 
1962, p.407); modo sob o qual uma coisa existe ou se manifesta, configuração, feitio, feição (CUNHA, 1982, 
p.364). No entanto, o que torna nossa escolha estratégica é o segundo ponto. O termo  (téleion), 
perfeito (ARISTÓTELES, 2002, , 1021b 12), que provem do verbo  (teleiono) –  que, por sua vez, 
significa acabar, terminar, completar, concluir, perfazer – se liga etimologicamente com o termo télos. Assim, 
desdobra-se um sentido implícito na teleoformidade como  (teleiopoió), aperfeiçoar, apurar, 
melhorar, ou  (teleopoiesis), aperfeiçoamento (MANIATOGLOU, 2004), pois a forma e os 
fins possuem como horizonte o aperfeiçoamento pela atividade formativa. 
2 Werner Jaeger (1888-1961), helenista alemão, ao comentar sobre os desdobramentos dos conhecimentos da 
cultura grega na formação humana, diz: “Colocar estes conhecimentos como força formativa a serviço da 
educação e formar por meio deles verdadeiros homens, como o oleiro modela a sua argila e o escultor suas 
pedras, é uma ideia ousada e criadora que só poderia amadurecer no espírito daquele povo artista e pensador. 
A mais alta obra de arte que seu anelo se propôs foi a criação do Homem vivo” (JAEGER, 2003, p.13).  



 11 

forma a um modo de vida, relacionando cultura e educação de maneira indissociável. 

Assim, a forma a ser realizada se coloca em relação à imagem aperfeiçoada de um êthos, de 

um modo de se portar no convívio com os outros na cultura e na concórdia da cidade, nas 

relações políticas. Os recursos e elementos que permitem realizar tal tarefa formativa se 

encontram nos costumes, moral, linguagem, ciências, artes, filosofia, religião, etc. – todavia, 

situados em um contexto histórico.  

Nesse percurso da formação humana que, a rigor, remonta ao próprio caminho da 

história e filosofia da educação no Ocidente, podemos observar o recurso de imagens e 

formas que funcionam como modelos condutores de processos formativos. Tais imagens 

indicam imagens de caminho3, visto estruturar um percurso por meio de formas e imagens. 

Embora na base da formação humana se coloque um complexo discurso sobre a forma, a 

partir da imagem, do modelo, do sujeito, da norma, em que se fundamenta ao longo de sua 

ampla história, sua noção parece não prescindir de um aspecto musical, ao ligar-se à 

harmonia do êthos, enquanto modo de ser do sujeito. Esse campo musical se abre em 

relação a uma formação harmônica das capacidades do sujeito, no tocante a si mesmo, aos 

outros e à vida na cidade. 

Isto posto, a proposta formativa de realização harmônica do sujeito em relação si 

mesmo, aos outros e aos planos da cidade parece ser da ordem do desejo comum e 

universal. No entanto, colocam-se as seguintes questões: o que significa essa realização 

harmônica? Como se realizar a formação humana? Quais são os fins são mais pertinentes à 

atividade formativa? Como e quem determina essa formação humana em suas formas e fins? 

De que modo realizar a si mesmo, em relação aos outros e à cidade (Pólis)?  

Assim, a questão da formação humana ganha um tom diferenciado. Ao passo que 

cruza os campos da cultura e da educação, visto modelar modos de vida e configurar o 

                                                 
3 Em O Símbolo do Caminho, Bruno Snell (1896-1986), helenista alemão, apresenta um interessante estudo 
sobre como se desdobrou a história do espírito em relação aos símbolos do caminho no Ocidente. Este estudo 
voltou-se para uma pesquisa histórica sobre a influência dos símbolos nas imagens de caminhos (SNELL, 
2005b). No entanto, nosso estudo se serve desta pesquisa como inspiração não em relação ao campo 
simbólico pelo autor estudado, mas sobre imagens que direcionam os percursos formativos. Assim, as 
imagens de caminho estariam em profunda intimidade com a noção de teleoformidade, visto que o 
desencadear teleoformal se lança em uma imagem de caminho ou em imagens de caminhos. A teleoformidade 
pode ser tanto em relação a uma imagem de caminho fixa e fechada, caracterizando um percurso delimitado 
previamente, quanto aberta, apontando para diversas imagens de caminho e desvios, apresentando um 
percurso baseado em uma imagem metamórfica de transformação contínua. Mais adiante apresentaremos 
como as imagens de caminho conduzem aos desdobramentos teleoformais. 
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espírito para o convívio com os outros e com a vida pública, a noção de formação torna-se 

um ponto fundamentalmente estratégico. Ao longo da história, os discursos sobre formação 

humana apresentam uma grande luta sobre a primazia de certas formas e fins, pois nesse 

registro, um modo de vida pode se manter por meio da cultura e educação. A própria 

cultura depende de relações educativas para sua conservação e manutenção, ao passo que a 

educação não subsiste sem o suporte e repertório cultural. A profunda tensão que se coloca 

nos discursos formativos, em certa medida, traduz os interesses de grupos e relações de 

força presente na diversidade do solo cultural. 

Deste modo, elegemos a perspectiva genealógica buscando observar algumas 

concepções presentes nos discursos sobre formação humana que fundamentam e legitimam 

a dinâmica teleoformal, pois esta ferramenta metodológica permite traz à tona relações de 

saberes e de força (poder) mascaradas pelo discurso uniformizante da universalidade. 

Assim, deslocando a proposta da teleoformidade universal desses discursos que impõem ao 

sujeito à conformação à fôrma universal, enquanto imagem de caminho de somente uma via 

possível, nossa pesquisa procura, transitando pela tradição formativa de Paidéia, 

Humanitas e Bildung, indicar os aspectos locais e particulares em que tais discursos 

universalizantes se situam. Esta localização discursiva permite colocar o plano de saberes 

da tradição mencionada no registro da luta e do conflito de poderes que dão suporte às 

instituições formativas e ao funcionamento e legitimação do discurso competente em nossa 

sociedade atual4. 

Assim, consideramos os discursos sobre a formação humana como uma questão que 

se coloca ao nosso presente5, na medida em que o controle e administração da ordem 

discursiva formativa de formar o êthos face à pólis e aos outros, situam-se no plano das 

estratégias do Estado e de grupos sociais. Assim, a instituição do modelo formativo através 

                                                 
4 Nesse sentido, contrapor-se à ordem discursiva que se pretende universal e ao sujeito da formação humana 
pautado na forma-substância pré-existente ao mundo da cultura e ao tecido histórico, torna-se a empreita de 
nossa pesquisa a qual a perspectiva genealogia possibilita. Em Genealogia e Poder, Foucault considera a 
genealogia como “o acoplamento do conhecimento com as memórias locais, que permite a constituição de um 
saber histórico das lutas e a utilização deste saber nas táticas atuais” (FOUCAULT, 1995f, p.171). 
5 Por esta questão que se impõe ao nosso presente, a entendemos no sentido exposto por Foucault no artigo O 
que é Iluminismo? (1984). Neste artigo, o autor aponta que o texto de Kant, Was ist Aufkärung (1784), 
inaugura um novo tipo de reflexão no campo filosófico. “A questão que me parece surgir pela primeira vez 
neste texto de Kant, é a questão do presente, a questão da atualidade: O que é que se passa hoje? Que é que se 
passa agora? E o que é este ‘agora’, no interior do qual estamos uns e outros; e quem define o momento em 
que escrevo?” (FOUCAULT, 1984, p.103; ARTIÈRES, 2004). 
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do discurso torna-se um dispositivo6 para a manutenção de um modo de vida (êthos) e da 

uma determinada relação de forças na sociedade (política). Nesse sentido, enquanto 

dispositivo, a ordem do discurso sobre a formação humana configura-se segundo uma 

natureza essencialmente estratégica, pois pressupõe um certo funcionamento e manutenção 

das relações de força na sociedade, mediante uma intervenção racional e organizada 

visando desenvolver em função de uma determinada direção teleoformal, seja no sentido de 

bloqueá-las, interditá-las, estabilizá-las, utilizá-las, etc (FOUCAULT, 1995h, p.246). 

Tomadas essas proporções, como pensar os discursos sobre formação humana a 

partir de um olhar genealógico sobre a tradição de Paidéia, humanitas e Bildung? Como 

pensar essa dimensão específica da forma e do modelo no mundo contemporâneo, regida 

pela força de tecnologias eficazes de produção de imagens e de comportamento? Como 

refletir segundo a tradição formativa a possibilidade de um desenvolvimento harmônico e 

integral das capacidades humanas nesse registro? Os discursos formativos podem abrir mão 

dessa possibilidade, visto caracterizar seu fundamento?  

Na atualidade, se coloca uma certa urgência em refletir sobre formação humana, 

principalmente, no tocante ao desenvolvimento de tecnologias de poder e de saber que 

sustentam discursos e imagens que se impõem como modelo e norma em práticas presentes 

nas instituições formativas contemporâneas. Se a teleoformidade tende a se converter em 

um dispositivo de amoldamento humano a partir de um discurso regulador dos modelos e 

das práticas formativas segundo a categoria da norma, o que resta à noção de formação 

humana? Segundo uma perspectiva biopolítica, pode-se observar um estreitamento 

formativo a partir de um amoldamento de sujeitos para o controle social, caracterizando 

assim a forma humana como um número e média populacional. Caracteriza-se assim, como 

uma importante técnica de governo populacional, tanto no âmbito individual quanto em 

relação à espécie humana. Formação humana, nesse prisma, verte-se em modelamento de 

comportamentos dóceis, úteis às estratégias de governo. Deste modo, perguntamos: de que 

modo a formação humana no registro biopolítico se desdobra teleoformalmente? Quais são 

                                                 
6 Segundo Foucault, o dispositivo “está sempre inscrito em um jogo de poder, estando sempre, no entanto, 
ligado a uma ou a configurações de saber que dele nascem mas que igualmente condicionam. É isto, o 
dispositivo: estratégias  de relações de força sustentando tipos de saber e sendo sustentados por eles” 
(FOUCAULT, 1995h, p.246). 
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os limites e possibilidades de diferentes teleoformidades na formação humana 

contemporânea?  

Complexas e densas, as questões perpassam muitas minúcias dos modos de ser do 

sujeito na contemporaneidade, bem como não pode se furtar da íntima relação com o 

mundo antigo greco-romano e o mundo moderno, raízes de nosso solo cultural 

contemporâneo. Desta forma, não temos a pretensão de exaurir a questão, mas contribuir às 

pesquisas que tomam a questão da formação humana como mote. Nesse sentido, 

acreditamos poder contribuir com uma investigação genealógica procurando indicar 

aspectos presentes nos discursos sobre a formação humana, os quais apontam para uma 

teleoformidade enredada por tensões entre saberes e poderes que fornecem determinadas 

formas e fins como imagens de caminho para o sujeito e, em alguns casos, para a 

humanidade. Deste modo, procuramos apresentar o discurso de verdade sobre a formação 

humana sob a perspectiva genealógica, visando assim situar sua emergência e proveniência 

na trama dos acontecimentos históricos.  

A escolha do tema se coloca como um desafio e um privilégio. Desafio na medida 

em que se apresenta como um dos problemas mais árduos que se coloca ao campo da 

história e filosofia da educação ocidental7, pois trata-se de um projeto de conferir-lhes uma 

forma completa, de modo a aperfeiçoá-los em sua natureza e caráter de forma plena e 

harmônica. Privilégio ao passo que diz respeito ao percurso humano na história e na cultura, 

e nos oferece elementos de nossa ontologia histórica, ou seja, como nos tornamos o que 

somos segundo nossa tradição pedagógica e educacional no Ocidente. 

A escolha desse nosso precioso tema, no entanto, não se deu no acaso. Durante 

minha graduação em Filosofia, tive a oportunidade de participar de pesquisas em conjunto 

com professores que abriram a possibilidade do contato com este tema tão caro ao campo 

da história e filosofia da educação. Durante os anos de 2007 e 2008 fui bolsista do projeto 

Os discursos filosóficos sobre a educação no Brasil (1960-2000), sob a orientação do prof. 

Dr. Pedro Ângelo Pagni, no qual pude participar da análise qualitativa da recepção do 

pensamento de Michel Foucault nos principais periódicos educacionais brasileiros. Este 

projeto foi fundamental na construção do presente trabalho, na medida em que o 

                                                 
7 Assim considerou Kant em Sobre a Pedagogia (1996), pois trata-se de uma arte de governo dos homens em 
sua relação com o direcionamento de seus fins e destinação. 
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pensamento de Foucault é tomado como o interlocutor privilegiado desta pesquisa. Outros 

dois importantes projetos dos quais participei como bolsista foram, Programa Institucional 

de Bolsa de Incentivo à Docência (PIBID) e Transmissão de conhecimento ou experiência 

no ensino no ensino de filosofia: limites e possibilidades, durante o período de 2009 a 2011, 

ambos sob a orientação do prof. Dr. Rodrigo Pelloso Gelamo. No primeiro, analisamos os 

cadernos de filosofia do Estado de São Paulo, São Paulo faz Escola, bem como sua 

aplicação pedagógica em sala de aula. O segundo trata-se de uma cooperação institucional 

entre o Projeto Barracão e a Universidade Estadual Paulista (UNESP), na qual se busca 

abordar o ensino de filosofia em espaços não-formais e por métodos não-formais. Além 

destes projetos e meu percurso na graduação, o Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e 

Filosofia (GEPEF), do qual faço parte desde 2006, direcionaram-me para este tema. Outro 

importante fator foi o artigo de Antonio Joaquim Severino, A busca do sentido da formação 

humana: a tarefa fundamental da filosofia da educação (2006), que embora nesse trabalho 

não fora tomado como interlocutor privilegiado, sinalizou para a urgência da questão. Estes 

encontros e desencontros ao longo da graduação ressoaram como um convite à trilhar os 

caminhos em torno da reflexão sobre formação humana na atualidade.  

Para realizar tal tarefa, devido a magnitude e larga história do tema da formação 

humana, faremos um recorte tendo por referência duas noções de teleoformidade, sendo 

uma fixa e determinada, e outra aberta e indeterminada. 

Assim, na primeira parte de nosso trabalho, do capítulo primeiro ao terceiro, 

abordaremos a teleoformidade fixa e estável, baseada em uma imagem de sujeito prévio ao 

processo formativo, isto é, o desdobramento teleoformal encontra no modelo seu fim e 

fixidez. Trata-se de uma perspectiva na qual o percurso se delimita por uma imagem de 

caminho fechada, na medida em que sua forma e fins estão previamente posicionados. O 

primeiro capítulo foi dividido em duas partes. Na primeira, versaremos sobre a noção de 

formação humana em seu íntimo vínculo com a educação e a cultura, buscando caracterizá-

la mediante essa intersecção essencial. Na segunda, retomaremos alguns delineamentos do 

percurso de paidéia, humanitas e Bildung. No contexto de paidéia, nosso estudo se divide 

em dois momentos: o primeiro, o homérico e arcaico; e o segundo, o clássico e helenístico. 

No primeiro momento, encontramos um termo que possui a força de imprimir um ideal de 

imagem valorosa como meta na formação humana, a saber,  (areté). Esse nos servirá 
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de guia para refletir a formação no contexto grego, pois areté demarca um conjunto de 

valores ideais de excelência pelos quais se desdobram os movimentos teleoformativos. No 

contexto homérico, a imagem cunhada é do guerreiro Aquiles, na Ilíada, e do astuto 

Odisseu, na Odisseia. No período arcaico, em torno do nascimento da pólis (cidades-

Estado), encontramos o despontar da palavra na cultura grega. Neste primeiro momento, 

formação humana diz respeito ao ideal de excelência (areté) em função dos valores 

guerreiros da comunidade (génos) e de pequenos agrupamentos, bem como o início do 

contato com as letras e alfabetização na Grécia.  

No segundo momento, marcado pelo período clássico, surge o termo paidéia e a 

imagem do homem letrado como, por exemplo, Isócrates. Demarca-se o ideal de formação 

voltada para o uso excelente da palavra na vida pública, em particular, a oratória. No 

entanto, nesse momento, a figura que destacamos é Platão, pois estabelece uma divisão na 

história da formação humana ao ligar de modo indissociável paidéia e verdade, segundo a 

perspectiva da filosofia e da ciência. Ao demarcar uma transformação de valores em 

relação à areté, Platão estrutura uma teleoformidade baseada no lógos filosófico, a qual 

vincula Forma (Idea) e verdade. Em torno do discurso entre aparência e essência, o 

posicionamento de Platão declara guerra contra a cultura anterior, em particular, a homérica, 

fundamentada no mito e na imitação dos heróis. Deste modo, delineia um discurso 

teleoformal com projeções de imagens de caminho ancoradas no saber, isto é, na ciência, na 

lógica, na matemática, na ética, na estética e na política, cujo desdobramento encontra-se 

presente até nossos dias. 

No helenismo, emerge o termo humanitas como tradução de paidéia para o 

vocabulário latino, enfatizando o homem enquanto indivíduo em sua formação completa e 

finalizada em si mesma – em íntima relação com as letras e a oratória. Também se estrutura 

o currículo geral de ensino baseado no triuvirum e no quadrivirum. As escolas filosóficas 

do helenismo voltam-se sobretudo para uma austera formação ética, em torno da sabedoria 

prática (phronesis) como ideal de excelência. Todavia, formação humana sempre se coloca 

em relação à cidade e à comunidade. 

No contexto do século XVIII, ao procurar amoldar o homem conferindo-lhe um 

êthos virtuoso, o valor que o termo Bildung adquire na cultura alemã retoma alguns valores 

da paidéia e humanitas. Esta retomada aos antigos, possibilitou uma amplitude semântica 
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em torno do termo alemão em função de uma nova dimensão, a saber, formação humana 

como formação da humanidade. Em torno dela, desenvolve-se uma nova imagem de 

homem e, por conseguinte, uma teleoformidade: a formação do indivíduo tendo por guia e 

fim uma imagem de humanidade. Assim o indivíduo se moldaria segundo os contornos da 

humanidade.  

No segundo capítulo analisaremos a Bildung em Immanuel Kant (1724-1804), a 

partir da relação da Aufklärung com sua visão sobre a educação (Erziehung), isto é, uma 

formação humana guiada pela ideia de uma história universal e cosmopolita. Deste modo, 

dividimos este capítulo em três. No primeiro tópico, Aufklärung em Kant, versaremos sobre 

o artigo “Resposta a pergunta: O que é o Iluminismo?”, no qual Kant apresenta sua visão 

sobre o esclarecimento e distingue entre os usos privado e público da razão. No segundo, 

analisaremos o texto Sobre a Pedagogia e trechos da Crítica da Faculdade do Juízo, que 

caracterizam a Bildung como parte da educação e, em seguida, investigaremos as 

indicações sobre o desenvolvimento humano e da humanidade segundo a pedagogia 

raciocinada. No terceiro e último tópico deste capítulo, acompanharemos a imagem de 

caminho delineada pelo autor, a qual tem por base a seguinte ideia: a teleoformidade das 

potencialidades tanto do homem, quanto da humanidade segundo uma história universal de 

um ponto de vista cosmopolita. 

No terceiro capítulo, será analisada a Bildung como processo histórico em G. W. F. 

Hegel (1770-1831). Mediante seus escritos sobre filosofia da história e nas etapas do 

desenvolvimento do espírito, buscaremos caracterizar a Bildung como movimento que 

reconduz o espírito em seu caminho trilhado ao longo da história e que, ao retornar a este 

percurso, se forma enquanto humanidade, universalmente. Para tanto, traçaremos um 

panorama da educação em seu contexto, marcaremos as etapas de Bildung percorridas pelo 

espírito dialeticamente e, por fim, sua teleoformidade em função de uma imagem de 

homem e Estado amoldados segundo princípios e fins universais. Assim, Hegel indica uma 

imagem de humanidade que se manifesta sobretudo no processo histórico teleológico, a 

qual serve de guia e modelo ao homem. Esta imagem de caminho sinaliza a conscientização 

do processo já desencadeado e do movimento que conduzirá a humanidade ao seu destino e 

potencial teleoformal: a passagem do natural ao espírito, do subjetivo ao absoluto, do 

particular ao universal.  
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Na segunda parte de nosso estudo, nos capítulos quarto e quinto, versaremos sobre 

um desdobramento teleoformal distinto. Nesse registro, o percurso e as possibilidade de 

formação estão em aberto, pois a forma de homem e de humanidade, bem como seus fins, 

não são fixados de antemão. Todas as categorias formativas são históricas, demarcando 

relações localizadas em determinada cultura e momento. A forma substancial universal e o 

fim que remontaria a esta, se dissolvem nas diversas relações de força e de saber 

estruturada por determinada configuração histórica e cultural. Assim, caracterizaremos essa 

segunda parte como uma teleoformidade aberta e, nesse sentido, indeterminada. 

No quarto capítulo, na perspectiva de Friedrich W. Nietzsche (1844-1900), algumas 

imagens da formação humana são desfeitas. Deste modo, separamos o capítulo em quatro 

partes. A primeira aborda uma dupla tarefa, por um lado, indicar o olhar extemporâneo 

sobre a história e, por outro, o então estado dos institutos de formação na Alemanha. Nesse 

sentido, seguiremos pelos primeiros escritos de Nietzsche, os quais indicam o diagnóstico 

da formação humana convertida e aparelhada pelos princípios e fins do Estado. Neste item, 

no contexto do final do século XIX, Nietzsche indica a imagem do homem transformado 

em peça de uma engenharia mecânica do Estado e da economia política, cuja 

teleoformidade implica duas fôrmas. A primeira refere-se à conformação aos fins do Estado, 

mediante um adestramento utilitário ao mesmo e, nesse sentido, a formação volta-se para o 

homem médio civilizado, domesticado e tornado “animal de rebanho”. A segunda fôrma 

diz respeito à formação do extremo especialista, fragmentado em sua atividade, assim 

caracterizando a formação do cientista erudito e do tecnólogo. Na segunda parte, 

apontaremos para o antagonismo entre civilização e cultura, e sobre a concepção de cultura 

a partir do par apolíneo/dionisíaco, impulsos da natureza formadores da cultura, segundo 

Nietzsche. A terceira parte gira em torno destas pulsões: a forma que estaria em relação ao 

impulso apolíneo, ao entrar em jogo com o dionisíaco, perde seu estatuto de fixidez. Em 

certa medida, este jogo é transposto ao nível da linguagem. Assim, Nietzsche indica que o 

fundamento da linguagem é estético e o intelecto, por ela formado, não é capaz de entender 

o devir e o dionisíaco. Nesse sentido, o conceito não possui vínculo com o sensível e 

efetivo, tornando-se uma forma abstrata e sem estatuto de vida. Desta forma, conceitos 

como, por exemplo, de homem e de humanidade são considerados apenas invenções, 

construções que mascaram uma enorme multiplicidade de vida. São como um véu de ilusão 
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apolínea sobre a pluralidade dionisíaca. Neste terceiro item, Nietzsche dissolve algumas 

imagens que balizaram a Bildung no século XVIII. Desta maneira, abre caminho para a 

quarta e última parte deste capítulo, na qual retoma-se o famoso dito de Píndaro – Tornar-se 

o que se é. Esta perspectiva delineia os contornos de uma metamorfose, de uma 

transformação de si como formação e experimentação de si.  

No quinto e último capítulo, por meio do pensamento de Michel Foucault (1926-

1984) abordaremos a noção de formação humana mediante dois registros teleoformais, os 

quais se colocam como duas formas de problematizar a figura do sujeito. Deste modo, 

dividimos o capítulo em duas partes. A primeira volta-se sobre o sentido de sujeito formado 

a partir das técnicas de si, que foram subdividimos em quatro itens. No primeiro, em torno 

do preceito délfico conhece-te a ti mesmo, versaremos como Foucault indica um preceito 

esquecido pela tradição historiográfica da filosofia: o cuidado de si. Neste prisma, o 

preceito délfico emergiria desse princípio do cuidado. Visando a aprofundar o primeiro, no 

segundo item versaremos sobre as práticas de espiritualidade que caracterizam o cuidado de 

si e, em seguida, sua marginalização filosófica pela tradição historiográfica da filosofia. O 

momento cartesiano, o qual desenvolveremos no terceiro item, segundo Foucault, é 

responsável pela desqualificação e ocultamento das práticas de espiritualidade antigas. Esse 

momento caracteriza-se por uma forma de conhecimento que desvincula a relação entre o 

êthos e a verdade, abrindo-se a um desdobramento sem limites ao conhecimento. No quarto 

item, intitulado Epimeléia heautoû e cura sui, buscaremos precisar o sentido do cuidado de 

si de dois modos: no primeiro aborda-se a semântica da palavra “cuidado de si” no contexto 

greco-romano, bem como outros termos que contribuem à mesma; em relação ao segundo 

modo, destacaremos os aspectos fundamentais que caracterizam a noção de cuidado.  

No quinto item, abordaremos as práticas de si enquanto exercícios de autoformação 

através de uma breve história do cuidado na Antiguidade, tendo como referência três 

modelos: o socrático-platônico, o helenístico e o cristão. Em torno deste breve percurso, se 

apresentam as práticas do cuidado em seu desdobramento histórico, delineando que neste 

jogo de relações entre o saber, o poder e o si mesmo, as técnicas de si assumem formas 

distintas. No sexto item, finalizando a primeira parte deste capítulo, desenvolveremos a 

noção de cuidado de si enquanto atitude para consigo, com os outros e com o mundo. Nesse 

sentido, apresentaremos a noção de askésis, enquanto prática de si, em seu desdobramento 
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no tocante à correção pedagógica e crítica, isto é, segundo dois contornos: formação de si e 

crítica. Com relação à formação, askésis diz respeito às práticas de si enquanto 

autoformação, mediante o retorno da verdade sobre o êthos do sujeito. No tocante à crítica, 

as práticas de si apresentam sua face de correção-liberação de maus hábitos e de déficit 

formativo, possibilitando assim a abertura de outros caminhos e desdobramentos 

teleoformais em relação à formação humana.   

 Na segunda parte deste último capítulo, buscaremos problematizar o sujeito das 

técnicas de si em sua relação com os modos de assujeitamento presente nas tramas do saber 

e poder, face à normalização disciplinar. Deste modo, dividimos esta segunda parte em dois 

itens. No primeiro, em torno dos escritos marcados pela temática da biopolítica, 

apresentaremos as tecnologias de produção de sujeitos, pensadas em termos da reprodução 

social que, por meio de instituições e práticas de saber-poder, conformam o sujeito às 

estratégias de controle. Aprofundando a apresentação do problema, no segundo item 

versaremos sobre o sujeito em relação à normalização disciplinar. Para tanto, abordaremos 

o sujeito na modernidade produzido nas práticas disciplinares, as quais centram seu poder 

sobre o corpo individual e operam em função de uma teleoformidade: a formação de 

subjetividades dóceis. Tendo como fundamento a ciência pedagógica, a tecnologia 

disciplinar produz o sujeito em seu duplo: demarca sua estrutura de saberes e seu campo de 

ação e comportamento. Por conseguinte, desenvolveremos a passagem do poder centrado 

no âmbito individual ao populacional. Deste modo, se estabelecem estratégias de poder 

tanto em relação ao governo do indivíduo, quanto em relação à população. A formação 

humana, nesse registro, toma a norma como imagem e modelo, desdobrando-se em uma 

nova teleoformidade: a formação da população, da espécie humana.  

 Por fim, a partir dessa tensão colocada entre sujeitos apresentados por Foucault, o 

sujeito das práticas de si e o assujeitado pelas tecnologias da biopolítica, teceremos nossas 

considerações finais, tendo por referência o caminho desenvolvido por nosso estudo em 

torno da noção de formação humana – segundo a tradição Paidéia, Humanitas e Bildung –, 

e os desdobramentos teleoformais discutidos, sinalizando para os problemas que se 

colocam aos discursos sobre formação humana na contemporaneidade. 
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I. Parte 

1. Em torno da noção de Formação humana 
 Conflui na noção de formação humana o longo caminho percorrido pela história e 

filosofia da educação no Ocidente. Assim, a noção data desde os tempos remotos da 

história do pensamento grego ao pensamento contemporâneo, apresentando profundas 

transformações ao longo da história. Tais transformações são perpassadas pelos diversos 

fatores presentes na atividade de formar o humano, atravessando os campos da educação e 

da cultura de modo indissociável. Nesse primeiro item de nosso estudo, buscaremos 

explorar essa íntima relação entre educação e cultura e, em seguida, caracterizar o modo 

como os discursos sobre a formação humana elaboraram suas teleoformidades ao longo da 

história e filosofia da educação no Ocidente. 

 

1.1. Formação Humana nos interstícios da cultura e educação. 

Ao longo dos tempos, a tarefa da formação humana volta sua atenção sobre o 

cultivo das formas humanas de viver. E, ao relacionar intimamente educação e cultura, na 

medida em que a cultura se mantêm por meio de uma atividade educativa e a educação não 

existe sem o solo cultural, a formação humana se coloca em função de uma dupla tarefa: 

por um lado, conservar e transmitir, do modo mais eficaz possível, elementos culturais 

reconhecidos como válidos e indispensáveis para a vida da sociedade; e, por outro, estar 

atento para renovar e redirecionar os elementos continuamente, de maneira à fazer frente a 

novas situações (ABBAGNANO, 1999, p.14). Cultura, por conseguinte, pode ser 

considerada como: um conjunto, mais ou menos organizado e coerente, dos modos de vida 

de um grupo humano, entendendo por modo de vida, as técnicas de uso, produção e 

comportamento (ABBAGNANO, 1999, p.11). No entanto, os modos de vida cultivados por 

meio da educação a partir de técnicas de uso, produção e comportamento se voltam tanto à 

conservação dos fatores culturais quanto à abertura e preparo para assimilação e criação de 

novos elementos na cultura.  

Deste modo, o elemento tido como “humano” se relaciona sob este cruzamento 

estratégico da educação em relação a uma cultura. Ao se basear em um certo repertório 

destas referidas técnicas, a formação visa a construir o elemento humano. Dito de outra 

maneira, o homem torna-se homem através da cultura e educação. Assim, formação humana, 
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diz Marrou, vem significar cultura, não entendida somente no sentido ativo, de educação, 

mas “no sentido perfectivo que a palavra tem hoje entre nós: o estado de um espírito 

plenamente desenvolvido, tendo desabrochado todas suas virtualidades, o homem tornado 

verdadeiramente homem” (1975, p.159). O elemento humano, nesse sentido, caracteriza-se 

por meio da formação humana. Por conseguinte, a formação, em seus princípios e fins, 

baseia-se em uma determinada visão de forma humana que se coloca como modelo dos 

processos formativos. Os valores, práticas, técnicas e conhecimentos que, a rigor, estão sob 

suporte da cultura e da educação, são propriamente os elementos que conduzem ao cultivo 

e aprimoramento da forma humana. Contudo, vale destacar que estes elementos estão 

sempre em relação a um povo ou grupos, ou seja, dispostos sob a trama de um determinado 

contexto histórico. Sendo assim, a formação humana também se coloca neste registro 

histórico8. Nesse sentido,  

La educación es pues un fenómeno que puede asumir las formas y las 
modalidades más diversas, según sean los diversos grupos humanos y su 
correspondiente grado de desarrollo; pero en esencia es siempre la misma 
cosa, esto es, la transmisión de la cultura del grupo de una generación a la 
otra, merced a lo cual nuevas generaciones adquiren la habilidad necesaria 
para manejar las técnicas que condicionan la sobrevivencia del grupo. 
(ABBAGNANO, 1999, p.12) 

 

A educação, deste modo, procura transmitir a cultura de um grupo de uma geração à outra 

visando seu desenvolvimento e aperfeiçoamento, através de um conjunto de modos de viver 

e de pensá-los cultivados.  

Em torno dos aspectos fundamentais que caracterizam a noção de formação humana, 

de início, encontramos uma importante indicação em sua morfologia: a justaposição da raiz 

form– e o sufixo –ação. Neste registro, a palavra marca uma dimensão da forma em uma 

relação com uma dinâmica e um movimento, marcada pelo sufixo “-ação”. Assim, 

“Formação tem a ver com formar, com forma. Processo ou conjunto de ações ou de 

procedimentos que dão forma. Processo constitutivo de uma configuração” (ALMEIDA; 

DIAS; LORIERI; PETRAGLIA, 2009). Assim, o sufixo “-ação” demarca fins específicos, 

tendo em vista um modelo de formação humana. Deste modo, nos basearemos em dois 

pontos elementares da noção: a forma e os fins. Esses pilares formativos demarcam o que 
                                                 
8 Nesse sentido, diz Jaeger: Este ideal de Homem, segundo o qual se devia formar o indivíduo, não é um 
esquema vazio, independente do espaço e do tempo. É uma forma viva que se desenvolve no solo de um povo 
e persiste através das mudanças históricas (JAEGER, 2003, p.15). 
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denominaremos de teleoformidade, ou seja, uma estratégia pedagógica-educacional cuja 

finalidade é de conferir uma forma ao humano, moldar um modo de ser e de portar-se na 

cultura. 

Assim para se realizar a teleofomidade os campos de saber e poder são mobilizados. 

A tradição da formação humana apoiada na perspectiva da conversão do estágio particular 

ao universal, procurou por meio de um cultivo do corpo e do espírito realizar física e 

espiritualmente o homem. Desta forma, considerando a realização completa do homem em 

suas capacidades físicas e espirituais, e, desse modo, atingindo sua excelência, perfeição e 

felicidade, a formação humana versou sobre um determinado ideal de sujeito humano. É a 

partir desse sujeito ideal que se buscou realizar a forma ideal de homem. Neste amplo 

horizonte, a formação humana visou a delinear a forma humana sob a perspectiva de um 

estágio de plenitude em relação a si mesmo, ao convívio na cidade, e desdobrando-se até o 

nível cosmológico 9 , no qual a ordenação e a bela disposição da forma estaria em 

conformidade com o cosmos. Essa realização plena não dispensa uma forma ideal de 

humano, considerada um sujeito (suporte) de determinações que necessitam da intervenção 

para se conformar com a um ideal, cunhada por uma forma ou molde, modelo ou medida.  

Os rastros deixados pelo caminho discursivo da noção de formação estão 

consignados inicialmente pelo termo grego (Paidéia), datada por volta do século 

V a.C (JAEGER, 2003, p.25). Este termo, a rigor, não possui uma tradução precisa 

(JAEGER, 2003; HEIDEGGER, 2008; MARROU, 1975; HADOT, 1999), mas pode ser 

tomado tanto no sentido de educação quanto de cultura (ABBAGNANO, 2003), contudo 

sem perder o horizonte indissociável entre ambos. Nesse sentido, juntamente com Paidéia, 

os termos Humanitas, no contexto greco-romano antigo, e Bildung, no contexto alemão 

moderno, nos oferecem um ponto de apoio sobre o percurso trilhado pela noção de 

formação humana (JAEGER, 2003; MARROU, 1975; SEVERINO, 2006; PAGNI, 2007; 

MATOS, 1997; ABBAGNANO, 1999).  

                                                 
9 O termo  (kósmos) pode significar: mundo, universo; gente; pessoas; multidão; ornamento ( ) 
(MANIATOGLOU, 2004, p.427). Segundo Chauí, se refere ao bom ordenamento de coisas e pessoas; boa 
ordem; arranjo convenientemente adequado; ordem estabelecida; princípio organizador e regulador das coisas; 
ordem do mundo e, por extensão, mundo (CHAUÍ, 2004, p.504). Esta perspectiva está presente no mundo 
grego, por exemplo, em Platão, Aristóteles, Epicuro, Marco Aurélio, dentre outros. Sobre esta relação 
consultar Hadot (1999, p.290-313), em especial, o subcapítulo A relação com o cosmos e a expansão do eu.   
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Paidéia, Humanitas e Bildung, embora em contextos distintos, debruçaram-se sobre 

um conjunto de técnicas e procedimentos educacionais, com a finalidade de formar um 

determinado êthos10 ou uma moral 11. Ou, dito de outro modo, através de um campo de 

práticas direcionadas por fins e princípios fixados previamente, se constrói um conjunto de 

possibilidades de se conduzir face aos outros e ao mundo. Na medida em que fins e 

princípios se regulam em função da formação integral do humano, não se trata de uma 

formação para o exercício das particularidades, como as formações meramente técnico-

científicas ou para o mercado de trabalho, mas no limite, consiste na perspectiva da 

formação do humano em sua universalidade. Por conseguinte, não pode ser reduzida ao 

adestramento técnico, em torno de habilidade e competências, conforme se tem tematizado 

contemporaneamente nas leis e diretrizes educacionais, específicas para o exercício 

profissional, o qual consiste em uma especialização de uma atividade particular. Pelo 

contrário, formação humana orienta-se pela perspectiva de uma imagem de formação 

integral do homem, como se encontra no ideal de  12 (kalós agathós) grego, 

no humanitas presente no humanismo clássico latino, na Bildung alemã moderna, em 

especial, em Herder, Kant, Goethe, Schiller, Hegel.  

Entretanto, a pretensa harmonia presente na realização da formação humana integral 

não pode ser encarada ingenuamente e mascarar o grande conflito que se coloca entre as 

                                                 
10  Éthos do grego, , pode significar, de modo geral, caráter, atitude, conduta, costume, moral 
(MANIATOGLOU, 2004). Em seu glossário, diz Chauí, sobre o termo: Éthos/Êthos: essas duas palavras 
derivam de uma mesma raiz que assume, em cada uma delas, vocalismo diferente: éthos (e breve e fechado) e 
êthos (e longo e aberto). Éthos significa: costume, uso, hábito; e o verbo eíotha: ter o costume, ter o hábito. 
Êthos significa: caráter, maneira de ser de uma pessoa, índole, temperamento, disposições naturais de uma 
pessoa segundo seu corpo e sua alma, os costumes de alguém (animal, homem, uma cidade) conforme sua 
natureza. Éthos se refere ao costumeiro; êthos se refere ao que se faz ou se é por características naturais, 
próprias de alguém ou de alguma coisa, o caráter de alguém ou de alguma coisa. O êthos é tratado pela ética, 
que estuda as ações e paixões humanas segundo o caráter ou a índole natural dos seres humanos (2004, p.500). 
11 O termo moral consigna valores e modos de conduta no mundo antigo em humanitas e no moderno em 
Bildung – como veremos adiante. Provém da palavra latina moris, mos que, de modo geral, significa: maneira 
de se comportar, modo de proceder (física ou moralmente), regulado não pela lei mas pelo uso ou costume, 
daí: uso, costume. Donde: comportamento, e mais freqüentemente, no plural: caráter, costumes (FARIA, 
1962). No sentido filosófico, moral pode ser entendida de duas maneiras: 1) objeto da ética, conduta dirigida 
ou disciplinadas por normas, conjunto dos mores – nesse sentido, atinente à doutrina ética e, por conseguinte, 
aproxima-se de êthos ; 2) atinente à conduta e, por conseguinte, suscetível de avaliação, apreciando os valores 
de condutas (ABBAGNANO, 2000, p.682). 
12 A expressão kalós agathós traz consigo, em grande medida, o ideal de formação arcaica e clássica. Porém, 
ocorre uma mudança de sentido que está diretamente associada com a noção de areté (excelência), sobre a 
qual nos deteremos mais adiante.  



 25 

diversas relações estabelecidas para se fixar uma forma 13 . Pelo contrário, a forma se 

inscreve em uma complexa luta em torno dos discursos reguladores das práticas formativas. 

Formar um sujeito não é isento de um jogo de interesses, pois tanto em um âmbito cultural 

e social, quanto para o próprio sujeito, diversos interesses e relações de força estão 

colocados. Assim se posicionam os discursos que visam dar forma ao ideal de êthos 

humano.  

[...] em escala muito mais ampla, é preciso reconhecer grandes planos no 
que poderíamos denominar a apropriação social dos discursos. Sabe-se que 
a educação, embora seja, de direito, o instrumento graças ao qual todo 
indivíduo, em uma sociedade como a nossa, pode ter acesso a qualquer tipo 
de discurso, segue, em sua distribuição, no que permite e no que impede, as 
linhas marcadas pela distância, pelas oposições e lutas sociais. Todo o 
sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a 
apropriação dos discursos, com saberes e poderes que trazem consigo 
(FOUCAULT, 1996, p.44) 

 

Deste modo, o desdobramento teleoformal inscrito no jogo das relações de saber e poder 

presentes no discurso formativo, visa a estruturação do percurso formativo segundo um fim 

demarcado por um modelo de conduta. Essa forma delineada pelo modelo que 

aparentemente se estabelece em uma relação harmônica tanto no tocante ao humano em sua 

realização enquanto indivíduo, quanto à cidade, aos outros, ao mundo, não está esvaziada 

de tensões e interesses, assim como as relações que o sujeito estabelece com este modelo.   

Este ponto pode ser ilustrado segundo uma metáfora musical. Sabemos que a 

afinação de um instrumento de cordas depende da produção de uma certa tensão entre as 

mesmas. A partir desta tensão é que se produz harmonia e música. Heráclito, nesse sentido, 

refere-se a um princípio regente do mundo como um lógos que, em analogia com as cordas 

da lira, produz harmonia a partir da tensão14 e do antagonismo. Qual é o tom e a afinação 

mais adequada? Como se afina nosso instrumento em consonância com o princípio do 

lógos? A questão que se coloca para nós, no registro da formação humana, é: como 

educação e cultura podem afinar o humano em sua complexa relação consigo, com os 
                                                 
13 Nesse sentido, diz Marrou: Entre os dois tipos de formação, física e espiritual, não reinava, como se 
pretende, nenhuma atração secreta, nenhuma harmonia preestabelecida, porém a mais radical hostilidade 
(1975, p.79). 
14 No fragmento 51, Heráclito enuncia: Não compreendem como o divergente consigo mesmo concorda; 
harmonia de tensões contrárias, como de arco e lira (HERÁCLITO apud. ALEXANDRIA, 1996, p.89). Ou 
ainda, na Ética a Nicômaco, Aristóteles diz: Heráclito “o que se opõe é que se ajuda”, e “de notas diferentes 
nasce a melodia mais bela”, e ainda: “todas as coisas são geradas pela luta” (ARISTÓTELES, 1979, VIII, 
1155b) 
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outros e com a cidade por meio do processo formativo? Em torno destes pontos levantados, 

buscaremos no tópico a seguir, observar como a tradição formativa de Paidéia, Humanitas 

e Bildung enfrentaram tal tarefa. 

 

1.2. Formação humana na Antiguidade: em torno de areté, Paidéia e Humanitas. 

Ao remontarmos à tradição formativa, observamos que sua noção indica uma forte 

aproximação entre cultura e educação. Nesse enlace, a noção de formação humana provém 

de um percurso anterior ao contexto latino das palavras “educação” e “cultura”.  

A palavra “educação” provém da justaposição do prefixo ex-:  fora; com o termo 

ducere15 – no entanto, não abarca necessariamente o amplo sentido de formação humana. 

Embora por vezes traduzíveis, a formação humana estaria em relação com os fins da 

educação16.  O termo “cultura”, por sua vez, do latim culturae, se coloca em íntima relação 

com colere e cultus: cultivo e culto (FARIA, 1962). Por isso, de modo geral, formação 

humana é abordada na relação indissociável entre educação e cultura (DIAS, 1991; 

MARROU, 1975; JAEGER, 2003). No mundo antigo paidéia é sinônimo de cultura, pois a 

palavra “cultura” possui sua aparição em um contexto latino posterior. 

Na perspectiva formativa, Paidéia e cultura17 se aproximam no sentido de uma 

educação do espírito das crianças para se tornarem membros excelentes da sociedade, 

mediante formação, aperfeiçoamento e refinamento das qualidades naturais (caráter, índole, 

temperamento) (CHAUÍ, 2002, p.127). Paidéia significa, de modo geral, educação e 

cultivo de crianças ( , paidós), cultura, formar, formar valores, ofícios, técnicas, 

formar o espírito, o caráter, um gênero de vida (CHAUÍ, 2002; MANIATOGLOU, 2004, 

p.568).  

                                                 
15 Este radical ducere, está presente em um vasto grupo de palavras como conduzir, induzir, deduzir. Todas 
em referência ao que seria um duto, uma via, um caminho. Ex-ducere pode ser entendido como conduzir para 
fora. 
16 Nesse sentido, diz Luzuriaga: ...existen muy diversas interpretaciones del concepto de formación, y que no 
difieren esencialmente del de la educación. Sin embargo, si se quiere hacer una distición entre ambos, podría 
decirse que la formação se refiere más al aspecto cultural y la educación al personal; la formación tiene un 
aspecto más objetivo, mientras que la educación es más íntima, más subjetiva. También se puede indicar que 
la educación tiene por fin la formación de la personalidad. Pero en realidad ambos términos son equivalentes 
y en castellano no tiene sentido estabelecer una distinción esencial entre ellos. (LUZURIAGA, 1960, p.163) 
17 A aproximação entre o termo grego Paidéia e o termo latino cultura, possui suas raízes no verbo colere que 
significa, segundo Chauí (2002, p.127): criar, tomar conta e cuidar, o cuidado do homem com a natureza – no 
sentido de agricultura; o cuidado dos homens com os deuses, no sentido de culto; o cuidado com a alma e o 
corpo das crianças, com sua educação e formação, no sentido de pericultura.  



 27 

Segundo a historiografia, a cultura grega pode ser dividida, de modo geral, em 

quatro momentos: homérico, arcaico, clássico e helenístico. Embora seguimos esta datação 

como referência histórica, dividiremos em dois grandes períodos: o homérico e o arcaico de 

um lado, e, de outro, o clássico e o helenístico. Esta divisão apresenta dois modos distintos 

de considerar a teleoformidade nos processos formativos. A primeira demarca um 

movimento cujo fim está em relação à forma do homem distinto pela excelência, em seu 

aspecto nobre e guerreiro. Fundamentalmente baseada em laços sanguíneos e na guerra, 

esta teleoformidade baseia-se no exemplo dos modelos Aquiles e Odisseu. Entre estes dois, 

assistimos a passagem e aglutinação de uma excelência guerreira para uma temperante e 

astuta. No contexto arcaico, se fundamenta o alfabeto grego, surgem as primeiras cidades e 

se inicia uma perspectiva formativa para a cidadania. Em torno dos pensadores pré-

socráticos, emerge uma nova imagem de formação humana: o investigador da Natureza, 

que versa sobre as causas e princípios que regem a Natureza e o mundo. Assim, a 

teleoformidade desenvolve um novo percurso no discurso racional, criando as condições 

para a paidéia clássica do século V a.C. A segunda teleoformidade caracteriza-se pela 

vinculação entre forma e verdade no plano do discurso filosófico. Formação humana, 

doravante, se entrama no rigor discursivo baseado em princípios e valores que relacionam 

intimamente verdade, moral (êthos) e pólis (cidade e relações políticas).   

Deste modo, nos dois próximos itens, apresentaremos a perspectiva destas duas 

teleoformidades que, acompanham imagens e percursos formativos distintos.  

 

1.2.1. Areté e teleoformidade na Grécia homérica e arcaica.  

De modo geral, em relação à formação humana, os momentos estão direcionados 

como veremos a seguir, segundo um conjunto de valores de excelência em relação à atitude 

consigo próprio, a qual diz respeito à ética, bem como face ao grupo e à comunidade, que 

está associado à política. Deste modo, educação e cultura oferecem um suporte para 

constituição de um modo de vida, o qual permite o indivíduo conduzir a si mesmo de modo 

ético em relação à comunidade e aos grupos.  
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Antes do termo paidéia, que somente aparece no contexto clássico grego, a noção 

central é  (areté) 18. A rigor, em torno desse que se torna possível uma genealogia da 

formação humana no pensamento ocidental, uma vez que “sua mudança de significado é 

índice da transformação dos valores no curso da história grega” (SNELL, 2005, p.169). 

Nesse sentido, temos que “o tema essencial da história da formação grega é antes [que 

paidéia] o conceito de arete, que remonta aos tempos mais antigos” (JAEGER, 2003, p.25).  

De modo geral, areté significa o estado de excelência, um poder, uma força, uma 

capacidade – ou, por vezes, traduz-se por “virtude”. Contudo, nos esclarece Maria Helena 

da Rocha Pereira, areté é algo que demarca uma luta, uma dádiva e conquista – também 

traz indicações de uma procura consciente, um esforço para a conquista da forma de 

excelência.  
[Areté] Denota não virtude, como em grego clássico, mas a excelência, a 
superioridade, alvo supremo do herói homérico. É dada por Zeus 19  e 
diminuída quando se cai na escravatura 20 . É sobretudo no campo de 
batalha que se revela, através da coragem e força. Mas pode também 
exercitar-se na assembléia, através da arte de persuadir. (PERREIRA, 
1970, p.101-2). 

 

Nesse sentido, esclarece Jaeger, “o termo ‘virtude’ entendido como a expressão do 

mais alto ideal cavalheiresco unido com uma conduta cortês e distinta e ao heroísmo 

guerreiro, talvez pudesse exprimir o sentido de areté” (JAEGER, 2003, p.25). Neste 

registro, areté demarca valores de ideal de conduta na cultura grega helênica desde os 

tempos homéricos, nos quais é essencialmente aristocrática. Esta íntima relação se dá na 

medida em que areté consigna a raiz da palavra  (aristos) que, de modo geral, 

significa: melhor, ótimo, excelente, exímio (MANIATOGLOU, 2004, p.139); e, por 

extensão, superlativo de distinto e escolhido que indica a areté como um atributo de 

aristocracia e nobreza  (JAEGER, 2003, p.26). Esta ligação entre a palavra areté em sua 

relação com o superlativo  (o mais valente, o mais conceituado) e com o verbo 

 (comporta-se como o primeiro), liga-se ao termo, não por sua etimologia, mas 

                                                 
18 De modo geral, areté designa uma potencialidade, um poder, uma capacidade. No entanto, no plano moral, 
areté indica um conjunto de valores de excelência pela qual o homem deve se orientar para realizar-se 
enquanto sujeito ético. 
19 Ver canto XX da Ilíada:  (HOMÈRE, 19--, XX, 242-3). 
20 Ver canto XVII Odisseia: Zeus tolhe do homem metade de seu valor ( ) quando o submete à 
servitude (HOMERO, 2011, XVII, 322-3). 
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por seu sentido,  (agathós): ter especial força ou coragem ou habilidade para 

qualquer fim superior (PEREIRA, 1970, p.103).  

Durante o período homérico, período entre 1200 a.C e 800 a.C, a areté da cultura 

aristocrática demarca um cultivo de valores nobres e heróicos, os quais estão presentes 

desde tempos mais antigos da Grécia. A areté dos aristos, dos nobres e melhores, é fundada 

no sentido do herói: proveniente do termo  (héros), que significa aquele que conserva, 

defende, guarda, vela sobre; donde o herói seria o guardião, o defensor, o que nasceu para 

lutar e servir em nome da honra (timé) e excelência moral (areté)21. No entanto, embora 

honra e excelência sejam “virtudes” conferidas ao nascimento do nobre, ligada aos laços de 

sangue, deve-se preparar e cultivar o herói para a execução de suas magnas tarefas, ou seja, 

deve haver uma educação do herói (BRANDÃO, 1995, p.25) – todavia, reservada a uma 

pequena elite aristocrática. 

As raízes da areté penetram na Grécia por meio da linguagem poética, cujo 

“testemunho mais remoto da cultura aristocrática helênica é Homero” (JAEGER, 2003, 

p.25). A formação humana, neste período, está enredada por uma agonística, pela luta, 

disputa, confronto e jogo, tal como apresenta aspectos da areté do herói presente nas 

epopéias de Homero. As epopéias Ilíada e Odisséia possibilitam ao povo grego uma certa 

unidade cultural em torno da saga dos heróis Aquiles e Odisseu (Ulisses). A primeira, narra 

a grande batalha de Tróia (Ílion) juntamente com os feitos e jogos heróicos, ao passo que a 

segunda narra a volta do astuto Odisseu à sua pátria Ítaca.  

A Ilíada aponta as características da areté aristocrática. Nesse sentido, está em 

íntima relação com o campo ético. A Ilíada, diz Jaeger, fala-nos de um mundo situado num 

tempo em que domina exclusivamente o espírito heróico da areté, e corporifica este ideal 

em todos os seus heróis (JAEGER, 2003, p.40). Pode-se observar um importante aspecto da 

formação deste êthos heróico na seguinte passagem: ser sempre o melhor e conservar-se 

                                                 
21 Nesse sentido, diz Brandão: etimologicanamente,  (héros) talvez se pudesse aproximar do indo-
europeu serva, da raiz ser-, de que provém o avéstico hauvaiti, ‘ele guarda’ e o latim servare, ‘conservar, 
defender, guardar, velar sobre, ser útil’, donde herói seria o guardião, defensor, o que nasceu para servir” 
(BRANDÃO, 1995, p. 15). E quando as duas “virtudes” deste contexto arcaico, diz: “de qualquer forma, 
exatamente por ser herói, a criança já vem ao mundo com duas ‘virtudes’ inerentes à sua condição e natureza: 
a  (timé), a ‘honrabilidade pessoal’ e a  (areté), a ‘excelência’, a superioridade em relação aos 
outros mortais” (BRANDÃO, 1995, 23). 
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melhor e superior aos outros22 (HOMERO apud. MARROU, 1975, p.30). A areté traz 

consigo a força, a destreza da luta, da agonística, nas quais prevalece a guerra (VIDAL-

NAQUET, 2002, p.51). 

Na Odisseia, o confronto está direcionado para o final do poema. Buscando 

regressar da Guerra de Tróia, Odisseu passa um longo período tentando retornar a sua 

pátria Ítaca. Enquanto isso, diversos pretendentes já se colocavam em sua morada buscando 

esposar sua mulher Penélope e assumir o trono pertencente ao herói Odisseu. Durante este 

longo regresso, passando por diversas provações, Odisseu é caracterizado pela saudade que 

sente de seu lar, pela resistência e luta para retornar à pátria, e pelo autodomínio que 

demonstra com relação aos pretendentes que permaneceram em sua casa, agindo de 

maneira desmedida (hýbris) e desrespeitosa. A inteligência de Odisseu é sua marca 

distintiva. Após chegar em Ítaca, contêm sua ira e se disfarça de mendigo para saber o que 

acontecia em seu reino. Ao deparar-se com a desmessura e desrespeito em seu lar, propõe 

um desafio, cujo prêmio seria a mão de sua bela esposa Penélope. No entanto, somente 

Odisseu poderia ter a habilidade e excelência para cumprir tal desafio. Após realizá-lo, 

Odisseu revela sua identidade e extermina todos os pretendentes ao reino. A tragédia, nesta 

ocasião, é a desmedida dos pretendentes, e a morte é a expiação por esta desmedida 

(JAEGER, 2003, p.82). Nesta epopéia, podemos observar uma lenta passagem de sentido 

de areté na cultura arcaica grega, a qual desloca-se da arte da guerra e da força, para a 

astúcia e inteligência do herói.  (areté) em Odisseu, diz Snell, está no fato de que ele 

sempre consegue achar uma saída (SNELL, 2005, p.174). Daí sua caracterização de 

“poliastuto herói” ( )  (HOMERO, 2011, VIII, 474). A noção de 

areté presente na Odisseia figura em torno do modelo de Odisseu, forma de homem que 

acrescenta à força, coragem e eloquência, “a astúcia, a habilidade de se desvencilhar, pela 

finura do espírito, das mais intricadas situações” (PEREIRA, 1970, p.102).  

Tanto na cultura homérica quanto na cultura posterior, a arcaica, se observa o 

funcionamento de uma “sociedade de discurso”, ou seja, cuja função de conservar ou 

produzir os discursos, são delimitados por um modo de circulação restrito e distribuído por 

grupos aristocráticos (FOUCAULT, 1996, p.39). Nesse sentido, diz Foucault: 

                                                 
22 A referida passagem se encontra no livro Z:  (HOMÈRE, 
19--, VI, 208). 
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Um desses modelos arcaicos [de sociedades de discurso] nos é dado pelos 
grupos de rapsodos que possuíam o conhecimento dos poemas a recitar ou, 
eventualmente, a fazer variar e a transformar; mas esse conhecimento, 
embora tivesse por finalidade uma recitação de caráter ritual, era protegido, 
defendido e conservado em um grupo determinado, pelos exercícios de 
memória, muitas vezes bem complexos, que implicava; sua aprendizagem 
fazia estar ao mesmo tempo em um grupo e em um segredo que a recitação 
manifestava, mas não divulgava; entre a palavra e a escuta os papéis não 
podiam ser trocados. (FOUCAULT, 1996, p.40) 

 

As epopéias delineiam modelos de uma cultura aristocrática, cuja formação não era 

dada por escolas ou institutos especiais, mas recebida em palácios ou castelos dos nobres 

(LUZURIAGA, 1980, p.36). Em relação aos discursos aristocráticos presentes nesse 

momento, bem como a alcunha de “melhores” (aristois) por meio da areté, nobreza e 

distinção, a imagem de excelência foi traçada por meio de uma elite que fazia valer seus 

valores pela força e status social. No mundo grego, fundamentalmente agônico, as funções 

militares estavam subordinadas aos privilégios sociais de uma elite aristocrática, a qual 

detinha as condições de manter os cavalos e as melhores armas. Nesta relação entre 

militarismo e poder social, não era somente a capacidade em si de realizar alguma tarefa 

que determinava sua categoria e seus valores cívicos, mas, fundamentalmente, as posses de 

bens e de servos (hilotas) (GARLAN, 1994).  
Todavia, o que predomina na história grega, desde as tábuas micénicas do 
século XII e dos Poemas Homéricos do século VIII, é algo totalmente 
diferente: há uma concentração das capacidades e das responsabilidades 
militares no topo da hierarquia social, nas mãos de uma elite que no campo 
de batalha desempenha um papel dominante, proporcional àquele que 
desempenha igualmente na política e na economia. É a essa elite que 
compete exibir, na primeira fila, a sua riqueza, o seu poder e a sua coragem, 
enquanto o povo, em segundo plano, se acantona em formações compactas 
para apoiar e aplaudir as façanhas dos grandes campeões. (...) Cabem-lhe [à 
elite] também com toda a certeza os melhores despojos, belas prisioneiras e 
objectos preciosos, retirados do saque comum. (GARLAN, 1994, p.57)  

 

Todo o manejo técnico e seu desdobramento no êthos heróico presente nas epopéias 

refletiam elementos pertinentes à cultura desse contexto histórico. Em correspondência com 

a necessidade formativa desse êthos, os aspectos técnicos desta educação são: o manejo das 

armas, esportes e jogos cavalheirescos, artes musicais como o canto, a lira, a dança, e a 

oratória; a arte de bem viver, traquejo mundano; sabedoria (MARROU, 1975, p.26). No 

tocante ao âmbito da formação desta ética heróica, as epopéias traziam, diz Marrou, “um 
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manual ético, um tratado do ideal” (MARROU, 1975, p.27) e, deste modo, baseava-se 

fundamentalmente na ética da vida e morte honrosa no campo de batalha.  

Os valores que entramam esta formação caracterizada pelo ideal de areté se fazem 

presentes no aspecto exemplar dos heróis, na imitação (mimesis) dos heróis. “Tal é o 

segredo da pedagogia homérica: o exemplo heróico” (MARROU, 1975, p.32). Em outros 

termos, as ações e valores que embasam a atitude dos heróis servem de modelo para a 

formação humana nesse momento. Este é um aspecto fundamental que, embora ofereça 

uma profunda descontinuidade de valores ao longo da história, permanece com uma certa 

regularidade, o modelo. A forma modelar caracteriza fundamentalmente a noção de 

formação humana, dirigindo os processos teleoformais em sua direção e finalidade. Dito de 

outro modo, o modelo demarca o ideal de valor a ser atingido, seu télos é condicionado pela 

forma ideal de formação humana.   

Com vimos, a passagem da Ilíada (VI 208), na qual se diz: “ser sempre o melhor e 

conservar-se superior aos outros”, bem como em IX, 442, na qual Peleu enuncia: “E foi 

para isto que me havia enviado: para te ensinar-te a ser, ao mesmo tempo, um bom 

conselheiro, um bom realizador de façanhas” (HOMERO apud. MARROU, 1975, p.24), a 

tarefa formativa dos preceptores de moldar a forma de excelência é dupla, a saber, formar 

para realizar e ter um domínio da oratória e para tornar-se guerreiro (MARROU, 1975, 

p.24). Assim, o homem ideal cunhado nesta fôrma homérica deve conformar-se a tais 

medidas.  

Deste modo além de areté, que se coloca inicialmente como nosso fio condutor dos 

desdobramentos históricos da formação humana, dois termos merecem destaque: lógos e 

timós. Na Ilíada aparece no canto XV que Pátroclo distraía Eurípilo com seus , 

discursos (logois) (HOMÈRE, 19--, XV, 393; PEREIRA, 1970, p.195). No canto I da 

Odisseia, a palavra  aparece na lamentação de Atena em referência aos discursos 

( ) sedutores da ninfa Calipso ao herói Odisseu (HOMERO, 2011, I, 56; PEREIRA, 

1970, p.195). Nesse contexto das epopéias, que conferiram uma certa unidade cultural ao 

povo grego, o termo lógos se caracteriza como falar e proferir discursos. O lógos, nesse 

registro, é demarcado por sua origem em Légein que, em sentido amplo, significa: reunir, 

contar, narrar, pronunciar, falar, dizer (CHAUÍ, 2004, p.504). A questão é que o lógos fica 

reservado somente a um reduzido grupo que, com um certo suporte institucional, rege as 
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práticas discursivas e organiza as regras do jogo discursivo. A formação para o uso do 

lógos é privilégio de uma pequena elite grega. Lógos confere valor e distinção, fundamenta 

e procura dar unidade aos discursos que embasam a formação do homem em sua 

comunidade ou grupo. Tomado como sinônimo de palavra pronunciada, lógos possibilita a 

comunicação da polis e, nesse sentido, tece importantes aspectos da vida política – daí a 

formação para o lógos, presente na oratória das assembléias e na narração (mithós) poética 

das epopéias, por exemplo. Tomado como sinônimo de razão e iluminação, lógos 

possibilita o uso razoável da vida ética e sua relação com o aspecto divino. Tal é a doação 

de Prometeu aos homens, o fogo sagrado, que permite aos mortais se elevarem através das 

artes e da sabedoria.  

Todavia, embora exista literatura homérica durante este período, o alfabeto grego 

não está difundido por toda Hélade e, assim como a dificuldade de comunicação devido às 

condições geográficas do relevo grego, o acesso aos livros e aos círculos de leitura é muito 

restrito e reservado para poucos. Os grandes feitos de Aquiles e Odisseu, de modo geral, 

foram difundidos por uma cultura fundamentalmente oral, através do rapsodos e aedos, de 

poetas cantadores itinerantes. A paidéia é difundida pela poesia que se colocou como o 

recurso para a conservação, cultivo e desenvolvimento da memória e, desta maneira, 

possibilitou uma certa unidade tanto educacional quanto cultural. A memorização é uma 

técnica muito importante para essa cultura e desta técnica depende sua própria 

sobrevivência. Deste modo, torna-se muito dificultosa a empreita de analisar a fundo esse 

contexto histórico, devido escassez dos documentos, na medida em que a língua grega não 

possuía um alfabeto definido e unificado. Assim, ainda que possuindo o restrito uso da 

grafia, presente nas epopéias, essa cultura pode ser caracterizada como fundamentalmente 

oral. O lógos, portanto, ligado à palavra, se fixa através dos discursos de memória sobre os 

grandes feitos heróicos.  

Estes feitos heróicos fixados pelas imagens de Aquiles e Odisseu demarcam aquilo 

que se colocava como a mais alta areté nesse contexto: a honra ( ). A formação voltada 

para a ética da honra e da guerra é o objetivo da teleoformidade nesse período. Os modelos 

indicados pelos heróis, diz Marrou: “Estão dispostos – e com que decisão! – a sacrificá-la 

por algo mais elevado que ela própria; por isso a ética homérica é uma ética da honra” 

(MARROU, 1975, p.29).  
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Quando se retoma a formação humana no registro do desdobramento do espírito, 

como sugere, por exemplo, Georges Hans-Gadamer (1999), no mundo homérico, a 

concepção de alma não está bem delimitada como nos contextos subseqüentes (SNELL, 

2005, p.12). Segundo Snell, duas palavras em Homero indicam o espírito,  (thymós) e 

 (nóos). “ (thymós) é, em Homero, o que provoca as emoções e  (nóos) o 

que faz surgir as imagens; assim sendo, o mundo espiritual, da alma” (SNELL, 2005, p.9). 

Estes termos não possuem uma definição ou operação separadas do corpo físico. “[ ] 

Ele é o espírito entendido como sede de representações claras e, portanto, o órgão que as 

suscita” e, mais adiante complementa, “  é quase um olho espiritual que vê com 

clareza” (SNELL, 2005, p.14). Assim, nesse contexto homérico, nóos e thymós não se 

distinguem dos órgãos, as forças espirituais do homem homérico situam-se em íntima 

relação com sua força física. Em Homero o espírito humano prescinde de unidade, pois 

“  e  são, por assim dizer órgãos separados que exercem, cada um por 

seu turno, uma função particular. Esses órgãos da alma não se distinguem substancialmente 

dos órgãos do corpo” (SNELL, 2005, p.15). Deste modo, esse período não possui uma 

visão totalizante do humano para refletir sua formação. O homem, nesse registro homérico, 

é um agregado de partes sem uma concepção unitária24. 
A primeira observação a fazer é que falta uma concepção unitária da 
personalidade. Falta a noção de vontade, que é posterior e, ipso facto, a de 
livre arbítrio, que só nela pode originar-se. Falta uma distinção entre o 
psíquico e o somático, que só mais tarde há-de surgir. Pelo contrário, um 
e outro interpenetram-se, e qualquer função intelectual é considerada 
“órgão”, tanto como um dos membros. (PEREIRA, 1970, p.94)   

 

Nesse sentido, não se separam os domínios da formação ética e estética dos demais 

registros formativos, na medida em que as forças morais são tão reais como as forças 

físicas (JAEGER, 2003, p.78). Deste modo, embora o contexto homérico não possua uma 

teoria definida acerca do homem ou do humano, ela não deixar de fixar uma imagem de 

homem ideal, um modelo de perfeição que remonta aos valores próprios dessa cultura. Esta 

teleoformidade somente se torna possível por meio de uma série de técnicas que permitem 

                                                 
23 Thymós, noos e psykhé, respectivamente: honra no sentido de coragem e força; pensamento, intelecto; e 
alma, espírito.  
24 Sobre a concepção de homem em Homero, ver: SNELL, O Homem na concepção de Homero, 2005; 
PEREIRA, Estudo de História da Cultura Clássica, Volume I, Cultura grega, capítulo: A concepção de 
homem nos poemas homéricos, 1970. 
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o modelamento do homem segundo uma forma excelente cujo valor está legitimado por um 

discurso presente nas epopéias e nas relações de poder de uma elite aristocrática. Seus 

valores são delineados pela areté dos aristois através da formação para o uso do discurso 

(lógos) e para uma ética guerreira baseada na honra (timé). Estes dois termos, que 

caracterizam esse modelo formativo, sofrerão uma forte transformação nos regimes 

discursivos e nas práticas sociais nas culturas posteriores. Nesse sentido, pode-se notar que 

os termos areté, lógos e timé serão indicadores da batalha que se trava sobre os sentidos e 

significados que contornam a forma de ideal humano, assim possibilitando a fixação de um 

modelo e dos processos formativos fundamentais para a manutenção de uma determinada 

cultura.  

No período arcaico, ou dos Sete Sábios, que vai do século VIII a.C ao início do V 

a.C, começa-se a construção das primeiras cidades (pólis) gregas, com pequenas sedes de 

governo, em torno das fortalezas que os grupos do período anterior construíram visando a 

sua defesa. Como exemplo, temos: Atenas, Tebas, Megara, no continente; Esparta e 

Corinto no Peloponeso, Mileto e Éfeso na Ásia Menor; Militene, Samos e Cálcis nas ilhas 

do mar Egeu. Nota-se a passagem de uma cultura aristocrática e agrária para uma 

oligarquia urbana, de intensa relação comercial e de uma economia monetária (CHAUÍ, 

2004, p.16). Neste período, marcado pelo aparecimento da pólis, se fundamenta o alfabeto 

grego25, momento decisivo na cultura e história do Ocidente. Assim, a palavra escrita26 

torna-se uma importante ferramenta para o sistema e estruturação da pólis. 

As mais antigas inscrições em alfabeto grego que conhecíamos mostram que, 
desde o século VIII, não se trata mais de um saber especializado, reservado a 
escribas, mas de uma técnica de amplo uso, livremente difundida no público. 
Ao lado da recitação decorada de textos de Homero e Hesíodo – que 
continua sendo tradicional – a escrita constituirá o elemento base da paidéia 
grega. (VERNANT, 2000, p.43) 

 

                                                 
25 Existe uma enorme dificuldade quanto à datação precisa do alfabeto grego. Nesse sentido, Havelock  indica 
que, entre os helenistas, o alfabeto é situado por volta do século X ou IX a.C, enquanto outros situam no 
século VIII a.C (1996, p.65; nota 4). 
26 A palavra foi o meio pelo qual se originaram e se difundiram as epopéias. No entanto, a Grécia homérica 
caracteriza-se por uma cultura fundamentalmente oral. Neste contexto, a palavra escrita possibilitou um 
potencial de criação de conceitos por meio do discurso, que se dar tanto na oralidade, no uso da palavra na 
assembléia ou na praça pública, quanto na trama da palavra escrita, por meio do discurso textual na legislatura, 
na filosofia, etc.  
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Esta relação entre pólis e palavra marca de modo contundente a história da 

formação humana no Ocidente. Neste período, juntamente com a criação de colônias que 

expandiram os limites do território grego, cunham-se moedas estruturando uma classe 

comerciante dominante que apoiava a emergência de poder de um tirano. Embora presente 

em qualquer período da história grega, a tirania, diz Maria Helena, é um regime político 

típico da Época Arcaica27 (PEREIRA, 1970, p.134). Ao final deste regime político em 

Atenas, na segunda metade do século VI a.C, Clístenes institui a isonomia, a igualdade 

perante a lei, que se opõe à tirania (PEREIRA, 1970, p.136). Todavia, vale lembrar que 

somente uma pequena elite poderia fazer valer esta igualdade, participando da cidadania.  

Nela não se incluíam mulheres, estrangeiros, escravos de guerra e por dívida. No entanto, a 

palavra se coloca na base de novas leis escritas e desdobra-se na formação do cidadão para 

a pólis. “A polis é um sistema de vida, e por conseqüência, forma os cidadãos que nela 

habitam. Como disse Simónides: A Polis é mestra do homem” (PEREIRA, 1970, p.138).  

No âmbito filosófico do contexto arcaico, a palavra escrita oferece um importante 

suporte para elaboração mais rigorosa do discurso racional (lógos), através dos pensadores 

denominados “pré-socráticos”, como: Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, 

Anaxímenes de Mileto, Heráclito de Éfeso, com o pensamento jônico; bem como o 

pensamento pitagórico que se situava em torno de Pitágoras de Samos; o pensamento 

eleático com Xenófanes de Colofão, Parmênides de Eléia, Zenão de Eléia; e pensadores 

como Empédocles de Agrigento, Anaxágoras de Clazómena, e os atomistas Leucipo e 

Demócrito. Em torno destes pensadores, a Grécia constrói suas primeiras investigações 

sobre as causas (aitia) e princípios (arkhé) que regem a phýsis (Natureza), baseando-se no 

discurso racional que influi no modo de pensar filosófico e na paidéia do período clássico. 

Deslocando o estatuto privilegiado da mitologia e teogonia dos deuses gregos, estes 

primeiros pensadores, no dizer de Aristóteles, foram os  (physiologon) 

(ARISTÓTELES, 2002, A5 14), ou seja, investigadores da phýsis. Podem ser denominados 

físicos na medida em que buscam na natureza (phýsis) as causas (aitia) e princípios (arkhé) 

que governam o mundo (kósmos) (CHAUÍ, 2004, p.47;53). 

                                                 
27  Com exceção de Esparta que manteve uma monarquia dualista (PEREIRA, 1970, p.134). Destaca-se 
também a figura do legislador Licurgo que tornou Esparta uma potência guerreira (PEREIRA, 1970, p.136). 
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O pensamento dos investigadores “pré-socráticos” possui fortes desdobramentos na 

elaboração do pensar filosófico do século V a.C e, por extensão, na história da formação 

humana, como veremos adiante. Nesse contexto arcaico algumas noções fundamentais à 

formação humana são modificadas face àquela do período guerreiro aristocrático homérico. 

De Tales a Sócrates, muitas são as especificidades que podemos abordar e que provocaram 

profundas transformações na cultura grega e, por conseguinte, na história da formação 

humana. Devido a um recorte necessário, dentre os diversos pensadores deste período, 

vamos destacar Heráclito e Parmênides, na medida em que, em torno desses dois 

pensadores, se projetou um importante debate na cultura grega arcaica, com fortes 

desdobramentos na história e cultura do Ocidente. Esse embate pode ser colocado em 

função de um princípio que se tenciona e coloca o ser em puro devir, para Heráclito, e outro 

que coloca o estatuto do ser como algo uno e imutável, para Parmênides.  

Em torno do pensamento de Heráclito de Éfeso, algumas perspectivas da cultura 

homérica são deslocadas. A noção de  (psykhé), de alma, assume os contornos mais 

densos que, em contraposição ao corpo (PERREIRA, 1970, p.191), proveniente da lírica 

antiga (SNELL, 2005, p.17), traz os elementos da descoberta do âmbito íntimo e profundo 

do homem. Em Heráclito, a alma se presentifica no lógos. “A palavra fundamental de 

Heráclito é: , o recolhimento que torna presente e manifesto tudo o que é na 

totalidade enquanto ente.  é o nome que Heráclito dá ao ser do ente (HEIDEGGER, 

2008a, p.445). O termo lógos, deste modo, adquire uma profundidade, um caráter não-

espacial, uma propriedade comum ( ) e não se define mais como órgão físico, como 

em Homero (SNELL, 2005, p.17-22). No aforismo 45, diz Heráclito: “os limites da alma 

não os encontrarias, todo caminho percorrendo; tão profundo logos ela tem” (HERÁCLITO, 

1996, [45]). Nesse sentido, em relação à natureza, o aforismo 123 delineia um aspecto 

velado e um segredo: “a natureza ama ocultar-se” (HERÁCLITO apud. HADOT, 2006, 

p.21). Esses aforismos indicam alguns aspectos que a formação humana não pode deixar de 

questionar: como e qual é a forma do humano, uma vez que na natureza (e, portanto, na 

natureza humana) se colocam aspectos velados em seu logos profundo? 

Essa questão coloca uma reflexão sobre os desdobramentos e modelos presentes na 

história formação humana. No entanto, para Heráclito, o lógos é palavra e ação que forma 
                                                 
28 Lógos. 
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o êthos do homem (JAEGER, 2003, p.225). Nesse sentido, Heráclito é o primeiro filósofo 

que equipara phronesis (sabedoria prática) e sofia (sabedoria), ou seja, “o conhecimento do 

Ser está em íntima dependência e conexão com a intelecção da ordem dos valores e 

orientação da vida; e é com plena consciência que ele inclui a primeira na segunda” 

(JAEGER, 2003, p.225).     
O Homem de Heráclito é uma parte do cosmos. Nessa condição está 
igualmente submetido às leis do cosmos, tal como as suas demais partes. 
Quando, porém, ganha consciência de que traz no seu próprio espírito a lei 
eterna da mais alta sabedoria, cujos decretos procedem da lei divina. A 
liberdade do homem grego consiste em se sentir subordinado, como 
membro, à totalidade da polis e das suas leis. (JAEGER, 2003, p.228) 

 

Lógos se coloca como fundamento e medida do mundo, das coisas e dos seres. No 

lógos heraclitiano, pensamento e palavra se confundem, indicando “uma razão e uma 

linguagem cósmicas ou universais, a presença do divino na natureza e em nós” (CHAUÍ, 

2004, p.81). Esse lógos diz: o combate é de todas as coisas o pai (HERÁCLITO, 1996, 

[53]); ou seja, nele se coloca uma agonística dos contrários que encontra sua harmonia e 

medida no lógos. Desloca também o sentido do termo kósmos que, como vimos, em 

Homero, significava ordem, adereço e enfeite, ao passo que transforma-se em ordem e 

harmonia do mundo29. A harmonia que compõe o lógos é conflito e luta dos contrários. 

Heráclito traz a imagem do homem como suporte (sujeito) da psykhé (alma, espírito) e do 

lógos (razão, discurso) em uma unidade entre natureza-mundo e alma humana, no vínculo 

tensionado pelos contrários (lógos). Ao adquirir os contornos da reflexão filosófica 

indicada por essa imagem de homem, a formação humana, nesse prisma, deve considerar a 

forma segundo a tensão e a profundidade que compõem alma. Assim, a forma que se 

poderia tomar como paradigma em relação ao pensamento heraclitiano, apresenta-se a 

partir do jogo30 (aion), na medida em que a natureza possui um aspecto velado, oculto e a 

psykhé do homem possui profundidade e conflito em sua constituição.  

                                                 
29 No aforismo 30, diz: “Este mundo [ ], o mesmo de todos os (seres), nenhum deus, nenhum homem o 
fez, mas era, é e será fogo sempre vivo, acendendo-se em medidas e apagando-se em medidas” 
(HERÁCLITO, 1996, [30]). 
30 Heráclito traz a visão de que o mundo é um jogo, figurado pela imagem de uma criança. “Tempo (Aiôn) é 
criança brincando, jogando; de criança o reinado” (HERÁCLITO, 1996, [52]). Nesse sentido, diz Nietzsche: 
“O mundo é o jogo de Zeus, ou, expresso de modo mais físico, do fogo consigo mesmo” (NIETZSCHE, 2011, 
p.65).  
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Parmênides de Eléia, por seu turno, desenvolve uma ontologia por meio de um 

poema intitulado Da Natureza. Nesta obra, diz Bernhardt, o fervor religioso desenvolve, de 

uma maneira quase tão surpreendente para a mentalidade antiga como para a nossa, um 

ensinamento isento de qualquer obscuridade mística (BERNHARDT, 1973, p.40). Neste 

poema diz Parmênides: 
Pois bem, eu te direi, e tu recebeste a palavra que ouviste, 
os únicos caminhos de inquérito que são a pensar: 
o primeiro, que é e portanto que não é não ser, 
de Persuasão é o caminho (pois à verdade acompanha); 
o outro, que não é e portanto que é preciso não ser, 
este então, eu te digo, é o atalho de todo incrível; 
pois nem conhecerias o que não é (pois não é exeqüível),  
nem o dirias... 
(...) 
pois o mesmo é a pensar e portanto ser. 
(...)  
Necessário é o dizer e pensar que (o) ente é; pois é ser;  
e nada não é. (PARMÊNIDES, II, III, VI, 1996) 

 

Embora a palavra verdade,  (alethéia), seja proveniente de um universo antigo 

grego que remonta aos magos, poetas e adivinhos, o poema não diz respeito diretamente à 

linguagem sagrada dos mistérios. Pelo contrário, a razão é quem argumenta (CHAUÍ, 2004, 

p.89). Essa força do pensamento parmenidiano se desdobra em diversos momentos na 

história da formação humana, pois abre o caminho para a estruturação da lógica do discurso. 

Nesse sentido, diz Jaeger: 
sua importância na história da educação e da formação humana só pode ser 
avaliada em conexão com a história da influência vasta e fecunda das suas 
idéias fundamentais. Nós encontramos de novo as fases da evolução da 
cultura grega e ainda hoje nos surge como protótipo de uma filosofia 
perene. Com ele aparece, ao lado da filosofia jônica da natureza e das 
especulações pitagóricas sobre os números, uma nova forma fundamental 
do pensamento grego, cuja importância ultrapassa as fronteiras da filosofia 
para penetrar profundamente na totalidade da vida espiritual: a lógica. 
(JAEGER, 2003, p.218) 

 

Nesse prisma, a verdade em seu desdobramento lógico indica o percurso seguro ao 

ser, à essência. Nessas imagens de caminho, da opinião e da verdade, o pensador eleata 

aponta para o bívio, as duas vias, através de uma bifurcação que conduz a dois processos 

formativos: um caminho da opinião e do não-ser e um caminho da verdade (Persuasão) e 

do ser. Somente o que leva ao ser conduz ao verdadeiro, ao encontro entre pensamento e 
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essência, pois ser e pensar são o mesmo. Este percurso é caracterizado como indestrutível, 

pleno, Uno, imóvel e eterno (MONDOLFO, 1942, p.80). “O mesmo é pensar e ser e em 

vista de que é pensamento. Pois não sem o que é, no qual é revelado em palavra, acharás o 

pensar; pois nem era ou é ou será outro fora do que é, pois Moira [Destino] o encadeou a 

ser inteiro e imóvel” (PARMÊNIDES, VIII, 1996). Enquanto que o devir é contraditório e 

incompleto, o caminho da verdade conduz ao ser e à plenitude. A alma humana, nesse 

prisma, é considerada uma mistura que se pode harmonizar pela via da verdade e do ser 

(MONDOLFO, 1942, p.83), atingindo sua completude.  

De toda maneira permanece o fato de que não houve senão um homem, 
tanto quanto se saiba, para passar ao limite e ousar julgar inteira e 
absolutamente do Absoluto, quando um pensamento que se quer 
firmemente seguro, que se quer estável, experimenta e verifica de maneira 
perfeitamente clara a impossibilidade de transgredir as determinações que 
ele se dá conformemente à sua vontade de estabilidade. Assim é o 
nascimento da ontologia e ao mesmo tempo sua mais alta ilustração, pela 
qual a exigência de absoluta precisão e de rigorosa coerência de 
pensamento mede e abraça exata e completamente a Revelação da 
Realidade absoluta. (BERNHARDT, 1973, p.42) 

 

O discurso parmenidiano marca de modo contundente o pensamento ocidental e, por 

conseguinte, a maneira como esse discurso de verdade ressoa nos processos formativos, 

buscando uma teleoformidade que realize a forma humana em sua dimensão ontológica e 

absoluta.  
Desde Parmênides, [a filosofia] encontrou seu caminho próprio; explora 
um domínio novo, coloca problemas que só a ela pertencem. Os filósofos já 
se não interrogam, como o faziam os milésios, sobre o que é a ordem, como 
se formou, como se mantém, mas sim qual a natureza do Ser e do Saber e 
quais são suas relações. Os gregos acrescentam assim uma nova dimensão 
à história do pensamento humano. (VERNANT, 2000, p.104) 

 

Esta nova dimensão do pensamento humano traz no cerne da reflexão uma relação 

entre verdade enquanto saber, e ontologia enquanto ser. Essa relação entre pensar e ser por 

meio do lógos, tem por base o desenvolvimento da palavra escrita que emerge em seu 

caráter formador e fundamental na estruturação do discurso teleoformal – embasado por 

causas e princípios racionais que regem tanto a natureza humana, quanto toda a phýsis. 

Parmênides abre as possibilidades vindouras de uma estruturação rigorosa e lógica da 

teleoformidade, ao passo que Heráclito, na esteira da poesia lírica, aponta para uma 
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profundidade do lógos que habita a alma humana que é impossível ser encontrada, pois a 

natureza ama ocultar-se. Nesse registro, o homem fixado em seu duplo, sua natureza física 

e espiritual, desponta na formação moral voltada para o exercício da cidadania e dos 

valores cultivados pelos grupos sociais da pólis. No final deste período arcaico, diz Pereira,  

o ideal a atingir não é só cobrir-se de glória, como o fora no tempo dos 
heróis homéricos. É algo de mais completo, que se exprime pela palavra 

, derivada de , ou como se lê muitas vezes, 
, – “belo e bom”. Pretende-se alcançar, 

simultaneamente, a excelência moral e física. (PEREIRA, 1970, p.289)  
 

1.2.2. A emergência da Paidéia e da teleoformidade do lógos filosófico 

No período clássico, do século V ao  IV a.C, surge o termo que nos remete às raízes 

da noção de cultura no Ocidente, a saber, (paidéia). Nesse contexto, se efetiva o 

alfabeto na cultura grega, demandando a formação humana segundo o cultivo da excelência 

(areté) na utilização da escrita e oral, assim tornando-se uma forte prioridade da paidéia. 

Ao tornar-se urbana, comercial, artesanal e democrática, a paidéia indica um novo ideal de 

excelência e mérito: o bom orador (CHAUÍ, 2004, p.157-8). O uso com excelência da 

palavra ganha nítidos contornos como um modo de exercer influência e atuar na atividade 

política da cidade (pólis). Assim, paidéia demarca uma mudança de valores em torno da 

sociedade democrática ateniense, bem como um desdobramento em relação à formação dos 

futuros cidadãos, seja por meio de exercícios corporais, ginástica e música, seja por meio 

do espírito (HADOT, 1999, p.31). 

Nesse período surgem os primeiros educadores que buscavam sua remuneração 

através do oficio do ensino da palavra e, em particular, da retórica: os sofistas. Esses 

professores versavam sobre a excelência no domínio da arte do discurso, tendo em vista 

prosperar na vida pública e privada. Ensinavam técnicas para o uso da linguagem nas 

assembléias e debates, dentre outras técnicas para a vida política. Nesse sentido, diz Chauí, 

os sofistas ensinavam: 
A arte de argumentar e persuadir, decisiva para quem exerce a cidadania 
numa democracia direta, em que as discussões e decisões são feitas em 
público e nas quais vence que melhor souber persuadir os demais, sendo 
hábil, jeitoso, astuto na argumentação em favor de sua opinião e contra o 
adversário. Se a nova areté é a cidadania e se a educação visa a formação do 
cidadão virtuoso ou excelente, os sofistas se apresentavam como professores 
de areté ou, como ficaram conhecidos, como professores de virtude. 
(CHAUÍ, 2004, p.162) 
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Nesse âmbito, Isócrates (438-338 a.C) surge como professor da palavra, da oratória e da 

retórica. Areté, deste modo, torna-se o ideal do “bem falar” ( ), através da 

“ginástica intelectual ( ) que é preparação ( ) para à 

alta cultura ( )” (ISÓCRATES apud. MARROU, 1975, p.134). No excerto 

acima, a tradução do termo cultura é philosophias, pois a noção de sophia, caracteriza um 

saber e, por extensão, uma cultura, um cultivo, uma paidéia.  

Nesse contexto clássico, a filosofia se insere nesse debate do uso excelente da 

palavra e, em especial, a oratória. Assim, também emerge como paidéia (MATOS, 1997, 

p.34). Daí por diante, filosofia e formação humana estreitam-se seus laços de modo a 

manter-se neste vínculo até nossos dias.  

Sob o rigor do pensamento de Sócrates (469-399 a.C), Platão (427-347 a.C) e 

Aristóteles (384-321 a.C), a paidéia é reformulada através de uma vinculação da busca de 

desvelar a verdade (a-lethéia), dos fins (télos), causas (aitía) e princípios (arkhé) que regem 

tanto a  (phýsis), isto é, a  natureza, quanto a natureza humana. Todavia, este vínculo 

deve cumprir as exigências do lógos (discurso racional) e possuir desdobramentos de uma 

rigorosa formação moral. Em torno da figura de Sócrates, se coloca o valor absoluto da 

intenção moral (HADOT, 1999, p.60), o qual demarca um indissociável vínculo entre a 

verdade (saber), o êthos e a vida na pólis (FOUCAULT, 2011, p.60). Filosofia se 

caracteriza como um modo de vida, um modo de se comportar (êthos). Assim, areté se 

coloca em relação ao conhecimento e à moral, e a paidéia filosófica delineia um êthos 

filosófico de acordo com os novos valores da formação para a cidade.  

Sócrates e Platão exigem a sinceridade, mas não só do filósofo que aspira o 
conhecimento através do pensamento, e sim de todo homem moral, na 
medida em que fundam eles a ação sobre o conhecimento; e a mesma 
coerência queriam na ação, para que assim nenhuma ação viesse a 
desmentir as outras;  (viver de acordo consigo 
mesmo) dos filósofos subseqüentes anuncia-se aqui pela primeira vez. 
(SNELL, 2005a, p.174). 

 

Assim, no período clássico, muitos aspectos da areté presente nas epopéias e na cultura 

arcaica são ressignificados. E a noção de areté nos indica essa transformação de valores. A 

excelência, diz Chauí, não é mais a coragem do jovem guerreiro em sua busca da “bela 

morte”, mas torna-se a excelência cívica, ou seja, o respeito às leis e a participação nas 
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atividades políticas (CHAUÍ, 2004, p.158). Deste modo, o deslocamento de sentido de 

areté, noção que oferece a imagem ideal e o termo da formação – a teleoformidade –,  se 

coloca fundamentalmente na estratégia de regime discursivo filosófico. Dentre os diversos 

pensadores do período, destacamos o deslocamento operado por Platão que delineou uma 

nova ordem nos discursos sobre formação humana. 

No diálogo Fedro, Platão considera a luta em governar à alma segundo a filosofia. 

Utiliza-se do Mito do Cocheiro31 para tratar da condição humana em seu duplo: alma e 

corpo. Este mito apresenta uma parelha de cavalos: um racional, que seria a alma universal 

e imortal, e outro irracional, que seria o corpo, ligado aos apetites. De naturezas distintas e 

em profunda disputa, cabe ao homem guiar esta parelha segundo a razão e a vida virtuosa. 

E como toda areté tem sua função específica, compete à alma governar e legislar em função 

de uma vida virtuosa e feliz (PLATÃO, 1960, 246-9). Contudo, para a alma se guiar pela 

areté, deve basear-se na atitude temperante, vigilante e ética32, mantendo assim o estado de 

saúde, enquanto excelência do corpo e da alma. A condução racional da vida é realizada 

pela paidéia platônica com relação ao domínio dos sentidos por parte da razão. Este 

domínio é a areté da sofrosyne, ou seja, a moderação, a temperança, o comedimento. Nesse 

sentido, coloca Vernant:  
o domínio de si de que é feita a sofrosyne parece implicar, senão um 
dualismo, pelo menos uma certa tensão no homem entre elementos opostos: 
o que é da ordem do tymós, a afetividade, as emoções, as paixões (temas 
favoritos da poesia lírica), e o que é da ordem da prudência refletida, e um 
cálculo raciocinado (celebrados pelos Gnômicos). Estas forças da alma não 
estão no mesmo plano. (VERNANT, 2000, p.70) 

 

Desta forma, a alma (psykhé) apresenta-se na leitura platônica, como uma oposição entre 

sensível e racional. Enquanto substância, a alma divide-se em: racional, colérica e 

concupiscente. Tal divisão respeita sua perspectiva de formação, compreendendo graus do 

                                                 
31 Sobre este mito e sua relação com a teoria da alma (psicologia) e da vida virtuosa (ética), consultar Chauí, 
2004, p.290-2. 
32 Sobre a atitude temperante em sua condução cuidadosa, vigilante e racional, se cruza intimamente ética e 
estética. O ideal de areté do período arcaico com o ideal de kálos agathós dos guerreiros e de seus códigos de 
honra é deslocado pelo ideal de  (sophrosýne) – que configura o “ideal ético do sábio, pois 
significa integridade física e psíquica daquele que sabe moderar seus apetites e desejos e pratica a phronésis” 
(CHAUÍ, 2004, p.511). Nesse sentido, diz Snell: Destarte, a moral subordina-se à estética e, na realidade, a 
sophrosyne é uma espécie de intuito artístico da medida e da forma no campo moral. À medida que a 
harmonia se torna, para os gregos, um valor supremo na arte, adquire ela um destaque cada vez maior também 
nas máximas éticas (2005a, p.172). 
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desenvolvimento humano. O comando da alma deve ser realizado pela parte principal e 

primeira na escala hierárquica dos valores de Platão, a saber, a razão. Esse olhar demarca 

uma transformação no valor da areté no mundo antigo, com desdobramentos até nos dias 

atuais. 

Essa passagem de valores em torno de areté mais elevada e sua relação com o 

discurso formativo se mostra de modo contundente na obra República. Quando assimilada 

por sua tradução “República”, o diálogo aparenta tratar-se tão somente de um escrito 

político, daí resulta sua designação original: Politéia ( )33. Entretanto, não é isso 

que ocorre. Somente um terço do livro é dedicado às questões políticas. Tal obra assinala 

registros tanto no viés filosófico, quanto epistemológico, político, ético, educacional, etc, e 

nenhum deles por si, exaurem a leitura. Contudo, aqui destaca-se a contribuição da obra no 

registro cultural-educacional (paidéia), todavia, sem desconsiderar as implicações e inter-

relações entre os diversos registros.  

Nesse sentido, a formação humana e sua relação com a cidade respeitam a 

tripartição da alma, ou seja, o que vale para a alma do cidadão vale para a cidade. Deste 

modo, existem três classes sociais em correspondência direta com as partes da alma. A 

paidéia, por conseguinte, deve se orientar para três estratos sociais relativos as três partes 

da alma. Quanto a essa divisão deve se ter clareza, pois “a confusão e mudança destas três 

classes umas para as outras seria o maior dos prejuízos para a cidade e com razão se 

poderia classificar de o maior dos danos” (PLATÃO, 1996, 434b-c).  

A formação do primeiro estrato social, reservado àqueles que fazem trabalhos 

manuais – artesãos, sapateiro, carpinteiro, comerciantes, etc – está situada na educação e 

domínio da parte concupiscente. Localizada no baixo-ventre, entre o diafragma e umbigo, 

busca comida, bebida, sexo e prazeres, ou seja, suprir o necessário para conservação do 

corpo e geração de outros corpos (CHAUÍ, 2004, p.293). Diz respeito à parte irracional e 

mortal, se liga aos meios de sobrevivência do corpo mediante desejos menos nobres – 

sendo caracterizada como companheira de certas satisfações do corpo pelo dinheiro, na 

medida em que é com esse que se pode se satisfazer desejos dessa ordem34 (PLATÃO, 

                                                 
33 Extrai-se o título original do texto estabelecido por Emile Chambry em Platon Oeuvres Complètes, Paris 
1947. 
34 Platão chama a atenção para um aspecto que despontava em seu momento histórico: uma nova classe 
comerciante que, segundo seu prisma, deveria ser capaz de dominar esta porção da alma. Embora o cidadão 
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1996, 439d; 580-581a). Deste modo, se tal porção da alma tomar conta e imperar sobre as 

demais, o homem torna-se escravo dos apetites. Isso é motivo de grande preocupação e 

cuidado em Platão.  

[...] na alma do homem ( ) há como que uma parte 
melhor e outra pior; quando a melhor por natureza ( ) domina a pior, 
chama-se a isso “ser senhor de si” ( ) – o que é um elogio, 
sem dúvida; porém, quando devido a uma má educação ( ) 
ou companhia, a parte melhor, sendo a mais pequena, é dominada pela 
superabundância da pior, a tal expressão censura o fato como coisa 
vergonhosa, e chama ao homem que se encontra nessa situação escravo de 
si mesmo ( ) e libertino (PLATÃO, 1996, 431a-b; 
PLATÓN, 1947)   

 

Uma cidade conduzida por esta má educação ( ) é uma cidade corrompida 

ou, em outras palavras, uma “má cidade” ( ). Daí a necessidade de Platão 

apresentar uma paidéia que (in-)forma os cidadãos da kalópolis sobre a parte mais elevada 

da alma e como se conduzir para se atingir a verdadeira areté.  

 No entanto, este somente é o primeiro degrau da paidéia, o controle da parte 

concupiscente. A próxima etapa está delimitada pela porção da alma que diz respeito a 

areté do segundo estrato social da kalópolis: os guardiões. Nesse ponto, Platão coloca a 

necessidade da cidade ter um exército profissional permanente35, bem como meios para 

impedir que uma classe social se impusesse pela força sobre a outra – pois em tal cidade 

não haveria lugar para a justiça (PAPPAS, 1996, p.83). Platão compara os guardiões aos 

cães de raça que reúnem duas qualidades aparentemente contraditórias: é “necessário que 

eles sejam brandos para os compatriotas, embora acerbos com os inimigos” (PLATÃO, 

1996, 375c). Em sua imagem de bela cidade, Platão procura a justiça como medida e, nesse 

                                                                                                                                                     
possa ser considerado livre, torna-se um escravo de seus desejos. E o dinheiro é um aspecto a ser considerado. 
Na República, se diz: “chamamos de concuspicência, devido à violência dos desejos relativos à bebida, ao 
amor e a tudo que acompanha; e chamamos-lhe amiga do dinheiro, porque é sobretudo com dinheiro que se 
satisfazem os desejos dessa espécie”. E mais adiante se complementa: “Se, portanto, afirmássemos que o 
prazer e a amizade que se tem são pelo lucro, apoiar-nos-íamos, na discussão, uma única noção muito 
importante, de maneira a termos uma ideia clara, de cada vez que nos refereríssemos a esta parte da alma” 
(PLATÃO, 1996, 580e-581a).  
35 Com exceção de Esparta, que é uma cidade guerreira, vimos que no contexto homérico e arcaico não existia 
um exército profissional permanente. Contratavam-se mercenários e o efetivo do exército contava com uma 
pequena elite aristocrática, detentora de condições de manter os custos dos cavalos, das armas e da guerra. 
Platão, diz Jaeger, “adianta-se com isto à idéia dos exércitos profissionais da época helenística. É certo que já 
a estratégia de seu tempo dera passos decisivos neste sentido com a evolução para o regime de soldados 
mercenários, tão criticado precisamente por aquela época. Platão prefere, todavia, que seja a própria cidade a 
produzir uma classe especial de guerreiros” (JAEGER, 2003, p.764). 



 46 

prisma, a educação dos guardiões deve respeitar uma ordem. Os guerreiros que seguiam a 

antiga tradição do ideal de areté do thymós, fundamentada na ética da honra e da coragem, 

por meio das epopéias de Homero, não poderiam atingir uma educação perfeita de guardião. 

Com relação ao ideal de areté, Platão investe contra o valor formador da poesia, em 

particular, a poesia homérica. Nesse registro, desqualifica-se a tradição formativa anterior.  

Na visão platônica, a poesia não forma o homem em seu mais elevado nível de 

excelência, mas somente imita ( ) os verdadeiros homens e as verdadeiras virtudes. 

Na obra República, a formação humana em relação à mimesis se desdobra em dois 

importantes momentos: o primeiro, durante a passagem 376c a 425d, abordada nos livros II 

e III em relação à formação dos guardiões; e o segundo, no decorrer do livro X, momento 

no qual se rediscute a mimesis e o valor educativo da poesia para a pólis.  

Mimesis em Platão aparenta, em um primeiro momento, ser uma noção estritamente 

pejorativa. Tal é o registro que encontramos na República, no qual se utiliza essa noção 

inicialmente na caracterização estilística da escrita grega e, posteriormente, expande-a face 

aos desdobramentos da formação humana. Na primeira ocorrência de mimesis na obra, 

Platão caracteriza estilos de composição ou suportes de discursos (lógos): a tragédia e a 

comédia que se compõem inteiramente de mimesis; o ditirambo que é uma narração pelo 

próprio poeta; e o gênero misto, que é composto desses e de outros, como no caso da 

epopéia (PLATÃO, 1996, 394b-c). No entanto, o filósofo aponta principalmente para os 

perigos e efeitos da poesia na formação moral dos cidadãos. 

Platão considera a educação dos guardiões pela música e ginástica, cultivando o 

espírito e o corpo. Essa educação se volta para a parte ou função da alma denominada 

colérica ou irascível. Situada acima do diafragma na cavidade do peito, diz Chauí, “se irrita 

ou se enraivece contra tudo quanto possa ameaçar a segurança do corpo e tudo quanto lhe 

cause dor e sofrimento, incitando a combater os perigos contra a vida” (CHAUÍ, 2004, 

p.294). Essa parte da alma também é mortal e irracional.  

A ginástica desenvolve a boa disposição e forma do corpo, sua força, disciplina e 

saúde, ao passo que a música purifica as paixões e os sentimentos, conferindo harmonia e 

boa ordenação na alma. Nesse sentido, diz Jaeger: “No sentido lato da palavra grega 

 [mousiké], esta não abrange apenas o que se refere ao tom e ao ritmo, mas 

também – e até em primeiro lugar, segundo o acento platônico – a palavra falada, o logos” 
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(JAEGER, 2003, p.768). Ao procurar controlar os sentimentos, impedindo os vícios e 

contendo a violência das paixões por meio da disciplina e da harmonia musical, a paidéia 

dos guardiões visa a formá-los para um êthos moderado (sofrosýne) e prudente (phrónesis).  

Nesse registro, a cólera de Aquiles, que constitui uma parte significativa do enredo 

da Ilíada, não pode ser considerada uma virtude (areté) e, por conseguinte, torna-se indigna 

de ser modelo da forma verdadeira do êthos. Assim, “nem se deve louvar Fénix, pedagogo 

de Aquiles, como se ele estivesse a aconselhá-lo sensatamente” (PLATÃO, 1996, 390e). 

Pelo contrário, para se realizar sua natureza mais nobre, o homem deve formar-se segundo 

a excelência da moderação e da temperança, por meio de uma paidéia da alma e do corpo. 

Se antes a areté guerreira baseava-se em thymós, torna-se sofrosýne e phrónesis.  

A virtude guerreira não é mais da ordem do tymós; é feita de sofrosyne: um 
domínio completo de si, um constante controle para submeter-se a uma 
disciplina comum, o sangue frio necessário para refrear os impulsos 
instintivos que correriam o risco de perturbar a ordem geral da formação. 
(VERNANT, 2000, p.51) 

 

Deste modo, o deslocamento de sentido da areté ocorre em função de uma conduta racional 

segundo o modo de vida filosófico, trazendo uma mudança profunda na história da 

formação humana. Algumas técnicas são postas em prática para atingir essa paidéia e fazer 

valer a areté em sua primazia de sophrosýne e phrónesis face à thymós. Nesse sentido, diz 

Vernant: Essas técnicas formam uma paidéia que não tem valor no nível dos indivíduos. 

Realiza neles a saúde, o equilíbrio; torna suas almas “continentes”, mantendo a sujeição a 

parte que é feita a obedecer mas ao mesmo tempo adquire uma virtude social, uma função 

política (VERNANT, 2000, p.70).  

A tese de Platão tem a poesia como simulacro das virtudes e das coisas, não a 

essência ( ). Ou seja, a poesia não contempla a essência, mas apenas a aparência, o 

simulacro da verdadeira forma ( ). “Ao lembrarmos de novo a poesia, por, 

justificadamente, excluirmos da cidade arte desta espécie” (PLATÃO, 1996, 607b). 

Segundo este prisma, a poesia não é viável pedagogicamente, pois compreende um campo 

baixo do conhecimento, diferentemente da ciência, que contempla as formas puras e reais, e, 

portanto, deve ser banida do Estado ideal platônico. Homero, por sua vez, foi considerado 

por Platão um corruptor da inteligência ao promover sua areté através da mimese do real.  
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No livro X da República, Platão aponta para o desdobramento nocivo da mimesis 

para o espírito (psykhé) e intelecto (nous) do cidadão da cidade ideal. Nesse registro, faz 

uso do exemplo da cama. São três graus e espécies de cama: uma é criação de Deus, a Idea 

de cama; outra execução do marceneiro; e, por fim, a do pintor (PLATÃO, 1996, 597b-c). 

A primeira é a cama real: o Paradigma da Idea, o Um e o Mesmo. A segunda é a cópia do 

Paradigma: possui semelhança com o Modelo. A terceira é a cópia da cópia, mimesis da 

mimesis: logo, está três graus afastado da realidade da Forma real, a Idea. Assim, a arte da 

mimesis se distancia gradativamente da realidade e verdade. O último grau é denominado 

por Platão de fantasma ( ) (PLATÓN, 1947, 598b3). “Aqui entre nós 

(porquanto não ireis contá-los aos poetas trágicos e a todos os outros que praticam a 

mimese), todas as obras desta espécie se me afiguram ser a destruição da inteligência dos 

ouvintes” (PLATÃO, 1996, 595b).  

Veículo da formação humana de toda Grécia no período homérico e arcaico, a 

poesia foi relegada na escala hierárquica dos valores de Platão ao nível da opinião ( ) 

(HAVELOCK, 1996, p.249), ao passo que “a limitação do conteúdo de verdade da poesia 

homérica acarreta imediatamente uma diminuição de seu valor” (JAEGER, 2003, p.61). 

Nesse sentido, todas as mentiras utilizadas pelo poliastuto Odisseu para sair das situações 

que o desviava de seu retorno a Ítaca, embora servindo a interesses justificados no contexto 

do poema, servem para desqualificar seu conteúdo como referência para a verdadeira 

paidéia. Nesse contexto da Odisseia, a verdade não vem em primeiro lugar na escala de 

valores (SNELL, 2005a, p.174). 

Para Platão, por seu turno, a verdade (alethéia) é o critério que permite a 

desqualificação da areté homérica. O deslocamento dessa areté se passa no terreno do 

discurso verdadeiro, por meio da diferenciação entre opinião (dóxa) e ciência (epsitemé), 

que também se coloca em relação aos ensinamentos dos sofistas. No diálogo Sofista ou 

sobre o Ser36, Platão caracteriza a natureza do sofista37 como aquele que possui a arte de 

produzir o simulacro, ou seja, a ilusão, o fantasma, o ídolo – como sugere o termo grego 

                                                 
36 Esse diálogo classificado como de gênero lógico, versa sobre o Ser, conforme indica o subtítulo perí tou 
ontos. Nesse registro, pode-se observar o vínculo indissociável entre o âmbito lógico (lógos) e o ontológico 
(perí tou ontos).  
37 No diálogo Sofista, segundo o método da divisão, Platão caracteriza da seguinte maneira a natureza do 
sofista: 1) caçador interesseiro de jovens ricos (222a); 2) comerciante em ciências (223c); 3) e 4) pequeno 
comerciante de primeira e segunda mão; 5) erístico mercenário (225a); 6) refutador (226a). 
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amplamente utilizado: eidolon. Ao que vemos, diz Platão nesse diálogo, o que traz o sofista 

é uma falsa aparência de ciência universal [ ], mas não a realidade 

[ ] (PLATÃO, 1955, 233c). Na perspectiva de Platão os sofistas somente 

possuem as técnicas de discurso que conduzem à opinião e não à verdadeira ciência, 

apoiada na ontologia das Ideas. Nesse sentido, o diálogo platônico diz: 

Estrangeiro: Não devemos admitir que também o discurso permite uma 
técnica por meio da qual se poderá levar aos ouvidos de jovens ainda 
separados por uma longa distancia da verdade das coisas, palavras mágicas, 
e apresentar, a propósito das coisas, ficções verbais, dando-lhes assim a 
ilusão de ser verdadeiro tudo o que ouvem e de que, quem assim lhes fala, 
tudo conhece melhor que ninguém? 
Teeteto: Por que razão não existiria também esta técnica? 
Estrangeiro: Para maior parte daqueles que então ouviram tais discursos, 
não é inevitável, Teeteto, que, transcorrido o tempo suficiente de anos, com 
o avançar da idade, e vistas as coisas mais de perto, as provas que os 
obrigaram ao claro contato com as realidades os levem a mudar as opiniões 
então senão transmitidas, a julgar pequeno o que lhes havia parecido 
grande, difícil o que lhes parecia fácil, uma vez que os simulacros que 
transportavam as palavras desapareciam em presença das realidades vivas? 
(PLATÃO, 1955, 234). 

 

Na continuidade do diálogo, ao distinguir duas artes miméticas, a arte de copiar ( ) 

e a arte do simulacro ( ), Platão considera a arte do sofista como imitador, 

gerador de falsas imagens (eidolon), permanecendo assim ao nível da opinião e não da 

ciência e da sabedoria.   

Ao procurar deslocar a antiga cultura homérica e a nascente proposta de formação 

humana (paidéia) oferecida pelos sofistas, Platão encontra na distinção entre a mera 

opinião e a ciência verdadeira39 a maneira de constituir o discurso efetivamente verdadeiro 

– isto é, o lógos em relação à ontologia. Nessa perspectiva, embora no mito possa encontrar 

algumas opiniões verdadeiras, a verdade (alethéia) enquanto desvelamento da realidade, 

somente se conquista pela via da epistemé. O combate entre a formação pelo mito e pela 

opinião em contraposição à formação pela ciência, se coloca por meio de uma teoria do 

conhecimento, a qual se baseia em uma hierarquia de participação (metéxis) da realidade 

                                                 
38 Nessa tradução de Jorge Paleikat e João Cruz Costa, o termo aletheian é traduzido por realidade. Contudo, 
vale destacar que alethéia, no contexto grego e platônico, também pode ser traduzida por verdade, des-
velamento, demarcando a forte relação entre verdade e realidade (Ser). 
39 A ciência (episteme) se caracteriza como dotada de uma série de justificativas concatenadas de argumentos 
verdadeiros. Nesse registro, consultar o diálogo Menôn. 
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(phýsis, alethéia) – conforme indica a símile da linha exposta no livro VI (509e) da 

República. Deste modo, a alethéia pode ser vertida como a Forma (Idea) desvelada 

(alethéia), isto é, como a descoberta do Ser por meio do pensamento e inteligência (nous) 

sintonizados com o lógos. De modo claro e distinto, a ciência descobre aquilo pelo qual a 

coisa é o que é, sua essência (ontologia), apresentando uma ordenação lógica dos 

argumentos sob o discurso de verdade. O Saber e o Ser são, portanto, identificados como 

Formas puras (Idea), somente apreendidas mediante o intelecto conduzido segundo a razão 

correta (lógos).  

A areté e a teoria da duplicação dos mundos em Platão consistem na distinção entre 

o mundo da aparência ilusória em constante mudança, no qual baseiam-se as opiniões e as 

formas mutáveis do pensamento, e o mundo perfeito das Ideas, Formas paradigmáticas e 

substância da realidade. Aqui encontramos uma forte ressonância do embate do devir 

heraclitiano e a verdade parmenidiana (Una, eterna e imóvel). Enquanto que a paidéia 

anterior, segundo Platão, dedicou-se à formação de partes da alma mortais (a concupiscente 

e a irascível) que não possuem acesso às Formas Puras, essa antiga forma de paidéia torna-

se inviável, visto não conduzir ao Saber verdadeiro e, portanto, ao Ser. Nesse ponto, pode-

se dizer: “Encontramo-nos aqui numa viragem da história da paidéia grega. A luta trava-se 

em nome da verdade contra aparência” (JAEGER, 2003, p.982). 

Deste modo, Platão cria as condições da pedagogia segundo um rigoroso 

cientificismo, por meio da pedagogia da verdade contra os philodoxos (amigos da opinião), 

os poetas e os sofistas. A paidéia de Platão censura o ideal de formação em Homero, pois 

nele suscita-se o que existe de irracional na natureza do homem, destruindo sua inteligência 

e espírito. “O poeta imitador instaura na alma de cada indivíduo um mau governo, 

lisonjeando a parte irracional, (...) que está sempre a forjar fantasias, a uma enorme 

distância da verdade” (PLATÃO, 1996, 605c-d). Deste modo, Platão deixa indicado o 

último degrau de sua paidéia, todavia, orientada pelo percurso da ciência e da verdade: a 

formação do filósofo.  

A primeira etapa da paidéia do filósofo constitui a dianoética, isto é, disciplinas que 

purificam o pensamento (nous) dos elementos sensíveis e mutáveis do espírito, visando não 
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informar, mas formar o êthos40 (HADOT, 1999, p.113). Iniciando o primeiro plano dessa 

formação, a geometria e as outras ciências da matemática estavam “destinadas a purificar o 

espírito das representações sensíveis, [e] tinham também finalidade ética” (HADOT, 1999, 

p.97). Os exercícios de conhecimento e seus efeitos de purificação das formas e imagens no 

espírito (psykhé), limpam a inteligência (nous) das falsas imagens, oferecendo as condições 

espirituais da formação do filósofo. Desde a ginástica e música, passando pelo exercício da 

dianoética nas ciências matemáticas, o êthos do filósofo é amoldado segundo aquilo que é 

puro, divino e elevado. Ora, certamente o filósofo [ ], diz Platão, convivendo 

com o que é divino e ordenado [ ], tornar-se-á ordenado e divino até 

onde é possível a um ser humano [ ] (PLATÃO, 1996; PLATÓN, 1947, 500d). 

Desse modo, para se atingir a forma mais elevada de areté e se orientar por Formas puras 

(Ideas) do intelecto (nous), o filósofo deve passar por um rigoroso percurso formativo, em 

vista de um modo de vida baseado na excelência da medida divina e ordenada, ou seja, 

segundo a justiça, a temperança, a coragem e a sabedoria. Essas são as condições para se 

atingir a verdade que, no sentido platônico, designado pelo étimo  (alethéia), é 

concebida como descobrimento da essência ( ) rememorada ( ), como 

Ideia do mundo41. 

A paidéia, desta forma, se vincula com a direção da conduta segundo razão e 

verdade (HEIDEGGER, 2008, p.234). Daí em diante, o processo formativo tende a tornar-

se cada vez mais sistematizado e, desta forma, busca orientar-se por uma pedagogia de 

bases científicas, cujos critérios são perpassados pela exigência do discurso fundamentado 

na razão e na verdade42. Os valores virtuosos em Platão estão em consonância com a nova 

                                                 
40 Sobre o papel formativo do pensamento de Platão, diz Hadot: Sua filosofia não consiste em construir um 
sistema teórico da realidade e em “informar” imediatamente seus leitores escrevendo um conjunto de diálogos 
que expõe metodicamente esse sistema, mas consiste em “formar”, isto é, em transformar os indivíduos, 
fazendo-os experimentar, no exemplo do diálogo ao qual o leitor tem a ilusão de assistir, as exigências da 
razão e, finalmente, a norma do bem (HADOT, 1999, p.113). 
41 Enquanto desvelamento, segundo esse prisma de Platão, a verdade (alethéia) é rememoração, reminiscência 
da realidade (alethéia) que o sujeito já contemplara no mundo espiritual antes de vir-a-ser. Sobre esta 
perspectiva de verdade, ver o livro X da República, em particular, o mito de Er. 
42 Ainda que se desloquem alguns aspectos da formação humana anterior, homérica e arcaica, outros se 
mantém.  Por exemplo: a relação agonística permanece nos jogos e esportes que, talvez, tenha se deslocado 
para os discursos como a erística e a dialética; a fundamentação a partir de uma imagem que concentra um 
ideal também se preserva, porém neste contexto clássico, está profundamente entramado por um lógos, 
considerado enquanto discurso, razão, epistemé e teoria. Bem como a influência de Heráclito e Parmênides, 
através da perspectiva do mundo das coisas sensíveis e mundo das Idéias, respectivamente. No entanto, Platão 
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areté da pólis grega clássica, mesmo que o projeto político da República não se apresente 

como uma democracia. A areté, no sentido platônico, significa a capacidade que algo 

possui para realizar sua disposição43. Na passagem 618b da República, Platão conota a 

areté  em sentido moral, alegando que aquele que possui a ciência (epistemé) e a sabedoria 

(sophia) não se conduz moralmente para o mal ou para o erro, mas para o sumo Bem, 

tornando-se feliz. Nesse registro, atinge-se a teleoformidade somente pela ciência, ao 

conduzir-se pelo caminho reto da razão e ao pleno desenvolvimento de suas capacidades 

(areté) – assim, realiza-se a plenitude de si e atinge-se a eudaimonia, a felicidade. 

Como apontamos no início de nosso estudo, areté, a excelência, merece grande 

atenção na medida em que é um indicador de valores no mundo grego, desde os tempos 

mais remotos. Em torno desta noção se configuraram os movimentos teleoformativos da 

formação humana nos contextos analisados. Chauí resume as passagens de valores de areté 

no mundo helênico e, em seguida, identifica a mudança de sentido de areté em Platão – que 

procuramos acompanhar. 

Na tradição homérica, a virtude é a afirmação de si e por isso coragem do 
jovem guerreiro; na tradição dos Sete Sábios, a virtude era o senso de 
medida e limitação e por isso a prudência era a excelência; na sofística, a 
virtude era o talento para sair-se bem nos assuntos públicos e privados e 
por isso a excelência era o domínio persuasivo da palavra. Em Platão, a 
virtude é o equilíbrio e autarquia, a independência, que somente o saber 
pode trazer. (CHAUÍ, 2004, p.301)  

  

Quanto à sistematização do processo formativo, diz Eric Havelock, a obra República pode 

ser considerada o primeiro documento no Ocidente que introduziu e sistematizou etapas de 

ensino, desde o cuidado com as crianças até o que se pode denominar de sistema 

universitário (HAVELOCK, 1996, p.30). Neste registro, a paidéia de Platão estrutura o 

caminho formativo que conduzirá os educandos ao modelo de excelência (areté) moral, 

desde os primeiros cuidados educativos ao ensino superior.  

Todavia, vinculado ao discurso de verdade, o percurso estruturado pode ser 

entendido como  (met-odos), literalmente, um caminho (do grego -odos) 

                                                                                                                                                     
se coloca em descontinuidade com a paidéia anterior, ao fundamentar uma nova ordem discursiva na história 
da formação humana. 
43 Nesse sentido, na obra República, se diz: A alma tem uma função, que não pode ser desempenhada por todo 
e qualquer outra coisa que exista, que é a seguinte: superintender, governar, deliberar e todos os demais actos 
da mesma espécie (353d2-6). E mais adiante, se considera que: a justiça é uma virtude da alma, e a injustiça 
um defeito (353e). Por fim, se conclui: o homem justo é feliz (PLATÃO, 1996; PLATON, 1947, 354a3).   
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acompanhado depois (meta). Ou seja, esse caminho foi percorrido e (depois) indicado como 

trilha, mét-odos – como uma espécie de mapa do percurso. Todavia, o caminho indicado 

está em conformidade com sua proposta teleoformal, a perfeição e a completude do ser. 

Nesse sentido, diz Platão: 

Diz então qual é o género de faculdade da dialética 
[ ], em quantas espécies se divide, e quais são seus 
métodos. Pois são já esses métodos, ao que parece, que hão-de-conduzir-
nos ao sítio que, quando alcançarmos, será para nós como que o repouso da 
viagem e o termo da peregrinação [ ]. (PLATÃO, 
1996; PLATÓN, 1947, 532e)  

 

Nesse registro, por meio do discurso de teleoformidade, Platão cria um novo modo de 

elaborar o discurso na história da formação humana, apontando os meios e os fins para se 

contemplar a Forma verdadeira e se atingir a realização da areté segundo a perfeição da 

ciência e da sabedoria – “repouso da viagem e o termo da peregrinação” – pela imagem de 

caminho45. O método dialético46, diz Platão, é o único que procede, por meio da destruição 

das hipóteses, a caminho do autêntico princípio, a fim de tornar seguros os seus resultados 

– e define em seguida o método dialético pelo nome de ciência [ ], segundo o 

costume [ ] (PLATÃO, 1996; PLATÓN, 1947, 533c-d; grifo nosso). Assim, o método 

dialético não se coloca somente como um exercício puramente lógico, pois implica uma 

ascese: um exercício de transformação do modo como se caminha no pensamento e no 

mundo (HADOT, 1999, p.99). O método possui uma implicação no êthos do sujeito da 

formação, na maneira em que se comporta e atua no mundo por meio do saber. Como 

vimos, os campos do saber, da ontologia, da política e da ética se relacionam intimamente 

nesse olhar sobre a formação humana. Deste modo, diz Snell:  

                                                 
44 Telos tes poreías. Essa expressão relaciona os termos telos (fim, finalidade) e poreías (caminho, via, poro). 
Deste modo, ao indicar o fim do percurso, aponta também para sua teleoformidade, em função desta 
localização do fim da via ou do caminho, enquanto ponto final do aperfeiçoamento pela forma verdadeira – 
isto é, “repouso da viagem e o termo da peregrinação”. 
45 Essa imagem de caminho pode ser considerada a partir do mito da caverna. Imagem que se coloca com um 
enorme vigor em nossa cultura, possuindo ressonâncias até o pensamento contemporâneo. 
46 Nesse sentido, diz Hadot: A formação para dialética era absolutamente necessária, na medida em que os 
discípulos de Platão eram destinados a desempenhar seu papel na cidade. Era uma civilização que tinha por 
centro o discurso político, era preciso formar para um perfeito domínio da palavra e do raciocínio. (HADOT, 
1999, p.99). 
47 Epistemas. 
48 Êthos. 
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O caminho do pensamento, que leva para fora dessa situação fechada, é 
, o método – onde está ainda implícita a imagem do caminho, pois 
 é, propriamente, o caminho em direção a alguma coisa. Platão usa 

já essa palavra em sentido técnico e, a partir de então, toda investigação 
científica e filosófica tem início com a colocação do problema, da aporia, à 
qual se segue a pesquisa metódica – segundo o método dialético, ou outro 
método cientifico – do caminho do conhecimento: abandonava-se, assim, a 
velha tradição segundo a qual o homem se sentia guiado pela divindade ao 
longo de um caminho seguro, e fundava-se a nova tradição da pesquisa 
científica (SNELL, 2005b, p.250). 

 

Assim, a teleoformidade da paidéia filosófica indica o caminho (-odos) estruturado 

por um discurso de verdade que, justificado por meio do discurso científico, configura uma 

imagem de perfeição e beleza no homem (kalós agathós) e na cidade (kalópolis). Nesse 

registro, observam-se as condições de emergência do discurso científico que se justifica 

enquanto força condutora e competente do percurso formativo. Por meio do discurso de 

ciência, se estrutura potencialmente uma dinâmica teleoformativa reguladora de instituições 

sociais, nas quais se realizam os processos formativos segundo o modelo de areté. E o 

modelo desta formação não é um qualquer, é a Forma ontológica (Idea) que fundamenta as 

causas, os princípios e os fins que regulam todo o mundo (kósmos). Nesse prisma, Platão 

crê fundamentar um êthos excelente segundo princípios universais e independentes da 

cultura e da história, ao passo que se fundamentam na ontologia das Ideas.   

 Os regimes discursivos que sustentam esta perspectiva de formação humana não 

estão isentos de relações de força, ainda que se proponham a ser sustentados por um 

conjunto de saberes 49  puros. Deste modo, o deslocando da areté homérica e arcaica 

segundo a teleoformidade do lógos filosófico em Platão, reivindica seu estatuto sob uma 

comunidade letrada por meio do discurso, bem como através de uma instituição formativa, 

a Academia50. Operado por meio da estratégia pedagógica da Academia, Platão lutou com 

                                                 
49 Segundo um prisma genealógico, nesse registro teleoformal de Platão, se pode observar a potencialização 
dos fundamentos exigidos por seu discurso de paidéia (formação/cultura), que demarca uma vontade de 
verdade baseada na justificação e distinção entre o verdadeiro e o falso. Situa-se, como vimos, em torno do 
complexo debate entre lógos, mimesis, Idea, Forma e modelo, ciência, por um lado, e eidolos/fantasmas, 
aparência, opinião e falso estatuto ontológico, por outro. Nesse sentido, diz Foucault: “Entre Hesíodo e Platão 
uma certa divisão se estabeleceu, separando o discurso verdadeiro e o discurso falso; separação nova visto que 
doravante, o discurso verdadeiro não é mais o discurso precioso e desejável, visto que não é mais o discurso 
ligado ao exercício do poder” (FOUCAULT, 1996, p. 15). 
50 Para fazer prevalecer seu modelo formativo, Platão não apoiou-se tão-somente na força convincente de seus 
argumentos, mas o fez por meio de um forte aparato institucional. Nesse sentido, pode-se dizer juntamente 
com Foucault: Ora, essa vontade de verdade, como os outros sistemas de exclusão, apóia-se sobre um suporte 
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diversos recursos para fundamentar sua nova perspectiva de êthos excelente, em 

contraposição ao modelo homérico e arcaico.  

Nesse âmbito, a teleoformidade do lógos filosófico em Platão apresenta-se como um 

marco na história da cultura e da educação, não somente porque cruza os referidos 

elementos no jogo formativo, mas porque fundamenta a dinâmica teleoformal da instituição 

formativa (Academia) segundo novas demandas na ordem do discurso sobre formação 

humana. O discurso formativo que versa sobre a verdade, enquanto Forma pura (Idea), 

sustenta uma complexa relação entre ontologia, ética, ciência e política. Assim, a história 

da formação humana não será mais a mesma, trará consigo esta nova demanda colocada por 

Platão: o discurso de verdade sobre a formação humana como suporte basilar das 

instituições formativas. 

O período denominado de “helenismo”, datado de 323 a.C a 31 a.C, diz respeito à 

ampliação da cultura helênica da paidéia clássica além das fronteiras gregas. Isso ocorre 

por meio da difusão de sua língua, literatura e filosofia em um rico comércio com o 

Oriente51 (Egito, Síria, Babilônia, Índia), como também pela íntima relação com a cultura 

romana 52 . Neste contexto Hadot aponta que a “Grécia começa então a descobrir a 

imensidade do mundo” (HADOT, 1999, p.139). Esta relação entre a expansão da cultura 

grega com a cultura oriental e romana ao longo de quase três séculos, teve importantes 

desdobramentos na história da formação humana. 

Há em torno deste período, um olhar de recorrente preconceito por parte de alguns 

historiadores53, ao considerar este contexto como a decadência do mundo grego. Isso ocorre, 

                                                                                                                                                     
institucional: é ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por todo um compacto conjunto de práticas como a 
pedagogia, é claro, como o sistema dos livros, da edição, das bibliotecas, como as sociedades, como as 
sociedades de sábios de outrora, os laboratórios hoje (FOUCAULT, 1996, p.17). 
51 Sobre a influência oriental no helenismo – em particular, os “ginosofistas”, “sábios nus”, os brâmanes – , 
consultar: HADOT, 1999, p.145-7; CHAUÍ, 2010, p.38-40. 
52  Acerca do período histórico compreendido pelo helenismo, diz Chauí: os historiadores da cultura 
convencionam designar Helenismo as atividades culturais desenvolvidas no período transcorrido entre a morte 
de Alexandre Magno, em 323 a.C., e o fim da república romana, quando Augusto (vencedor da batalha de 
Actium, em 27 a.C.) se torna imperador de Roma. A designação refere-se à presença dominante da língua e da 
cultura gregas em todo o mundo conhecido, numa difusão sem precedentes cuja causa inicial oi a convicção 
de Alexandre, aluno de Aristóteles, de que por seu intermédio a Grécia devia cumprir uma missão 
civilizatória sobre todos os povos da terra. A língua grega transformou-se na koiné, dialeto comum em todas 
as terras conquistadas por Alexandre, e Alexandria, no Egito, tornou-se a capital cultural da Antiguidade, 
papel que conservou mesmo quando Roma ocupou o lugar de centro político e econômico de um império que 
se estendia do Próximo Oriente ao Sul da Europa, do Mediterrâneo ao Atlântico. (CHAUÍ, 2010, p.13) 
53 Sobre estes preconceitos históricos acerca do helenismo, consultar: HADOT, 1999, p.139; CHAUÍ, 2010, p. 
19. 
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principalmente devido ao deslocamento do modelo clássico grego, orientado pela paidéia 

de Sócrates, Platão e Aristóteles, através do ideal de sábio e de vida contemplativa (bíos 

theoréticos), bem como à corrupção da cidade e da democracia grega em sua relação de 

intenso comércio com o Oriente. Nesse sentido, considera Hadot, “diz-se e repete-se que os 

filósofos da época helenística, diante da incapacidade de agir na cidade, teriam 

desenvolvido uma moral do indivíduo e teriam se voltado para a interioridade” (HADOT, 

1999, p.142). No entanto, esse movimento em torno do indivíduo adquiriu um forte 

desdobramento nesse período. Assim, a figura do indivíduo humano desponta como objeto 

de uma formação humana finalizada no sujeito.  

Também nesse contexto emergem os fundamentos do humanismo pois, ainda que o 

humanismo propriamente dito, se desenvolva no período do Renascimento, por volta do 

século XV54, suas raízes remetem ao helenismo, em particular, ao termo latino humanitas 

(MARROU, 1975, p.339). Ao considerar que “norma, justificação suprema de toda 

existência, tanto comunitária quanto individual, reside no homem, enquanto personalidade 

autônoma e justificada em si mesma”, Varrão e Cícero, diz Marrou, preferiram traduzir o 

termo grego Paidéia para o léxico latino, como humanitas (1975, p.158-9). Com este termo, 

buscou-se enfatizar o âmbito humano. Também, nesse sentido, considera Jaeger, humanitas 

“significou a educação do homem de acordo com a verdadeira forma humana, com seu 

autêntico ser. Tal é a genuína paidéia grega, considerada modelo por um homem de Estado 

romano” (JAEGER, 2003, p. 14).  

Palavra e oratória assumem um valor fundamental para a cultura e formação 

humana helenística. Daí um grande cultivo das letras e das artes. Varrão (116-27 a.C), por 

exemplo, trazia em seus disciplinarum libri a indicação dos conhecimentos que dariam esta 

ampla formação para o indivíduo e cidadão de Roma: gramática, dialética, retórica, 

geometria, aritmética, astronomia, música, medicina, arquitetura (HUBERT, 1976, p.23).  

A paidéia helenística demarca uma nova ordem em relação às etapas do ensino. 

Dividido em três graus, delimita-se o ensino primário, médio e superior. “Desde os sete 

anos aos dezenove ou vinte anos, o jovem Grego vai seguindo um longo aprendizado, que o 

                                                 
54 Sobre o humanismo, diz Luzuriaga: Aunque toda educación es humanista or referirse a la formación o 
configuración del hombre, el humanismo, históricamente, comienza con el Renascimiento, en Italia, en el 
siglo XV. Podría decirse que empieza antes, en Grecia, en el siglo Va.C. con Sócrates y Platón, que se ocupan 
del hombre y de su educación, y que se continúa en Roma, con la humanitas de Cicerón y Quintiliano. Pero lo 
que se considera como humanismo auténtico surge en el Renascimiento. (LUZURIAGA, 1960)  
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elevará ao exercício consciente dos seus deveres de cidadão” (PEREIRA, 1970, p.394). O 

ensino se inicia com o conhecimento das letras junto com os  

(grammatistés), como já ocorria anteriormente, juntamente com a iniciação à música e à 

ginástica, esse sendo um pilar fundamental para a formação humana. No secundário, o 

mestre de ensino é o  (gramáticos), iniciando os estudos literários, base do 

currículo escolar (PEREIRA, 1970, p.394). Deste modo, formação humana se delineia em 

íntima relação com o curriculum baseado no triuvirum: gramática, retórica e dialética; e o 

quadrivium: aritmética, geometria, astrologia e música. Tais disciplinas configuram o 

sentido de uma formação geral baseada em um currículo geral que, mais adiante, se 

denominará de humanidades. O grau superior de ensino é de responsabilidade do 

 (sophistes) ou do  (retor) (PEREIRA, 1970, p.395), relativo ao 

conhecimento específico das diversas áreas do saber e ao uso da excelente palavra, 

respectivamente. Ainda que ligada ao ensino militar obrigatório, o ensino volta-se para a 

formação moral (PEREIRA, 1970, p.395). A formação humana, ainda que envolva também 

uma educação do corpo através da disciplina física e militar, somente adquire seu pleno 

sentido em relação ao cultivo do espírito, mediante as letras, as ciências, a filosofia e as 

artes. Enquanto cultivo do espírito, elas demarcam uma escolha de modo de vida, 

cultivando a si mesmo e aos outros, uma vez que o amor e amizade são características 

fundamentais do humanitas.  

Nessa paidéia se rivalizam duas forças antagônicas, a saber, a retórica e a filosofia. 

A retórica, nesse período, tornou-se um forte modelo de formação humana como uma arte 

da oratória e da concatenação lógica dos argumentos. O papel da retórica na cultura antiga 

demarcou um aspecto disciplinador e unificador rigoroso na formação humana.  

Filosofia e humanitas se enlaçam na formação humana, principalmente em relação à 

formação do indivíduo como completa e finalizada em si mesma, realizando suas 

potencialidades e excelência (areté) ética. O despontar deste profundo sentido de 

individualidade, ou seja, daquilo que é in-diví-duo55, uno e indivisível, se coloca no âmbito 

formativo com forte acento no modo como se atua de forma ética. Essa primazia do 

indivíduo na perspectiva ética se coloca na esfera do sujeito enquanto o modelo de 

humanitas, segundo uma forma de conduta racional e temperante. As escolas helenísticas 

                                                 
55 In-diví-duo: literalmente, “não-dividido-em-dois”. 
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como por exemplo, epicurismo, estoicismo e ceticismo, direcionavam a formação humana 

enquanto formação filosófica voltada prioritariamente no sentido ético.  

Conforme observamos na cultura grega, a areté demarca uma excelência moral. No 

contexto romano, areté é traduzida para o vocabulário latino por virtus56 que, de modo 

geral, significa virtude. Nesse registro, areté demarcada por virtus traz uma possível 

conotação da capacidade enquanto uma espécie de virtualidade do sujeito. Em outros 

termos, na esteira de areté, em torno do sentido de virtude cria-se uma disposição 

semântica do discurso sobre a formação humana em considerar o homem como um sujeito 

de virtualidades. Enquanto potencialidade natural que deve ser dirigida no plano formativo, 

a virtude contorna e é contornada por uma imagem de humano que delineia a forma plena 

de homem, virtualmente presente na natureza humana.  

Na medida em que as virtudes helenísticas são valorizadas sobretudo em sua 

dimensão ética,  (phrónesis), isto é, a prudência ética, a sabedoria moral 57 

assume um estatuto privilegiado sobre as demais virtudes, ao passo que está diretamente 

ligada ao modo como o indivíduo conduz de maneira sensata e racional suas faculdades e 

capacidades na vida prática. Nesse sentido, diz Marco Aurélio: a alegria para os homens 

( ) é fazer as coisas próprias ( ) a um homem 

( ) (AURÉLIO, 1995, VII, 26). Assim, é próprio ao homem sua capacidade  

racional e política. Assim configura-se a imagem de homem e a partir dela se contorna sua 

disposição ética.  

No helenismo, segundo Chauí, destacam-se cinco aspectos. Primeiro divide-se a 

filosofia em três campos: a lógica (estudo do raciocínio e do discurso racional), a física 

(estudo da Natureza e de todas as suas manifestações) e a ética (estudo da natureza humana 

e da vida reta e feliz). Segundo, ocorre um privilégio da ética58 de modo que a física não 

possua mais um valor em si mesma, como em Platão e Aristóteles, mas como sustentáculo 

                                                 
56 Nesse sentido, diz Chauí, virtude “deriva-se de vir: homem varão, e por isso, na origem, virtus significa 
força, virilidade, robustez, vigor, coragem, energia” (CHAUÍ, 2010, p.359). O termo indica em sua raiz algo 
que reside na força e potência do sujeito, assim aproximando-se da relação com as palavras areté e aristoi.  
57 Chauí indica: prudência ética, sabedoria moral, inteligência razoável ou sensatez (CHAUÍ, 2010, p.351). 
58 Embora os três campos estejam misturados, sobre o “privilégio” da ética sobre os demais, vale considerar 
que a questão que se coloca é: o que depende de mim e o que não está sob minha tutela?. Esta questão 
direciona a ética do individuo a buscar o que não depende de si mesmo como, por exemplo, a física (isto é, a 
Natureza) com suas leis que regem o mundo, e a lógica que direcionaria racionalmente a condução de si 
mesmo em sua relação com os demais (política). 
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da ética. Terceiro: recusa-se entidades imateriais ou incorporais – como as Formas ou 

Idéias platônicas, o Intelecto Agente e o Primeiro Motor aristotélicos. Nesse sentido, a 

filosofia helenística assume um caráter materialista. Quarto, tais filosofias possuem em 

comum um rigor de sistema e doutrina, buscando nas partes uma completa relação com a 

totalidade de um conjunto articulado e coerente de verdades em suas doutrinas. Quinto, 

embora existentes no período clássico, desenvolvem-se diversas escolas para a transmissão 

de doutrinas dos mestres fundadores (CHAUÍ, 2010, p.14-19).  

Na filosofia do estoicismo, por exemplo, esta divisão da filosofia em três campos, 

ética, lógica e física, é de ordem didática, pois o mundo (kósmos) é considerado uma 

mistura. Daí, se impõe um problema pedagógico de formar o homem, pois torna-se uma 

dificuldade ensinar essa mistura (CHAUÍ, 2010, p.124). Para atingir a excelência ou a 

virtude no plano filosófico deve atentar-se para as diferentes excelências (cosmo, 

conhecimento e conduta humana), mas fundamentalmente considerá-las a partir da 

perspectiva de sistema (systema), enquanto discurso de totalidade indivisa (CHAUÍ, 2010, 

p.123). Desse modo, o discurso sobre a formação humana se intensifica em função de um 

projeto de teleoformidade filosófica a partir do vínculo entre forma e verdade segundo um 

rigoroso sistema discursivo (lógico). No entanto, sem perder o horizonte geral da formação 

do êthos. 

Não se trata de uma construção conceitual que seria um fim em si e teria, 
como por acaso,  conseqüências éticas sobre o modo de vida estóico ou 
epicurista. O sistema tem por finalidade reunir sob a forma condensada os 
dogmas fundamentais, ligá-los juntamente por uma argumentação rigorosa, 
a fim de formar um núcleo sistemático muito concentrado, muitas vezes 
reunidos em uma curta sentença, que terá, assim, maior força persuasiva, 
melhor eficácia mnemotécnica. Ele é, antes de tudo, um valor psicagógico: 
é destinado a produzir um efeito na alma do ouvinte ou do leitor. Isso não 
quer dizer que esse discurso teórico não responda às exigências de 
coerência lógica: bem ao contrário, é ela que faz sua força. Mas, ao 
exprimir ele próprio uma escolha de vida, quer conduzir a uma escolha de 
vida. (HADOT, 1999, p.160)  

 

Ao possuírem primazia no âmbito ético, as escolas filosóficas do helenismo voltam-

se para uma escolha de valores morais que implicam fortemente em uma escolha de modo 

de viver (HADOT, 1999). O conhecimento e a lógica devem se voltar para a ética. 

Mediante criteriosos e rigorosos exercícios (askésis), a filosofia busca refrear os vícios e as 

afecções que tanto perturbam a alma, dando forma a um modo de vida moderado e prudente. 
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Nesse âmbito, surgem as morais mais austeras do Ocidente (FOUCAULT, 2004). 

Utilizando-se da filosofia como cura da alma, busca-se deste modo, uma arte de viver 

segundo a primazia ética que se mistura com rigorosos exercícios de lógica e de física. 

Filosofia assim, assume um papel terapêutico, como uma forma de expurgar paixões e 

vícios, contornando uma formação pautada por uma imagem de homem finalizado em si 

mesmo. Neste prisma, somente o modo de vida filosófico pode conduzir à autarquia, 

possibilitando a condução de si mesmo: sem afecções danosas tanto ao corpo quanto à alma, 

sem perturbação e agitação no espírito. Por meio de uma série de exercícios de  

(apathéia) e  (ataraxia), exercícios de suspensão de paixões e juízos que 

perturbam o espírito, as filosofias do helenismo procuram dar forma ao homem temperante 

e saudável. Este modo de vida é uma espécie de cura de si (cura sui), ou seja, a expurgação 

das afecções que causam a infelicidade e a vida viciosa (FOUCAULT, 2004). Nesse 

registro, formação humana visa a atingir a plenitude e a felicidade por meio de exercícios 

de si sobre si mesmo (askésis), como ética centrada no indivíduo face à cidade, à Razão 

universal que governa o kósmos (o mundo) e à natureza (Phýsis, Natura).  

Formação e filosofia, nesta complexa relação com ética, física e lógica, indicam sua 

face de ascese filosófica. Desta maneira, exige-se através da askésis o desdobramento de 

um excelente desempenho do êthos, face ao modelo pertinente a cada escola filosófica e, 

todavia, adotado como ideal de vida filosófica. Nesse sentido, no tocante às escolas 

filosóficas deste período, diz Hadot: 
se as escolas dogmáticas concordam em reconhecer que a escolha filosófica 
fundamental deve corresponder a uma tendência inata no homem, deve-se 
distinguir, entre elas, de uma parte, o epicurismo, para o qual é a 
investigação do prazer que motiva toda a atividade humana, e, de outra, o 
platonismo, o aristotelismo, o estoicismo, para os quais, segundo a tradição 
socrática, o amor do Bem é o instinto primordial do ser humano. (HADOT, 
1999, p.155) 

 

Embora as escolas filosóficas do helenismo tenham muitas divergências, a imagem de 

homem, encontra-se fixada na perspectiva do animal dotado de lógos (razão) e esse lógos 

permite ascender ao modo de vida filosófico – prudente, temperante e sábio. As raízes 

dessa imagem podem ser encontradas na definição de Aristóteles na Política: “O homem só, 

entre todos os animaes, tem o dom da palavra” (sic); e mais adiante acrescenta:  “A palavra, 

porém, tem por fim fazer comprehender o que é útil ou prejudicial, e, em consequencia, o 
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que é justo e injusto” (sic) (ARISTÓTELES, 19--, I, §10). Desse modo, na medida em que 

o homem é sujeito dotado de lógos, a formação humana deve atentar-se para esta forma e, 

por conseguinte, desenvolver toda sua virtualidade até atingir seu ápice (enteléquia).  
Nas três escolas que [...] se prendem à tradição socrática, o platonismo, o 
aristotelismo e o estoicismo, o ensino sempre teve, apesar da transformação 
das condições políticas, a dupla finalidade que tivera na época de Platão e 
Aristóteles: formar, direta ou indiretamente, os cidadãos, melhor ainda, se 
possível, os dirigentes políticos, mas formar também os filósofos. A 
formação para a vida na cidade visa a habilidade da palavra por meio de 
numerosos exercícios retóricos e, sobretudo, dialéticos. (HADOT, 1999, 
p.156) 

 

Nas escolas filosóficas do helenismo, o discurso (lógos) é tomado em seu papel 

formativo e autoformativo. O rigor sistemático das doutrinas é, dessa maneira, um exercício 

de formação humana, de modelamento do êthos para a vida virtuosa e feliz. O uso da 

palavra e da vida em harmonia com as virtudes, ainda que finalizada no próprio indivíduo, 

se volta para uma formação do cidadão.  

Todavia, as transformações e contribuições do helenismo são muitas. Na era 

Moderna, após quase um milênio de dominação das instituições cristãs, o Renascimento 

cultural retoma o pensamento de humanitas, abrindo o caminho para os fundamentos da 

pedagogia moderna 59 . Todas essas contribuições da tradição formativa de paidéia e 

humanitas, em sua amplitude educacional e cultural são, de certo modo, retomadas pela 

cultura alemã dos séculos XVIII e XIX. Deste modo, parece haver um constante retorno ao 

mundo greco-romano como referência de uma formação humana completa, em seus 

contornos físicos e espirituais. Todavia, segundo um olhar moderno, o mundo alemão 

voltou sua atenção para o mundo greco-romano buscando elementos da paidéia e da 

humanitas que pudessem fortalecer sua cultura através da atividade da formação humana, 

ou como consignaram: Bildung, formação cultural. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 Ver, MARROU, 1975, p.4-5; JAEGER, 2003, p.16. 
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1. 3. Bildung 
O termo alemão Bildung60 que, segundo Gadamer, assumiu um valor dominante no 

pensamento do século XVIII, atinge este estatuto privilegiado na cultura alemã, na medida 

em que sua semântica se cruza com diversos elementos da cultura moderna, como por 

exemplo: Iluminismo (Aufklärung), Romantismo (Sturm und Drang), estética, razão, 

liberdade, indivíduo, sujeito, espírito, autonomia, emancipação, cultura, civilização, 

filosofia, educação, pedagogia, “romance de formação”, etc. Esses termos se enlaçam de tal 

maneira com Bildung que se torna uma dificuldade traduzir seu sentido e complexidade 

semântica61.  

No entanto, alguns autores aproximam o sentido de Bildung com paidéia. Embora 

não de modo pleno, diz Heidegger, a palavra  corresponde o melhor possível à 

palavra alemã “Bildung” (formação) (HEIDDEGER, 2008, p.229). Também nesse registro, 

diz Matos:  
O termo grego paidéia aproxima-se do alemão Bildung e, com este, guarda o 
duplo significado de educação-formação, ou educação-formadora, a 
educação que se diferencia da idéia de aprendizado. A paidéia visa a formar 
um caráter (ethos), a educar a criança para a harmonia, a moderação e a 
temperança consigo mesma, e à concórdia na cidade. (MATOS, 1997, p.38) 

 

Esta amplitude semântica de Bildung em relação à paidéia ocorre na medida em que 

exprime ao mesmo tempo “o elemento definidor, o processo e o resultado da cultura” 

(SUAREZ, 2005, p.193). Nesse sentido, “Bildung” (formação) é concomitantemente 

cunhagem e guia por meio de uma imagem (HEIDEGGER, 2008, p.229) ou, em outros 

termos, fôrma e finalidade indicadas por uma imagem de homem e de caminho formativo. 

Assim, Bildung traz consigo uma íntima relação entre educação e cultura, na medida em 

que tanto define e marca um processo, quanto demarca um resultado da cultura. Tal como 
                                                 
60 Bildung: “No sentido especifico que esta palavra assume em filosofia e em pedagogia, em relação ao termo 
alemão correspondente, indica o processo de educação ou civilização, que expressa nas duas significações de 
cultura, entendida como educação e como sistema de valores simbólicos” (ABBAGNANO, 2003, p.470).   
61 Nesse sentido, diz Bolle, sobre a tradução para outras línguas, inclusive, para a língua portuguesa: “Não se 
encontram equivalentes para o conceito de Bildung em outras línguas. O francês formation e mais ainda o 
inglês formation seriam apenas reproduções mecânicas, às quais não corresponde nenhum uso social. Quanto 
às palavras correntes éducation e education, elas não servem, porque traduzem Erziehung (“educação”), da 
qual a Bildung deliberadamente se emancipou. (...) Na verdade, formação, em português, até hoje não se fixou 
com uso corrente de Bildung, como mostra de forma eloqüente a recente versão brasileira dos Anos de 
aprendizagem de Wilhelm Meister, em que o tradutor não atinou com o emprego estratégico da palavra 
Bildung, por parte de Goethe, nessa obra que é o paradigma de “romance de formação’” (1997, p.15).  
62 Paidéia. 
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paidéia e humanitas, Bildung não se restringe ao mero aprendizado ou instrução, mas 

procura conferir uma forma, configurar um êthos excelente para viver na cultura. Deste 

modo, Bildung pode ser traduzida por cultura ou formação cultural. 

Por outro lado, formação humana no registro de Bildung se distingue de paidéia e 

humanitas, ao passo que no contexto moderno emerge a figura do sujeito contornado pelo 

enredo discursivo da universalidade, da substancialidade, da estrutura, do a priorismo e do 

subjectum. No sentido do sujeito antigo, parece remontar ao termo  

(hypokeímenon). No entanto, no sentido moderno, possuindo raízes no cogito cartesiano, o 

sujeito emerge como o eu pensante, atingindo desdobramentos amplos na formação 

humana durante o século XVIII e XIX. Sem descartar o sentido antigo de suporte de 

qualidades e propriedades, o sujeito moderno aparece com um novo elemento: 

autoconsciência e autodeterminação segundo o campo subjetivo. A disposição teleoformal 

presente na formação humana encontra nesse registro um ponto arquimediano fundamental. 

O sujeito tornado um ponto fixo, na medida em que é concebido como subjectum de 

determinações e disposições, possibilita a teleoformidade efetivar-se segundo os 

delineamentos de uma formação humana objetiva e universal. Em outras palavras, o sujeito 

moderno delineia uma imagem de homem e desdobra-se como uma potência teleoformal na 

condução à forma plena de humano. Este sujeito também se coloca sob a forma de ser 

naturalmente educável, visto ser um sujeito com a potencialidade/virtualidade do 

conhecimento e da razão (VEIGA-NETO, 2005, p.132). 

Na medida em que não se determina nem pelo fundamento teológico, à imagem e 

semelhança de Deus, nem pela natureza, ao passo que é um ser de cultura e moral, a noção 

de Bildung indica a formação humana conduzida pela ação do homem (HERMANN, 2010, 

p.113). O sujeito é o pilar fundamental desse processo formativo rumo à forma humana, ao 

passo que se coloca como consciência e autoconsciência dessa formação e aperfeiçoamento.  

Para acompanharmos os desdobramentos da Bildung como uma atividade baseada 

em exigências e critérios humanos, devemos nos remeter à passagem da tradição mística 

medieval e do pietismo63 (ligada à concepção de virtude cristã e ao protestantismo luterano), 

ao contexto do século XVIII, momento em que o Estado toma para si a tarefa formativa. A 

                                                 
63 O registro da formação humana segundo o suporte teológico do pietismo baseava-se no amoldamento 
humano à imagem e semelhança de Deus. Ver a seguinte passagem da Bíblia: Gênesis I, 1, 26. A etimologia 
de Bildung, enquanto formação humana, se desdobra inicialmente nesse registro. 
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passagem se refere a um movimento no qual uma elite de pensadores “esclarecidos” 

influencia o Estado a assumir o cargo e a responsabilidade dos processos formativos.  

Tendo início no século XVII, o movimento pietista exerceu forte influência sobre a 

cultura alemã, nos campos da moral, literatura e filosofia, acarretando na construção de 

diversas instituições de ensino64  voltadas para crianças carentes. Bildung, deste modo, 

baseava-se na piedade, caridade e no ideal de virtude cristã, porém, no tocante à vida 

prática, no auto-exame, estudo das Escrituras e fé em Deus (EBY, 1976, p.213). Deste 

modo, diz Abbagnano, 

Para el pietista la existencia entera debía ser un servicio a Dios, no con la 
esperanza de recebir recompensas, sino con humilde dedicación. El pietismo 
pone em práctica o principio de Lutero: se sierve a Dios no tanto com las 
prácticas del culto como trabajando y sendo útil a la sociedad. 
(ABBAGNANO, 1999, p.316) 

 

Todavia, Bild se coloca sob um plano prévio da divina Providência, no qual cabe se 

conformar ao Criador, à Imagem e semelhança do Modelo. Ligada às práticas do pietismo, 

baseadas em ideais de virtudes cristãs, Bildung indica o sentido de cunhar uma forma (Bild) 

à imagem e semelhança do Criador. Desta maneira, diz Bolle,  
Na Alemanha, esse potencial cristão resistiu às tentativas de secularização e, 
por via do pietismo, entrou no ideário da Aufklärung, onde se deu a 
migração semântica de Bildung, do sentido de uma forma exterior para uma 
construção interior: mental, psíquica, espiritual. (BOLLE, 1997, p.16) 

 
Deslocando o sentido do pietismo no contexto alemão do final do século XVIII, Bildung 

volta-se sobre um aperfeiçoamento das faculdades e capacidades humanas para a cultura. 

Todavia, este deslocamento se relaciona aos diversos fatores presentes na cultura alemã. 

Dentre eles, destaca-se a influência de alguns intelectuais sobre o Estado alemão. Nesse 

ponto, podemos destacar um movimento que marcou profundamente a história da educação 

e da formação humana. Em torno de Bernard Basedow (1724-1790) delineou-se o grande 

                                                 
64 Sobre o pietismo, esclarece Eby: a origem do pietismo está associada a um devoto movimento religioso, 
que começou na Alemanha Ocidental, em meados do século XVII, através de Philip Jacob Spencer (1635-
1700) e August Hermann Francke (1663-1727). Este movimento está ligado à reação que as guerras causaram 
nos povos do norte da Europa no século XVII, em particular, o esgotamento que causara a Guerra dos Trinta 
Anos (1618-1648). O pietismo, neste contexto, “nasceu [de] uma forte convicção de que a melhoria da 
humanidade dependia ‘da educação das crianças para a piedade e sabedoria cristã’” (1976, p.216). Em torno 
do ideário do pietismo, sob influência de Francke, foram erigidos diversos estabelecimentos de ensino na 
Alemanha, visando educar as crianças desamparadas e, posteriormente, criaram-se instituições de educação 
específicas para famílias burguesas e nobres (LUZURIAGA, 1960, p.165). 
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impulso educativo alemão no final do século XVIII. Através dele se deu o movimento 

pedagógico denominado filantrópico, o qual defendia a educação pública, a tolerância 

religiosa e a escola para formação de professores.  

O homem, nesse sentido, é considerado como sujeito (suporte) de um sentimento de 

humanidade e como agente da condução do aperfeiçoamento humano. Nesse olhar, uma das 

virtudes ou capacidades inscritas no sujeito está em ser considerado animal político e 

dotado de razão, bem como amar ao próximo – que pode-se denominar philo-anthropos, 

amor ao homem. A filantropia, nesse registro, parece resgatar uma antiga imagem de 

homem, presente no helenismo, na qual humanitas pode ser tomada como sinônimo de 

filantropo, no sentido de um sentimento de amor-amizade (filia) aos homens (antropos) – 

um sentimento que liga os homens aos homens, delimitando sua característica humana 

(CHAUÍ, 2010, p.51).  

As idéias de Basedow demarcaram uma grande transformação na educação europeia. 

No ano de 1774, em Dessau, ele fundou a primeira escola experimental da Europa, 

Filantropinum, cuja finalidade era uma formação humanista de caráter cosmopolita 

(LUZURIAGA, 1960). Contemporâneo ao seu momento histórico, diz Kant: 

A única escola experimental que até agora começou de algum modo a 
trilhar este caminho [aquele dos resultados favoráveis à educação] foi o 
Instituto de Dessau. Apesar de muitos defeitos que se lhe podem assacar, 
defeitos que se encontram em todas as obras pioneiras, cabem-lhe esta 
glória: ele não cessou de fazer novas tentativas. De certo modo, essa foi a 
única escola em que os mestres tiveram a liberdade de trabalhar segundo 
seus próprios métodos e intentos, e onde estiveram unidos entre si e 
mantiveram relações com  todos os sábios da Alemanha. (KANT, 1996, 
451, p.30) 

 

Sua influência na educação pública foi preponderante para a estatização do sistema escolar, 

ao passo que delineou a formação humana baseada em princípios e fins determinados pelo 

Estado. Em 1787, Frederico Guilherme II promulgou um código escolar que deixava a 

cargo do governo do Estado e do Ministério da Educação administrar as escolas primárias e 

secundárias. Após este percurso escolar, também ficava sob a responsabilidade do Estado o 

exame para ter acesso à universidade (ABBAGNANO, 1999, p.411). Assim, a influência de 

Basedow foi decisiva para a estruturação da formação humana administrada pelo Estado. 

 Neste contexto, alguns outros pensadores alemães fizeram uma profunda critica à 

educação, influenciando os soberanos a investir no ensino não somente como um direito, 
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mas como dever (BOLLE, 1996, p.16). Deste modo, o ensino desponta como um ponto 

estratégico para os fins da futura estruturação do Estado alemão65. 

Outro fator que se coloca como fundamental, gira em torno do debate sobre cultura 

e civilização. A cultura (kultur) e a formação cultural (Bildung) ampliam seu campo de 

atuação tendo em vista resultados, obras e instituições, aproximando-se do sentido de 

civilização (zivilization)66. Assim, cultura passa a significar os resultados daquela formação 

ou educação dos seres humanos, expressos em obras, feitos, ações e instituições: as artes, as 

ciências, a filosofia, os ofícios, a religião e o Estado (CHAUÍ, 2002, p.128). Por 

conseguinte, enquanto sinônimo de civilização, cultura aparece com maior clareza e nitidez 

na vida social e política ou na vida civil (cives, civitas) (CHAUÍ, 2002, p.128).  

Por fim, este deslocamento de sentido de Bildung se colocou frente à filosofia da 

cultura, do espírito e da história, os quais indicam uma íntima relação com as Ciências 

Humanas, em particular, a literatura, as artes, a filosofia e a história – que dão um tom de 

neo-humanismo à noção (LARROSA, 2005, p.50). O denominado neo-humanismo, ao 

retomar a noção grega de formação de homem integral, com forte inspiração em 

Winkelmann, Herder e Lessing, produz um movimento de reforma das instituições de 

formação alemãs, conferindo espaço para o ensino da língua e literatura gregas, bem como 

uma formação mais ampla e com estudos filológicos (ABBAGNANO, 1999, p.410). Nesse 

sentido, Bildung se articula também com as práticas do campo da Pedagogia e da Educação 

alemãs. É em relação a este âmbito da cultura, do espírito, da filosofia e da história em suas 

reflexões sobre a educação, que Bildung pode ser aproximada de paidéia e de humanitas. 

De certo modo, a migração de sentido de Bildung do pietismo, se deve a Joachim 

Winckelmann (1717-1768) e Johann Gottfried Herder (1744-1803) que influenciaram a 

                                                 
65 O Estado alemão somente se unificou no século XIX, tardiamente em relação aos outros países da Europa. 
Todavia, em torno da Bildung, este contexto do século XVIII se coloca como estratégico na medida em que se 
articula com a valorização e cultivo da língua e cultura alemã por parte do Estado, entre outros fatores. Nesse 
sentido, diz Bolle: “Na Alemanha da época [século XVIII], surgiu a figura híbrida do pensador semi-religioso 
e semi-racionalista, semi-obediente e semi-rebelde. Como pano de fundo, tinha-se os Estados pequenos e 
médios, regidos pela fórmula do absolutismo tardio ou “despotismo esclarecido”. As autoridade aristocráticas, 
que continuam sua tradicional aliança com as autoridades clericais, procuravam adaptar-se às necessidades do 
século da razão. Cada súdito-cidadão deveria receber um tipo de formação mais adequados para poder tornar-
se útil e dar os melhores rendimentos possíveis para o sistema econômico e o bem-estar social. Acentuaram-se, 
portanto, os aspectos pragmáticos da educação (cf. o inglês training) no sentido de canalizar todas as energias 
para os interesses do Estado” (BOLLE, 1997, p.16). 
66 Neste contexto do século XVIII que se estende ao XX, um grande debate se coloca no pensamento alemão 
que é a relação entre cultura e civilização, Kultur e Zivilization. 
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Aufklärung e o Romantismo alemão (Sturm und Drang). Tomando como referência o 

mundo grego, Winckelmann buscou na Bildung à iluminação apolínea e, desta maneira, o 

potencial de uma formação clássica naquilo que tem de eterna e original (SUAREZ, 2005, 

p.196). Nesse sentido, Bildung é formação cultural em relação à filologia, enquanto amor à 

palavra e amor pela língua materna. O olhar sobre a cultura grega, em particular ao período 

clássico ateniense (segundo a ordem e a beleza délfica), poderia oferecer as condições para 

uma formação cultural do povo alemão através de um fecundo cultivo do espírito, da 

filosofia e da história por meio dos antigos.   

Herder, por sua vez, é fundamental em relação ao estatuto privilegiado que Bildung 

adquiriu na cultura alemã do século XVIII e XIX. Buscou a valorização do espírito alemão 

pelo cultivo de sua língua, mitologia e por meio de uma filosofia da história, influenciando 

tanto o Iluminismo alemão, quanto abrindo espaço para o Romantismo do Sturm und 

Drang (Tempestade e Ímpeto). Deste modo, Herder ampliou o sentido de Bildung a partir 

das questões humanas. “Comecemos, pois, por aprender a conhecer devidamente e a pregar 

o homem e a virtude humana, antes de nos metermos em coisas mais profundas” (HERDER 

apud. JUSTO, 1995, p.155).  

Em Herder, Bildung reporta tanto a formação cultural do indivíduo quanto da 

humanidade. Nesse prisma, a filosofia da história é uma ferramenta fundamental para a 

construção da humanidade no indivíduo, pois para ele, Bildung ultrapassa “as noções de 

‘educação’, ‘progresso’, e mesmo ‘Aufklärung’, tomando seu lugar ao lado dos conceitos 

de ‘espírito’, ‘cultura’ e ‘humanidade’” (BOLLE, 1997, p.18). Nesta perspectiva e 

amplitude de Bildung, toda uma tradição posterior é influenciada: Kant, Schiller, Goethe, 

Hegel, dentre outros.  

Nesta esteira, a Bildung lança-se em direção ao desenvolvimento das capacidades 

humanas em uma escala tanto individual como universal. Partindo de um conjunto de 

disposições humanas, a Bildung se coloca na tarefa de conduzir a humanidade ao 

desenvolvimento de suas potencialidades. No limite, trata-se de uma realização universal de 

toda a espécie humana. Com relação a este ponto, paidéia se diferencia de Bildung, pois no 

contexto da primeira, “não existe em grego uma palavra que signifique ‘uma mais alta 

forma do humano’ e ‘sentimento de humanidade’ ao mesmo tempo” (SNELL, 2005, p.265). 

Bildung, por seu turno, ainda que retome aspectos fundamentais de paidéia face ao 
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contexto do século XVIII, coloca esta nova dimensão: a formação da humanidade. Isso é 

muito importante. Nesse momento, a formação humana avança em direção a uma nova 

forma: a forma de espécie humana, a forma-humanidade. Assim, sobre essa nova 

perspectiva que se abre à história da formação humana, pode-se dizer que: “A humanidade 

seria uma espécie de sujeito cognoscente, de supersujeito, uma espécie de Espírito coletivo 

possuidor de uma percepção da totalidade da realidade” (HADOT, 2006, p.200).  

A possibilidade desse delineamento da forma-humanidade, se encontra inscrita na 

imagem de sujeito elaborada nesse contexto, a qual traz em si a possibilidade de realizar 

essa forma da espécie humana no indivíduo. Nesse prisma, em torno da figura do sujeito se 

coloca um conjunto de disposições teleoformais, as quais permitem ao indivíduo atingir a 

Bildung segundo os contornos da espécie humana. Se a imagem de humanidade é desvelada 

pelo conhecimento humano e suas capacidades e disposições se colocam às claras, a 

formação humana poderá conduzir o sujeito à efetivação dessa forma-humanidade, inscrita 

potencialmente em sua natureza.  

Neste ponto, Bildung e Aufklärung se enlaçam intimamente. O Iluminismo delineou 

uma imagem de humano e a partir desse ponto de referência, se elaborou uma 

teleoformidade segundo a condução do indivíduo à sua realização, tanto no âmbito 

individual como enquanto espécie. Assim, conferindo uma camada de cultura e civilização 

humana, a formação vislumbrou as condições para seguir a marcha histórica da 

humanidade rumo a seu aperfeiçoamento. A areté ou virtu nesse momento não se refere 

somente ao humano, mas à idéia de humanidade em sua plenitude. No entanto, essa marcha 

somente se torna possível por meio de uma formação que sustente valores esclarecidos e 

que forme indivíduos autônomos para viver na cultura e, por conseguinte, para desenvolvê-

la. Dito de outro modo, o melhoramento e refinamento da humanidade apenas se tornam 

possíveis por meio da formação cultural. Nesse sentido, Bildung indicaria o caminho pelo 

qual a humanidade deveria seguir, tendo em vista seu esclarecimento. Com efeito, a 

formação humana, relacionando-se intimamente com o Iluminismo em sua roupagem e 

temperamento alemão, possibilitou a amplitude e alargamento do sentido de formação por 

meio da noção de Bildung.  
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1.3.1. Bildung e Aufklarung 

A relação entre razão e luz é uma metáfora antiga na cultura ocidental 67 , não 

pertencendo exclusivamente ao Iluminismo. Ela demarca uma atitude de iluminar um 

determinado campo de visão por meio do lógos, da razão, da arte, da ciência, do sábio. 

Desta forma, caracteriza-se como uma metáfora visual. Neste movimento predominante no 

século XVIII, a luminosidade enquanto capacidade da razão humana, possui forte assento 

no ideário iluminista. Segundo Torres Filho, “com a metáfora da claridade (Lumières, 

Enlightenment, Iluminismo, Ilustración, Aufklärung), o pensamento europeu do século 

XVIII formou sua auto-imagem, caracterizada pela confiança no poder da luz natural, da 

razão, contra todas as formas de obscurantismo” (TORRES FILHO, 1987, p.84). Segundo 

Matos, o Iluminismo “só aceita a cultura da Razão Universal” e, contrapondo-se às diversas 

formas de obscurantismo, se caracteriza por uma forte crença na razão e na confiança no 

homem e sua liberdade de pensamento (MATOS, 1997, p.124).  

O Iluminismo se caracteriza pela confiança nas luzes da razão e da liberdade, 

buscando se contrapor ao período considerado como um momento obscuro da humanidade, 

a Idade Média. Embora a filosofia do Iluminismo tenha sua origem em solo francês 

(Lumières, Enlightenment, Ilustración), na Alemanha a noção de formação humana 

(Bildung) enlaça os campos da educação, da cultura e da filosofia em um sentido próximo 

de Paidéia e Humanitas (PAGNI, 2007, p.166) através dos ideais da Aufklärung 

(Esclarecimento).  

Não obstante, vale destacar que esta metáfora da iluminação racional, opera 

segundo um sentido específico neste contexto do século XVIII. Em A Filosofia do 

Iluminismo, Cassirer considera que o século XVIII se caracteriza por uma fé na unidade e 

imutabilidade da razão, a qual “é uma e idêntica para todo indivíduo pensante, para toda a 

nação, toda a época, toda a cultura” (CASSIRER, 1997, p.23). Nesse contexto, emerge um 

sujeito universal como substância ou cumprindo de uma função a prioristicamente. Na 

medida em que se torna universal e constituinte, o sujeito pode atingir a forma de gênero 
                                                 
67 O fogo de Zeus roubado por Prometeu e entregue aos homens traz esta relação da iluminação pela razão. 
Platão, por sua vez, na República, também aponta nesse sentido ao aproximar a ideia de sumo Bem com a 
iluminação do sol (1996, 506b-508b). Com relação a esta metáfora da iluminação, diz Snell: Apenas um tipo 
de metáforas adjetivais já está plenamente desenvolvido no grego arcaico e é elaborado através das símiles: os 
valores ainda não concebidos em sentido abstrato e interior, como o belo, o nobre e o grande, são expressos 
com a imagem da luz. Mas nem só a virtude é “luminosa”; também o são a alegria, a felicidade, a vida; 
“escuros” são o luto, a infelicidade e a morte. (SNELL, 2005c, p.200)  
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humano e atuar com esclarecimento na cultura de modo ético e moral. Assim, ao passo que 

esta forma se encontra inscrita no sujeito, o indivíduo pode assumir os contornos de 

humanidade.  

Embora se diferencie dos grandes sistemas metafísicos seiscentistas, para Descartes 

e Malebranche, para Spinoza e Leibniz, no qual a razão é a região das “verdades eternas”, 

comuns tanto ao espírito humano quanto ao divino, o Século das Luzes retoma em outro 

sentido a razão68: tomando-a enquanto energia.  
Não tem por conta de um conteúdo determinado de conhecimentos, de 
princípios, de verdades, preferindo considerá-la uma energia, uma força 
que só pode ser plenamente percebida em sua ação e em seus efeitos. A sua 
natureza e os seu poderes jamais pode ser plenamente aferidos pos seus 
resultados; é sua função que cumpre recorrer. (CASSIRER, 1997, p.32) 

   

Esta energia pode ser entendida como uma potentia (potência), disposição, capacidade, 

areté, virtu, dinamis, força. Nesse contexto, sob um ponto de ancoragem que toma o sujeito 

como suporte dessa energia racional, procura-se conduzir o percurso formativo iluminado 

pela razão segundo a finalidade de aperfeiçoar o indivíduo. A teleoformidade, nesse 

registro, estrutura fundamentalmente seu percurso formativo pela via iluminada da razão.    

Caso a palavra fundamental ao contexto iluminista se coloque na linha do termo 

“razão”, não deve ser tomada precipitadamente como fio condutor essencial, pois, diz 

Cassirer, “aos olhos do século o seu programa e a sua realização é para o historiador o 

começo, o início de seu trabalho; onde se acreditou encontrar então uma resposta, 

apresenta-se a verdadeira questão” (CASSIRER, 1997, p.22-3). Deste modo, deve-se 

observar que a noção de razão é uma categoria histórica, não podendo ser tomada em 

absoluto, ainda que alguns autores desse momento iluminista assim a consideravam. Como 

destacou Cassirer, o século da Luzes esteve tão profundamente penetrado e empolgado pela 

idéia de progresso intelectual69 (CASSIRER, 1997, p.22). Sob um olhar mais atento pode-

                                                 
68 Nesse sentido, comenta Mora: “a confiança no poder da razão não equivale exatamente ao racionalismo 
como foi entendido no século XVII; o Iluminismo ressalta justamente a importância da sensação como modo 
de conhecimento diante da especulação racional, mas o empirismo da sensação não é senão um acesso distinto 
a uma realidade que se supõe, no fundo, racional. Por isso Cassirer disse acertadamente que a razão tal como 
entendida pelos ‘ilustrados’ do século XVIII não possui a mesma significação que teve os filósofos do século 
XVII, no qual era a faculdade mediante a qual se supunha poder chegar aos primeiros princípios do ser; daí 
que sua missão essencial fosse decompor o complexo e chegar ao simples para reconstruir, a partir dele, toda 
a realidade” (MORA, 2001, p.1441).  
69 Cassirer prossegue salientando: Equivocar-se-iam, porém, sobre o sentido essencial desta idéia, aqueles que 
tomassem por “progresso” num sentido quantitativo como simples extensão do saber, como um progressus in 
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se observar sua determinação histórica, como veremos adiante. No entanto, a discussão 

sobre a Aufklarung se encaminha pelas veredas da razão, perguntando sobre sua natureza e 

potencialidade. Desta maneira, colocam-se importantes aspectos para a formação humana 

(Bildung). Nesse sentido, no capítulo seguinte, veremos como o filósofo Immanuel Kant 

abordou a relação Bildung e Aufklarung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
indefinitum. A par da ampliação quantitativa encontra-se sempre numa determinação qualitativa; à constante 
extensão do saber para além de sua periferia corresponde um regresso sempre mais consciente e mais 
pronunciado ao centro próprio e característico da expansão. Se se busca a multiplicidade, é para aí encontrar a 
certeza da unidade (CASSIRER, 1997, p.22).  
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2. Kant: Aufklärung e educação (Erziehung) em seus contornos de 

universalidade e cosmopolitismo. 
No presente capítulo, abordaremos a noção de formação humana (Bildung) em 

consonância com a perspectiva de Aufklarung, segundo Immanuel Kant. Mediante uma 

educação racional e esclarecida, o autor indica a inserção do indivíduo na cultura 

(Bildung/kultur) e na direção de uma teleoformidade, cujo aperfeiçoamento humano 

delinearia a forma plena de humanidade. Deste modo, Kant aponta na direção de um 

projeto educacional segundo os contornos de uma formação humana baseada em uma 

forma universal e cosmopolita.  

 

2.1. Bildung e Aufklarüng  

No tocante à íntima relação entre Bildung e Aufklarung, a filosofia crítica de 

Immanuel Kant (1724-1804) se coloca no centro desta discussão. Bildung, neste prisma, 

assume a tarefa de formar o indivíduo e a humanidade segundo as exigências da razão livre 

e esclarecida. No entanto, Kant não considera Aufklarüng70 como um período plenamente 

conquistado, mas antes, recoloca a pergunta sobre o que é o Iluminismo e procura estender 

seu projeto de filosofia crítica também para o âmbito da cultura e da moral. A partir de uma 

questão posta no jornal, em 1783, “O que é Iluminismo [Was ist Aufklärung]?”, Kant 

escreve o artigo intitulado: “Resposta a pergunta: o que é Iluminismo?”. No início do 

artigo responde: Esclarecimento [Aufklärung] é a saída do homem de sua menoridade, da 

qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu 

entendimento sem a direção de outro indivíduo (KANT, 2005, p. 64). 

Aufklarüng, neste prisma, é definida a partir da saída do estado de menoridade, que 

consiste na incapacidade de fazer uso de seu próprio entendimento. No contexto em que se 

pergunta se vivemos agora em uma época esclarecida [aufgeklärten]? Kant, responde: “não, 

                                                 
70 Segundo CAYGILL (2000), o movimento intelectual do século XVIII conhecido como “Iluminismo” 
passou por três fases distintas na Alemanha. A primeira fase, racionalista, caracterizada pelo rigor lógico, 
metafísico, com influência no campo da ética, política e ciência econômica, inaugurada no início do século 
por Thomasius na Universidade de Halle e, posteriormente, codificada por Christian Wolff. A segunda, marca 
a saída de Wolff para o exílio em 1723, devido à pressão política do governo de Guilherme I, e seu retorno em 
1740, no governo de Frederico II, no qual reescreve seu sistema dando-lhe um tom mais cético, por ter como 
referência os ensaios de Hume. Os escritos pré-críticos de Kant, como por exemplo, Observações sobre o 
sentimento do belo e do sublime pertencem a esta fase. Por fim, Kant inicia a terceira fase, na década de 70, 
retomando Wolff, a partir de um ceticismo crítico e rigor sistemático. 
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vivemos em uma época de esclarecimento [Aufklarüng]” (KANT, 2005, p.69). Pela 

resposta de Kant, constata-se que o autor não toma seu momento histórico como 

esclarecido, mas em esclarecimento. Segundo este prisma, deve-se ter clareza quanto à 

dificuldade de se trilhar o árduo caminho rumo ao esclarecimento. “Ouço, agora, porém, 

exclamar por todos os lados: não raciocineis! O oficial diz: não raciocineis, mas exercitai-

vos! O financista exclama: não raciocineis, mas pagai! O sacerdote proclama: não 

raciocineis, mas crede!” (KANT, 2005, p.65). Além de fatores sociais que fortalecem o 

estado de menoridade, pode-se acrescentar a falta de decisão, de coragem e a preguiça, 

como fatores que desviam do caminho que leva ao esclarecimento (KANT, 2005). Deste 

modo, diz Kant: O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se 

encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si 

mesmo sem a direção de outrem (KANT, 2005, p. 64). 

Deste modo, o homem é o próprio culpado por seu estado de menoridade, pois esse 

é resultado da sua falta de decisão e coragem. Sair desta condição menor e ser esclarecido, 

portanto, não é fácil, pois a menoridade pode se tornar uma segunda natureza. Nesse 

sentido, Kant diz: “É tão cômodo ser menor. Se tenho um livro que faz as vezes de meu 

entendimento, um diretor espiritual que por mim tem consciência, um método que por mim 

decide a respeito de minha dieta, etc., então não preciso de esforçar-me eu mesmo” (KANT, 

2005, p.64). 

No entanto, a menoridade pode ser revertida em maioridade. Aufklarüng, diz Kant, 

não exige nada mais que liberdade e atitude corajosa de fazer uso de seu próprio 

entendimento, não se apoiar em decisões de terceiros, mas colocar em prática o uso da 

razão livre e esclarecida. “Sapere aude! Tem coragem de fazer uso de teu próprio 

entendimento, tal é o lema do esclarecimento [Aufklärung]” (KANT, 2005, p. 63-4).  

Em torno desta questão que se colocava a seu tempo, pode-se dizer que para atingir 

uma época esclarecida, se impõe o cultivo do uso da razão livre e esclarecida. O sinal desta 

possibilidade de realizar a liberdade, se encontra na liberdade de crença e religião presente 

na cultura em esclarecimento. 
Mas aos poucos esta liberdade se estende. Se se impede o cidadão de 
procurar seu bem-estar por todas as formas que lhe agradem, desde que 
possam coexistir com a liberdade dos outros, tolhe-se assim a vitalidade da 
atividade geral e com isso, de novo, as forças do todo. Por isso as restrições 
relativas à pessoa em sua conduta são paulatinamente retiradas e a 
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liberdade universal de religião é concedida; e assim surge aos poucos, em 
meio a ilusões e quimeras inadvertidas, o Iluminismo (Aufklärung) como 
um grande bem que o gênero humano deve tirar mesmo dos propósitos de 
grandeza egoísta de seus chefes, ainda que só tenham em mente suas 
próprias vantagens. (KANT, 2011, VIII, p.18) 

 

A maioridade, deste modo, atende à equação entre o uso da razão universal e da 

liberdade. Com relação ao uso da razão, Kant distingue seu uso público e uso privado. No 

uso privado, a razão está subordinada a um cargo ou função que se ocupa. No uso público, 

a razão somente está subordinada a leis e regras da razão universal. Bem como a clareza 

desta distinção, o uso público da razão, diz Kant, favorece a Aufklarüng.  

O movimento de superação e de contínuo aperfeiçoamento da humanidade se coloca 

a partir do desenvolvimento da cultura esclarecida. Deste modo, este movimento impõe 

uma tarefa para a educação. Neste âmbito, o homem pode cultivar as potencialidades 

humanas e, inclusive, o uso livre da razão esclarecida. Todavia, esta tarefa é um árduo 

problema que se coloca aos homens. Nesse sentido, Kant considera que duas artes se 

impõem como uns dos problemas mais árduos à humanidade: a arte de governar os homens 

e a arte de educá-los (KANT, 1996, 446, p.21).  

Nesse registro, Kant aponta para a relação presente entre educação e governo dos 

homens. A educação, dessa forma, se coloca como uma estratégia de governar os homens 

segundo uma forma de cidadão com deveres e compromissos para com o Estado. 

Fundamentalmente estratégica, a educação se caracteriza como uma arte de governo. Esse 

desdobramento do horizonte educacional no final do século XVIII, apresenta-se como 

estratégia e compromisso de governo do Estado para formação dos cidadãos71. Assim, a 

educação torna-se uma importante atividade de política pública. Nesse sentido, diz Kant, 

“Em geral, a educação pública parece ser mais vantajosa que a doméstica, não somente em 

relação à habilidade, mas também com respeito ao verdadeiro caráter do cidadão” (KANT, 

1996, 453, p.33). A educação pública, nesse prisma, configura a melhor imagem para o 

cidadão (KANT, 1996, 455, p.36). 

Todavia, tanto no sentido da forma plena de homem face às suas disposições 

naturais, quanto da melhor forma do cidadão, a formação humana se defronta com uma 

                                                 
71 No tocante à formação humana em função do Estado, nesse contexto estratégico do século XVIII, conforme 
desenvolveremos adiante, ver FOUCAULT, 2010: Os Anormais, aula de 5/03/1975.  
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difícil tarefa. A grande dificuldade da tarefa formativa se deve em grande medida, à sua 

magnitude, pois neste âmbito, a questão que se apresenta é: como conciliar, por um lado, o 

uso livre e esclarecido da razão por parte do indivíduo e, por outro, assegurar a realização 

do destino da humanidade. Em Kant, a formação humana se depara com esta questão. Deste 

modo, Pagni recoloca o problema:  
O Aufklärung, assim redefinido por Kant, pressupõe a liberdade do 
pensamento, bem como uma reorientação profunda no modo de pensar que 
deveria ser aplicada ao espírito do povo, característicos da Filosofia tomada 
em sentido original e em caráter educativo. Podemos dizer, com isso, que 
Kant entende a Filosofia como Educação, pensando a Filosofia e a 
Educação como indissociáveis, especialmente quando trata da figura do 
Aufklärung. No entanto, tal figura ter-se-ia tornada problemática por 
pressupor a liberdade apenas do ponto de vista do homem ou do sujeito 
empírico, colocando em risco a própria possibilidade da sociabilidade, da 
vida social e da destinação da humanidade.  (PAGNI, 2007, p.169) 

  

Segundo nosso olhar, o problema e risco que são postos estão em relação à 

conciliação e consonância da teleoformidade do homem em um projeto cuja magnitude está 

na esfera da humanidade. Para tanto, elegemos alguns textos que nos permitem observar 

este horizonte formativo de modo mais preciso, uma vez que versam sobre a natureza 

humana, pedagogia, educação, cultura e história. Deste modo, analisaremos as notas de 

aulas de Kant publicadas sob o título Sobre a Pedagogia (1776-87), Idéia de uma história 

universal de um ponto de vista cosmopolita (1784) e os parágrafos 83, 87 da Crítica da 

Faculdade do Juízo (1790).  

 

2.2. O homem é aquilo que a educação o torna: sujeito da educação. 

As questões que inicialmente se colocam, são: 1) como Kant considera a natureza 

humana em relação às potencialidades a serem desenvolvidas pela educação; 2) como 

encaminha a tarefa educativa em função da teleoformidade do destino humano, enquanto 

humanidade.  

Em Sobre a Pedagogia, temos uma indicação inicial. “O homem, diz Kant, é a 

única criatura que precisa ser educada. Por educação entende-se o cuidado de sua infância 

(a conservação, o trato), a disciplina e a instrução com a formação” (KANT, 1996, 441, 

p.11). Nesse sentido, embora Kant esteja na esteira de Herder quanto à perspectiva de uma 

educação do gênero humano, ele não considera a educação como parte da formação cultural. 



 76 

Pelo contrário, a formação cultural (Bildung) é parte da educação (Erziehung) e, por vezes, 

indicada como sinônimo (PAGNI, 2007).  

A partir das reflexões até aqui exploradas, colocamos as seguintes questões: por que 

o homem necessita de educação? Qual é o papel da cuidado, da disciplina e instrução neste 

percurso formativo? 

Primeiramente, para Kant, o homem é a única criatura que precisa ser educada, na 

medida em que, diferentemente dos outros animais, não nasce pronto, necessitando, 

portanto, de cuidado, disciplina e instrução. Neste prisma, se o homem fosse entregue ao 

seu desenvolvimento espontâneo sem o recurso da educação, o “homem” não se tornaria 

efetivamente homem, pois não sairia de seu estágio inicial de animalidade, tornando-se, 

assim, um bruto ou selvagem. A disciplina, neste sentido, teria por função impedir o 

desenvolvimento da selvageria animal, da brutalidade, dos vícios, etc. Deste modo, assume 

um caráter negativo, ao procurar controlar a parte selvagem do animal–homem pelo cultivo 

da razão e moral. Dito de outro modo, “o homem não pode tornar-se um verdadeiro homem 

senão pela educação. Ele é aquilo que a educação dele faz” (KANT, 1996, 443, p.15).  

Segundo esse prisma, o homem é um ser naturalmente educável, ainda que a 

disciplina tenha função negativa de bloquear sua animalidade e os vícios. O papel da 

formação cultural é fundamental nesse processo educativo, pois somente assim o homem se 

torna homem.  

No entanto, Kant traz um aspecto que torna a empreita formativa dificultosa: a 

tensão presente na natureza humana à associabilidade. Contudo, para o autor, seguindo uma 

ampla tradição, o homem é considerado por princípio, um animal naturalmente sociável 

(KANT, 2005a, §41). Contudo, esta disposição humana tende a ser continuamente 

ameaçada a se desintegrar pela questão individual. Deste modo, toca-se na tensão de uma 

sociabilidade associal do ser humano. Kant vê na propensão ao egoísmo um fator que 

direciona à catástrofe, mas também observa uma certa disposição natural da humanidade de 

estimar sua razão e construir futuramente uma sociedade civil cosmopolita, do ponto de 

vista de uma realização das capacidades racionais humanas – cumprindo sua dimensão 

teleoformal, como veremos adiante.  

Desta maneira, a educação (Erziehung) em relação ao cuidado e formação, se 

desdobra de dois modos. O primeiro, enquanto disciplina, possui um sentido negativo, no 
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qual sua função é impedir os vícios e deformações do comportamento. No outro, por sua 

vez, a educação é considerada positiva, enquanto instrução e direcionamento, pertencente 

ao âmbito da cultura (KANT, 1996, 452, p.30-31). Para Kant, o desdobramento da imagem 

de homem e de humanidade, se configuram em sua teleoformidade em relação à cultura, no 

sentido de que as disposições naturais do sujeito humano estão voltadas para este fim. 

Assim, a cultura é o fim último da espécie humana e consiste na realização das disposições 

da humanidade. Somente nela torna-se possível sua realização, na medida em que o 

desenvolvimento das faculdades humanas se coloca sob o solo da cultura72 (KANT, 2005a, 

§88, 438, p.298). A educação deve formar o homem para atuar na cultura em relação a sua 

autonomia moral segundo dois pontos: a capacidade de escolher fins e a capacidade de 

realizá-los (CAYGILL, 2000), pois segundo o desenvolvimento destas capacidades o 

homem pode se conduzir de modo ético em relação ao uso privado e público da razão.  

Educação, nesse sentido, é uma arte de refinamento e melhoramento por meio do 

cultivo das faculdades e aptidões humanas. “Uma vez que as disposições naturais do ser 

humano não se desenvolvem por si mesmas, toda educação é uma arte. A natureza não 

depositou nele nenhum instinto para esta finalidade” (KANT, 1996, 447, p.21).  

Deste modo, para que se desenvolvam as disposições naturais, se coloca uma 

pedagogia que pode ser compreendida de duplo modo: mecânica e raciocinada (KANT, 

1996, 447, p.22). A pedagogia mecânica se caracteriza por estar ordenada sem plano, 

conforme circunstâncias e seguindo leis da natureza. Desta forma, segue o acaso e não 

oferece um caminho formativo claro e seguro. Por outro lado, a pedagogia raciocinada 

opera tendo em vista o desenvolvimento da natureza humana e o alcance de sua destinação.  

Neste último sentido, o conjunto de saberes da época se coloca à serviço da 

pedagogia, enquanto cultivo de razão e ciência. “É preciso colocar a ciência em lugar do 

mecanismo, no que tange à arte da educação; de outro modo, esta não se tornará jamais um 

esforço coerente; e uma geração poderia destruir tudo o que uma outra anterior teria 

edificado” (KANT, 1996, 447, p.22).  

Embora Bildung esteja subordinada à Erziehung (educação), como fundamento da 

formação humana, se faz preciso colocar uma imagem, uma forma que simboliza um 

caminho e horizonte a ser traçado. Deste modo, para atuar segundo a pedagogia refletida, 

                                                 
72 KANT, 2005a, §83. 
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por meio do uso público e científico da faculdade da razão humana, coloca-se, como nos 

casos de paidéia e humanitas, a necessidade de uma imagem de forma humana. A relação 

da formação humana com as noções de areté e virtus, em Kant, assume o sentido de 

faculdades humanas, em relação a um conjunto de disposições e capacidades em 

desenvolvimento e progresso.  
Há muitos germes na humanidade e toca nos desenvolver em proporção 
adequada as disposições naturais e desenvolver a humanidade a partir de 
seus germes e fazer com que o homem atinja a sua destinação. [...] o que 
ele não pode fazer sem antes dele um conceito. O indivíduo humano não 
pode cumprir por si só esta destinação (KANT, 1996, 445, p.18).  

 

Estes germes são os potenciais teleoformais da natureza humana e estariam presentes em 

toda a humanidade. São disposições que, sob condução pedagógica raciocinada, levarão 

homem e humanidade às suas conformidades a fins. Entendidos como uma disposição ou 

capacidade do sujeito humano, tais germes aproximam-se da noção de areté e virtus –  que 

remontam a uma potentia do sujeito. 

Neste contexto, porém, a educação se amplia de tal modo, que sua tarefa torna-se a 

condução da humanidade à sua teleoformidade. Todavia, ao passo que, segundo Kant, a 

finalidade humana é a cultura, e daí a importância da formação cultural, a excelência 

humana volta-se ao campo moral. Trata-se, a rigor, do aperfeiçoamento dos hábitos e 

costumes. Mas, vale ressaltar, o indivíduo por si não pode conduzir a humanidade ao seu 

destino e realização teleoformal. Esta tarefa é uma empreita somente possível de se realizar 

ao longo de gerações, mediante o cultivo dos germes humanos mais nobres e elevados. 

“Uma geração educa a outra” (KANT, 1996, 441, p.12). Nesse prisma, levando em 

consideração o progresso e a melhoria do homem e da humanidade, nenhuma geração pode 

criar um modelo completo de educação (KANT, 1996, 451, p.30). Assim, diz Kant, “talvez 

a educação se torne sempre melhor e cada uma das gerações futuras dê um passo a mais em 

direção ao aperfeiçoamento da humanidade, uma vez que o grande segredo da perfeição da 

natureza humana se esconde no próprio problema da educação” (KANT, 1996, 444, p.16).  

Deste modo, embora se coloque um certo ocultamento quanto perfeição da natureza 

humana, a aposta do autor parece direcionar-se pela via da filosofia crítica buscando o 

esclarecimento, no tocante ao uso público e universal da razão humana. Esse aspecto é 

muito interessante, pois ainda que o homem torna-se um objeto de saber, buscando por 
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meio da ciência lançar luz sobre suas disposições, a educação não pode apresentar um 

modelo capaz de finalizar todo o processo teleoformal da humanidade – visto ser uma 

tarefa para as futuras gerações. Contudo, perguntamos: se não existe o modelo perfeito de 

natureza humana que ofereça a imagem de caminho para a formação humana, como se 

procede no campo educacional e formativo?  

No entanto, em meio às reflexões que Kant nos proporciona, vamos procurar 

observar, no item abaixo, a imagem indicada pelo filósofo por meio de uma ideia (Idee) na 

qual configura a seguinte teleoformidade: oferecer um horizonte pelo qual a humanidade 

possa se guiar para atingir seu destino. Assim, Kant lança mão de uma imagem, ou mais 

precisamente, uma ideia enquanto imagem de caminho onde ser torna possível um 

horizonte para a educação da humanidade.  

  

2.3. Sobre a teleoformidade da Humanidade 

A imagem de caminho indicada por Kant, se encontra no cruzamento entre o 

homem e a humanidade. Seu recurso para guiar a teleoformidade humana, se coloca 

segundo o emprego estratégico do termo ideia73. Ideia, por conseguinte, reuniria em sua 

forma, princípios que regeriam a conformidade a fins. Na Crítica da Faculdade do Juízo, se 

diz: ideias, na significação mais geral, são representações referidas a um objeto de acordo 

com um certo princípio (subjetivo ou objetivo), na medida contudo em que elas jamais 

podem tornar-se um conhecimento desse objeto (KANT, 2005a, §57, 239, p.186). Assim, 

ideia se ligaria a uma imagem de teleoformidade futura, bem como aos princípios que 

possuem força de regimento74. Ideia daria suporte de modelo e guia não somente em 

relação ao homem, mas em relação à espécie humana em vista de uma construção de futuro 

possível. 

Deste modo, diz: “uma Idéia não é outra coisa senão o conceito de uma perfeição 

que ainda não se encontra na experiência. Tal, por exemplo, seria a Idéia da república 

perfeita, governada conforme as leis da justiça. Dir-se-á, entretanto, que é impossível?” 
                                                 
73 Por ideia, em Kant, podemos entender, de modo geral, como um conceito da razão cujo objeto não pode ser 
encontrado em parte alguma da experiência (CAYGILL, 2000). Ver: KANT, 2005a, §57.  
74 Podemos distinguir, segundo Kant, duas idéias que poderiam oferecer um horizonte e princípio teleoformal. 
“Uma idéia estética não pode tornar-se um conhecimento porque ela é uma intuição (faculdade da 
imaginação), para a qual jamais se pode encontrar adequadamente um conceito. Uma idéia da razão jamais 
pode tornar-se conhecimento, porque ela contém um conceito (do supra-sensível) ao qual uma intuição jamais 
pode ser convenientemente dada” (KANT, 2005a, §57, 240, p.187). 
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(KANT, 1996, p.17). Neste excerto, Kant parece recolocar a questão da paidéia platônica, 

ou seja, uma Ideia como conceito de perfeição, todavia, não imediatamente encontrada na 

realidade empírica. Por conseguinte, Kant considera a questão segundo sua potencialidade 

efetiva de realização.  

Em primeiro lugar, basta que a nossa Idéia seja autêntica; em segundo lugar, 
que os obstáculos para efetuá-la não sejam absolutamente impossíveis de 
superar. Se, por exemplo, todo mundo mentisse, o dizer a verdade seria por 
isso mesmo uma quimera? A Idéia de uma educação que desenvolva no 
homem todas suas disposições naturais é verdadeira absolutamente. 
(KANT, 1996, 444-5, p.17).  

 

Nesse sentido, se impõem duas exigências: que a Ideia seja autêntica e que os obstáculos 

para atingi-la sejam possíveis de serem transpostos. Quanto à possibilidade de uma ideia de 

educação que se oriente pela ideia universal e cosmopolita, Kant responde de modo 

positivo. E do mesmo modo em relação a um princípio em pedagogia que pode orientar-se 

por tal ideia.  
Um princípio em pedagogia, o qual principalmente os homens que 
propõem planos para a arte de educar deveriam ter ante os olhos, é: não se 
devem educar crianças segundo o presente estado da espécie humana, mas, 
segundo um estado melhor, possível no futuro, isto é, segundo a idéia de 
humanidade e de sua destinação. (KANT, 1996, 447, p.22-23) 

 

A imagem construída no texto Idéia de uma história universal do ponto de vista 

cosmopolita está erigida por meio de proposições, as quais indicam princípios e fins que 

podem conduzir a humanidade a sua forma mais aperfeiçoada. De certo modo, Kant se liga 

intimamente com a paidéia platônica, quando faz uso de uma imagem entretecida pela 

exigência do lógos (ideia, discurso, palavra, razão, filosofia) e a qual possui a 

potencialidade de ser molde e guia para se atingir a excelência da forma humana, todavia, 

amparada por um regime de verdade. Assim, a pedagogia torna-se raciocinada segundo um 

projeto educativo cosmopolita, e enquanto arte aperfeiçoada ao longo das gerações, ela se 

depara com a tarefa de conciliar o âmbito particular do homem e a humanidade em seus 

fins universais e cosmopolitas.  

Este cruzamento se situa na relação entre a ideia de fim que regula as leis da 

natureza, e a ideia de fim que regula a moralidade. Assim como a finalidade do homem é o 

desenvolvimento de suas disposições naturais, a finalidade interna da natureza é um Estado 

cosmopolita universal, “como seio no qual podem se desenvolver todas as disposições 
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originais da espécie humana” (KANT, 2011, VIII, p.19). Educação se coloca como imagem 

da humanidade para agir segundo o imperativo prático moral. 

O fundamento deste princípio é: A natureza racional existe como um fim 
em si. É assim que o homem se representa necessariamente a sua própria 
existência; e, neste sentido, este princípio é princípio subjetivo das ações 
humanas. Mas também assim que qualquer outro ser racional se representa 
a sua existência, em virtude  exata do mesmo principio racional válido 
também para mim; é portanto simultaneamente um princípio objetivo, do 
qual como princípio prático supremo se tem de poder derivar todas as leis 
da vontade. O imperativo prático será pois o seguinte: Age de tal maneira 
que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer 
outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como 
meio. (KANT, 1980, p.135) 

 

No limite, a ideia de uma teleoformidade moral cujos princípios remontam tanto ao 

âmbito da natureza quanto aos fins da razão, poderia conduzir a humanidade à perfeição e 

felicidade. Assim, ao final do percurso indicado pela idéia de uma história universal de um 

ponto de vista cosmopolita, pode-se dizer: considera-se a história da espécie humana em 

seu conjunto, como a realização de um plano oculto da natureza para se estabelecer uma 

constituição política (Staatsverfassung) perfeita interiormente e, quanto a este fim, também 

exteriormente perfeita. Este seria o único estado no qual a natureza humana pode 

desenvolver plenamente todas as suas disposições. Uma tentativa filosófica de elaborar a 

história universal do mundo segundo um plano da natureza que vise à perfeita união civil 

na espécie humana, deve ser considerada possível e mesmo favorável a este propósito da 

natureza (KANT, 2011).  

No entanto, ainda que na perfeição da natureza humana encontra-se um segredo, 

Kant parece ter vislumbrado o horizonte pelo qual a humanidade poderia percorrer em vista 

de realizar sua teleoformidade, seu destino e dignidade. Por intermédio de uma imagem 

(ideia), aponta para a enteléquia da humanidade segundo uma educação (Erziehung) 

voltada para a perspectiva de história universal e cosmopolita, assim respeitando o 

propósito da natureza humana: realizar a moralidade inserindo o homem na cultura. No 

entanto, a aposta do Iluminismo na razão livre e esclarecida, embora sagazmente apontada 

como uma atitude corajosa, bem como a estruturação de uma pedagogia universal e 

cosmopolita, se converteu em um outro caminho teleoformal, diferente daquele imaginado 

por Kant. Nesse sentido, diz Rohden: 
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Enquanto os ilustrados do século XVIII não mais acreditavam em 
retrocessos históricos, a humanidade “evoluiu” para o barbarismo científico, 
isto é, um barbarismo amparado nos instrumentos de destruição que a 
ciência “neutra” auxiliou descobrir. A razão tornou-se meramente 
instrumental e tecnocrática. (ROHDEN, 1981, p.173) 

 

Deste modo, desconsiderando aspectos fundamentais de uma perspectiva histórica e 

cultural, o sentido de razão e do ideal de progresso no ideário iluminista delineou a 

estruturação de uma teleoformidade, de acordo com uma crença na ciência “neutra” e 

desinteressada. Desta forma, prometeu uma forma humana em seus contornos plenos de 

humanidade segundo sua universalidade e cosmopolitismo. Todavia, a partir de uma 

imagem de homem fixa, amparada em um sujeito a priori, indicou que, por meio desse 

processo educativo científico, se poderia realizar a passagem da potencialidade humana em 

ato. O sujeito kantiano abarca um duplo sentido. Por um lado, parece remontar à tradição de 

um sujeito substancial, enquanto substrato ou suporte, ao qual se atribuem qualidades, 

determinações, propriedades (CHAUÍ, 2004, p.503; CAYGILL, 2000, p.300). Este sujeito é 

do tipo lógico. Na antinomia da Crítica da Razão Pura (1781), por outro lado, abre 

caminho para um tipo específico de sujeito quando discorre sobre a apercepção 

transcendental: a união de conceito e intuição no conhecimento prescinde de uma unidade 

que os combine. Todavia, a unificação de intuição e conceito é possível graças a um sujeito 

transcendental. Esta estrutura dada a priori que satisfaz as condições de universalidade e 

necessidade, seria o sujeito ou o eu como função transcendental que acompanha todas as 

representações.   

a representação simples [do] eu, para si própria totalmente vazia de 
conteúdo, e com respeito à qual não se pode nunca dizer que seja um 
conceito, porém uma mera consciência que acompanha todos os conceitos. 
Mediante este eu, ou ele, ou aquilo (a coisa) que pensa, não é somente 
mais do que um sujeito transcendental dos pensamentos (...) (KANT, 
1980a, B404, p.202).    
 

Esta função transcendental, bem como as faculdades que compõem o sujeito em Kant se 

colocam como a base para o desdobramento teleoformal do homem e da humanidade, na 

medida em que essa perspectiva de sujeito é universal. A imagem de homem, todavia, 

fixada pelo sujeito a priori, ao passo que todo e qualquer ser humano possui essa estrutura 

em sua composição geral, também está presente na humanidade. Logo, a formação humana 

apóia-se nesse suporte e se desdobra a partir do sujeito a priori. A teleoformidade em Kant, 
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nesse registro, não conferiu o devido peso a um ponto fundamental dos desdobramentos da 

formação humana: o homem, os valores humanos, suas formas e suas categorias que 

fundamentam os processos formativos são históricos – elaborados e construídos no 

percurso histórico. No próximo capítulo, abordaremos como o filósofo alemão Hegel 

considerou a formação humana baseada na dimensão histórica e como a teleoformidade 

pode conduzir a humanidade a sua realização plena no percurso histórico. 
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3. Hegel: Bildung como o percurso do espírito na História. 
Ao passo que Bildung, na esteira do pensamento do século XVIII, toma a dimensão 

de um ingresso na cultura através das obras humanas elaboradas por meio da civilização, a 

formação humana se desdobra nas diversas relações que os humanos organizados 

socialmente estabelecem com o tempo e espaço, com a Natureza e cultura, mediante 

relações que se transformam e variam. Cultura, deste modo, torna-se sinônimo de História 

(CHAUÍ, 2002, p.128). Essa perspectiva, como vimos, já se colocara de certo modo, em 

Herder e Kant. No entanto, em Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), Bildung 

adquire a ampla dimensão do caminho do espírito em sua dinâmica no processo histórico. 

Nesta história, o pensamento enquanto lógos, marca o caminho com sua forma (Bild) de 

modo essencial e universal. Em relação à filosofia do espírito, Bildung, imbricando a íntima 

relação entre educação e cultura, conforma o espírito subjetivo ao absoluto. Deste modo, 

realiza-se sua teleoformidade, seu caminho e finalidade. Assim, Bildung se caracteriza 

como formação cultural que, sob a perspectiva histórica, confere a passagem do indivíduo 

da particularidade à universalidade, ao inseri-lo no mundo da cultura e da eticidade. 

Desta forma, seguiremos pela relação Bildung e história no pensamento de Hegel. 

Buscaremos caracterizar sua teleoformidade face à formação cultural universal, por meio da 

perspectiva de uma história universal filosófica em relação ao processo de desenvolvimento 

do espírito (Geist) ao longo dos tempos. Para tanto, analisaremos o prefácio da 

Fenomenologia do Espírito (1807), as lições de Filosofia da História (publicada 

postumamente em 1837) e o texto A Razão na História: uma introdução geral à Filosofia 

da História. Em torno destes, procuramos acompanhar o horizonte da Bildung em relação 

com a História.  

Hegel considera Bildung como formação cultural do indivíduo em sua forma 

universal. Ao longo do percurso histórico, uma forma é fixada à cultura, configurando sua 

Bildung. Em seu teor educacional, pode ser caracterizada pela “tarefa de conduzir o 

indivíduo, desde seu estado inculto até ao saber, [que] devia ser entendida em seu sentido 

universal, e tinha de considerar o indivíduo universal, o espírito consciente-de-si na sua 

formação cultural [Bildung]” (HEGEL, 2001, 28, p.35). Bildung, neste registro, marca um 

movimento de conduzir o indivíduo de um estado ao outro, especificamente, do estado de 

ignorância  ao saber, do homem selvagem ao homem de cultura, do disforme ao formal, do 
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particular ao universal. Tratam-se de valores de elevação e de aperfeiçoamento humano 

face à consciência absoluta, do espírito que reconhece a si mesmo enquanto potência e 

consciência-de-si nos desdobramentos na cultura.  

 

3.1. Um Preâmbulo  

Inicialmente, se faz preciso considerar alguns fatores presentes na cultura alemã. 

Primeiro, o longo desenvolvimento das reformas educacionais desde o século XVII, com o 

pietismo e a grande influência de alguns pensadores sobre os estabelecimentos de formação. 

Também precisamos nos ater ao deslocamento de sentido de Bildung e seu desdobramento 

sob a influência da Aufklärung e o Sturm und Drang. Neste movimento, se encontram 

diversos pensadores como, por exemplo, Herder, Kant, Fichte, Schelling, Schiller, Goethe, 

dentre outros. Outro fator que se coloca é a derrota da Prússia pela França em 1806-7, que 

acarretou em um amplo movimento de reforma educacional75, bem como o movimento de 

estruturação da educação pública, administrada e vigiada pelo Estado, desde o século XVIII 

– como vimos.  

Outro importante fator, foi o desenvolvimento da cultura alemã como língua 

literária, científica e erudita, que se colocara em Herder. Sua aproximação com Hegel, em 

grande medida, se deve à perspectiva de uma filosofia da história para a formação da 

humanidade (HEDER, 1995). Deste modo, os fundamentos do pensamento de Hegel estão 

posicionados enquanto olhar filosófico sobre o tecido histórico.  

Por conseguinte, seu crescente interesse pela história o levou a pesquisar diferentes 

culturas (Bildugen). Hegel acredita que a humanidade como um todo passou por um 

processo de formação (Bildung) comparável ao desenvolvimento do indivíduo (INWOOD, 

1997, p.86). Nesse sentido, existe uma analogia entre as etapas percorridas pela 

humanidade ao longo do processo histórico, e o desenvolvimento da formação cultural do 

indivíduo. Este ponto se apóia em uma imagem de caminho, a qual servirá de moeda e 

medida para a formação cultural (Bildung) ou, em outros termos, como guia e cunhagem 

(HEIDEGGER, 2008). Assim como a humanidade, o indivíduo deve trilhar um percurso 

que o conduzirá à mesma. Refazer esse percurso histórico em sua forma e essência é 

contornar-se com a forma-humanidade. 

                                                 
75 Consultar: INWOOD, 1997, p.86; Ver: BOLLE, 1997.   
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Neste prisma, Bildung seria o desenvolvimento das etapas que o espírito (Geist) 

universal percorreu ao longo da história, bem como a conversão e dispersão do espírito no 

curso do tempo. Cabe à formação cultural (Bildung), a tarefa de inserir o indivíduo 

particular no curso do desenvolvimento da História e oferecer o suporte necessário para que 

se realize. Para que o indivíduo converta-se em sujeito da história, deve galgar, degrau por 

degrau, as etapas que a humanidade percorreu e, por conseguinte, atingir a formação 

cultural em sua dimensão universal.   

Isto posto, dividimos três etapas de acordo com o desenvolvimento do espírito na 

história. Nossa exposição seguirá, segundo a filosofia do espírito, apresentando-a mediante 

sua forma lógica76. No entanto, vale ter em mente o objetivo geral do conceito de espírito, 

para desta forma, acompanhá-lo em cada um de seus desdobramentos segundo a 

perspectiva dialética. “A história universal começa com o objetivo geral de que o conceito 

de espírito seja satisfeito em si, quer dizer, como natureza; ele é o instinto inconsciente 

mais profundo, e todo o trabalho da história universal é trazê-lo à consciência” (HEGEL, 

1998, p.29). Nesse sentido, Hegel parte da pressuposição de que o espírito é o princípio 

absolutamente primeiro e sua realização demarca todo o movimento da história e da 

consciência humana 77 . Assim, a Bildung respeita o desenvolvimento do espírito e a 

conscientização desse processo no percurso histórico – suas etapas são degraus do 

desenvolvimento e da formação da humanidade ao longo dos tempos. 

 

3.2. Primeiro movimento 

Neste primeiro momento, o espírito se encontra imerso na natureza, inteiramente 

identificado com ela e seguindo necessariamente seus desígnios. Não existe espaço para a 

liberdade, e o espírito ainda não se tornou para si e nem para o outro, ou seja, não rompeu 

com sua rudeza e selvageria animal. Este estado natural caracteriza-se, nesse momento, 

como “estado da injustiça, da violência, do instinto natural irrefreado das ações e 

                                                 
76 Nesse sentido, diz Hegel: “A determinação mais precisa desses estágios deve ser, em seu caráter geral, 
indicada de forma lógica, e em seu caráter concreto, de acordo com a filosofia do espírito” (HEGEL, 1998, 
p.55). 
77 Na Enciclopédia, Hegel assim define o conceito de espírito: O espírito tem para nós a natureza por sua 
pressuposição, da qual ele é a verdade e, por isso, seu [princípio] absolutamente primeiro. Nessa verdade, a 
natureza desvaneceu, e o espírito se produziu como ideia que chegou ao seu ser-para-si, cujo objeto, assim 
como o sujeito, é o conceito (§381, 1992). Esse processo de conscientização das manifestações do espírito no 
percurso da história é tarefa para a filosofia, na medida em que é um conceito universal ou da ideia lógica.  
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sentimentos inumanos” (HEGEL, 1998, p.41). Esse estágio do espírito está demarcado em 

sua pura imediatez e ele somente pode existir em si (HEGEL, 1992, §83). Na Enciclopédia 

(§§218-220), Hegel indica o percurso do estágio particular ao universal sob a perspectiva 

do vivente. No primeiro, se inicia o processo dentro de si e na corporeidade: através da 

atividade e movimento de seus membros, o sujeito se percebe enquanto corpo e, por 

conseguinte, tende a iniciar a próxima etapa78. Deste modo, diz Hegel, “apenas há que se 

mencionar aqui que o primeiro estágio consiste (...) na imersão do espírito ao natural” 

(HEGEL, 1998, p.55). Enquanto limitado ao finito e preso às circunstâncias, a imersão do 

espírito ao natural impõe a condução do imediato e das paixões sob o “homem” – o qual, 

por definição, enquanto animal racional, ainda não se realiza.  

  

3.2.1. Segundo movimento  

A passagem para o segundo movimento está na quebra e embate do estado anterior, 

ou seja, em sua negação. Nesta ruptura, o vivente dá seu primeiro passo rumo à liberdade, 

na medida em que “lhe é exigido através do lado espiritual e racional de sua natureza” 

(GADAMER, 1999, p.51). Avança-se face à superação de sua particularidade e se inicia o 

desenvolvimento no âmbito reflexivo frente ao outro, à alteridade. No entanto, ainda que 

ocorra um deslocamento na negação, neste segundo movimento está contida a primeira 

etapa, enquanto negação. Ambas compõem este estágio. Nesse sentido, esclarece Hegel: 
O segundo é o seu avanço em direção à consciência de sua liberdade. 
Entretanto, essa primeira separação da natureza é imperfeita e parcial, uma 
vez que provém imediatamente do estado natural, relacionando-se com ele, 
e sendo influenciada como um de seus momentos. (HEGEL, 1998, p.55) 

 

Assim, para que o espírito se torne pleno, ou seja, absoluto e consciente de si em seu 

processo histórico e teleoformal, se faz preciso uma superação deste segundo movimento79. 

                                                 
78 Nesse sentido, diz Hegel: O primeiro é o processo do vivente dentro de si mesmo, no qual se dirime em si 
mesmo e da sua corporeidade faz o seu objecto, a sua natureza inorgânica. Esta, enquanto é o relativamente 
extrínseco, apresenta-se em si mesma na diferença e antítese dos seus momentos, que se abandonam 
reciprocamente e se assimilam um ao outro e, produzindo-se a si mesmos, se mantêm. A actividade dos 
membros, é porém, só a actividade do sujeito, à qual as suas produções retornam, de modo que somente aí o 
sujeito se produz, isto é, apenas se reproduz (HEGEL, 1992, §218). 
79Nesse sentido, contrariamente a posição de Rousseau em Emílio, ou da Educação (1762), no qual entende a 
educação como o desenvolvimento natural da criança em isolamento da vida civilizada, Hegel considerou a 
Bildung como uma superação deste estado de natureza. Nesse sentido, a Bildung assume os delineamentos de 
uma segunda natureza do indivíduo, estágio no qual o indivíduo pode se realizar plenamente – a saber, 
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Apenas a ideia em seu desdobramento teleológico se exterioriza e objetiva na natureza. Até 

aqui, segundo Hegel, o espírito não chegou a sua efetiva teleoformidade, pois não atingiu 

seu fim, seu movimento de enteléquia. Este estado ainda é de carência e deficiência, daí a 

necessidade de tornar-se efetivamente livre80.  

 

3.2.2. Terceiro movimento 

Por fim, no terceiro movimento, o espírito adquire efetiva liberdade frente aos 

constrangimentos que se colocavam no âmbito da natureza física. Neste momento, o 

espírito é em si para si mesmo e, deste modo, está elevado à universalidade substancial81 – 

o eu torna-se absoluto e livre. O vivente põe a si mesmo e se auto-determina enquanto 

gênero humano. O terceiro estágio, diz Hegel, consiste na elevação dessa liberdade ainda 

particular, à sua pura universalidade, à consciência de si e ao sentimento de espiritualidade 

(HEGEL, 1998, p.55). 

 Neste ponto, a dialética adquire uma potencialidade dinâmica de desdobramento 

sobre si mesma, face à atividade do espírito e natureza, podendo assim, atingir a 

universalidade. Este movimento dialético enquanto movimento do espírito na cultura, se 

aproxima do jogo schilleriano, na medida em que as potencialidades humanas se colocam 

em oposição mútua e, neste antagonismo das forças, o jogo apresenta-se como um 

importante instrumento da cultura (INWOOD, 1997, p.86).  

Nesse desdobramento dialético de Hegel, o homem se efetiva como espírito 

absoluto, realizando sua natureza e forma segundo o sujeito dotado de lógos. O homem é 

pensante e é [um] universal; diz Hegel, porém só é pensante enquanto o universal é para 

ele. E mais adiante complementa: A natureza não traz por si o “nous” à consciência; só o 

                                                                                                                                                     
enquanto natureza e espírito. Este fator é fundamental, pois a questão ética na condução do indivíduo se 
coloca precisamente no âmbito da História e da cultura (INWOOD, 1997, p.86). 
80 Sobre esta passagem, diz Hegel: O juízo do conceito prossegue, enquanto livre, em remover de si o 
objectivo, como uma totalidade independente, e a relação negativa do vivente consigo forma, como 
individualidade imediata, o pressuposto de uma natureza inorgânica que se contrapõe. Dado que o negativo é 
igualmente momento conceptual do próprio vivente, encontra-se neste, que é ao mesmo tempo universal 
concreto, como uma deficiência. A dialéctica pela qual o objecto se elimina como nulo em si é a actividade do 
vivente consciente de si mesmo, o qual neste processo, ante uma natureza inorgânica, se conserva a si 
mesmo, se desenvolve e objectiva (HEGEL, 1992, §219). 
81 Sobre este terceiro e ultimo movimento, diz Hegel: O individuo vivente, que no seu primeiro processo se 
comporta como sujeito e conceito em si, por meio do segundo apropria-se da sua objectividade extrínseca e 
põe assim em si a determinidade real, pelo que é agora em si género, universalidade substancial (HEGEL, 
1992, §220). 
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homem se duplica de modo a ser o universal para o universal (HEGEL, 1992, §24). Nesse 

registro, Hegel se inscreve na tradição do pensamento ocidental na qual aborda o intelecto e 

o pensamento (nous), o lógos, segundo os contornos que conferem a efetiva forma de 

humano. Deste modo, sua teleoformidade somente se realiza no homem universal e 

absoluto.  

 

3.3. Bildung e teleoformidade em Hegel 

No jogo pertencente ao movimento do espírito segundo as etapas da formação 

cultural da humanidade, o indivíduo se forma universal e absolutamente no desenlace 

histórico da humanidade.  

O individuo, cuja substancia é o espírito situado no mais alto, percorre os 
conhecimentos-preparatórios que há muito tem dentro de si, para fazer seu 
conteúdo presente; evoca de novo sua rememoração, sem no entanto ter ali 
seu interesse ou demorar-se neles. O singular deve também percorrer os 
degraus-da-formação-cultural do espírito universal, conforme seu conteúdo; 
porém, como figuras já depositadas pelo espírito, como plataformas de um 
caminho já preparado e aplainado. (HEGEL, 2001, §28, p.36). 

 

Este percurso é, todavia, a introdução do indivíduo para atuar livremente na cultura e, ao 

mesmo tempo, conduz o espírito subjetivo à condição de espírito objetivo e absoluto. 

Segundo Hegel apresenta na Enciclopédia, o espírito se divide em três etapas: 
1) O espírito na forma da relação a si mesmo: no interior dele lhe advém a 
totalidade ideal da ideia. Isto é: o que o seu conceito é, vem-a-ser para ele; 
para, o seu ser é isto: ser junto de si, quer dizer, ser livre. [É o] espírito 
subjetivo. 
2) [O espírito é] na forma da realidade como [na forma] de um mundo a 
produzir e produzido por ele, no qual a liberdade é como necessidade 
presente. [É o] espírito objetivo. 
3) [O espírito é] na unidade – essente em si para si e produzindo-se 
eternamente – da objetividade do espírito e de sua idealidade, ou de seu 
conceito: o espírito em sua verdade absoluta. [É] o espírito absoluto. 
(HEGEL, 1992, §385). 

 

Deste modo, Hegel apresenta a teleologia do desdobramento do espírito rumo ao absoluto. 

Bildung, nesse prisma, é formação para que o espírito se torne absoluto, em si e para si, 

demarcando sua realização efetiva no percurso histórico de forma ética sob o solo da 
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cultura. Daí, a pertinência e necessidade da formação cultural (Bildung). A filosofia82, 

enquanto manifestação do espírito absoluto, tem o papel fundamental de retomar os 

estágios da humanidade segundo a perspectiva histórica e compreender cada um deles. A 

rigor, cada momento demarca um processo de formação cultural. “Esses estágios são os 

princípios fundamentais do processo geral, mas como cada um deles apresenta 

interiormente um processo de formação (Bildung) e uma dialética de evolução, tais 

pormenores devem ser tratados no decorrer deste desenvolvimento” (HEGEL, 1998, p.55). 

O olhar da filosofia sobre a história, ou melhor, a filosofia da história, permite uma 

visão sobre os degraus pelos quais a humanidade passou, e sobre sua teleoformidade. Os 

desdobramentos do espírito, desta forma, indicam o modo como homem e humanidade se 

formaram na história. Assim, “ao formar a coisa, forma-se a si mesmo” (GADAMER, 1999, 

p.52).  

El mismo Hegel procura deslindar os movimentos distintos en el proceso de 
autoformación del espíritu: frente ao desarrollo general del espíritu se ha de 
distinguir el movimento de la educación como tal, pois éste constituíra un 
proceso que se refere tan sólo a los individuos particulares, en cuanto que en 
ellos alcanza su existencia el espíritu universal. Pero, en todo caso, el mismo 
Hegel va a reconocer, a la vez, la profunda conexión existente entre el 
despliegue del espíritu universal y del espíritu individual. (GINZO, 1998, 
p.16)  

 

Ao retomar o caminhar da humanidade, em um jogo dialético, o espírito subjetivo refaz seu 

próprio caminho rumo ao objetivo e absoluto, a ética e a filosofia. Contudo, esta formação 

em sua dimensão ética somente é possível em um Estado ético, pois ele é, em sua 

substancialidade, a manifestação do racional absoluto e tem por fim a realização da 

liberdade. Neste prisma, a eticidade83 se caracteriza pela autodeterminação do indivíduo, na 

                                                 
82 A filosofia, diz Hegel: é a ideia que se pensa, a verdade que se sabe (§236): o lógico com significação de 
ser universalidade verificada no conteúdo concreto com sua efetividade. Desse modo, a ciência retornou ao 
seu começo; e o lógico é assim seu resultado; enquanto [é] o espiritual, que do julgar pressuponente, no qual 
o conceito era somente em si, e o começo, algo imediato – se elevou desse modo ao seu puro princípio 
(HEGEL, 1992, §574). No estágio da filosofia, o espírito torna-se em si e para si, absoluto, negando sua 
imediatez e desdobrando-se em consciência de si e pensamento para si, enquanto consciência para si. 
83 Segundo Hegel,  “eticidade é o cumprimento do espírito objectivo, a verdade do próprio espírito subjectivo 
e objectivo. A unilateralidade deste último consiste, em parte, em ter a sua liberdade imediatamente na 
realidade, por conseguinte, no exterior, na coisa e, em parte, no bem enquanto universal abstracto. A 
unilateralidade do espírito subjectivo consiste em ser, perante o universal, abstractamente autodeterminante na 
sua individualidade interna. Eliminadas estas unilateralidades, a liberdade subjectiva torna-se vontade 
racional universal em si para si, a qual tem o seu saber acerca de si e a sua disposição de ânimo na 
consciência da subjectividade individual, tal como ao mesmo tempo, enquanto costume, a sua actuação e 
realidade imediata universal – a liberdade autoconsciente tornou-se natureza”(HEGEL, 1992, §513, p.119). 
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qual conciliam-se dialeticamente subjetividade e objetividade. Isso se manifesta na atitude 

para consigo e com os outros no Estado. Em relação ao seu papel na educação do indivíduo, 

diz Giles:  “O Estado, com efeito, educa o indivíduo, amolda-o a uma disciplina coletiva, 

que o liberta das contingências, da sua natureza animal e dos raciocínios estéreis” (GILES, 

1979, p.202). 

Deste modo, em analogia com a Politéia platônica, a realização do homem somente 

é possível em sua imagem e semelhança do Estado. “No Estado, o universal está nas leis, 

em determinações gerais e racionais. Ele é a ideia divina, tal qual existe no mundo” 

(HEGEL, 1998, p.40). A excelência e o aperfeiçoamento humano somente são possíveis 

quando as condições de estrutura política estejam configuradas desta e nesta forma84. No 

entanto, diferentemente de Platão, Hegel considera o sujeito, Eu pensante, em sua ruptura 

com imediato e natural no âmbito subjetividade. O pensar, diz Hegel, representado como 

sujeito, é o [sujeito] pensante, e a expressão simples do sujeito existente como [ser] 

pensante é o Eu85 (HEGEL, 1992, §20). A Bildung, dessa maneira, volta-se para a formação 

da subjetividade para ao âmbito absoluto e, para tanto, deve-se operar uma ruptura por meio 

da educação como o natural e imediato, para cumprir sua dimensão teleoformal – a 

liberdade. “A liberdade como ideal do imediato e natural não é um estado imediato e 

natural; ao contrário, deve ser adquirida e conquistada pela mediação infinita da educação 

do saber e do querer” (HEGEL, 1998, p.41). 

O pensamento de Hegel sobre a formação cultural adquire sentido de uma nova 

paidéia, inspirada no mundo grego, contudo, situada à altura da cultura moderna (GINZO, 

1998, p.15). Nesse sentido, pode-se dizer: 

A nova paidéia hegeliana ressente-se profundamente das concepções 
antropológicas e educativas do neo-humanismo de Schiller e Goethe. O 
ideal de um homem integralmente formado e caracterizado pela harmonia 
entre natureza e razão, a própria noção de Bildung, entendida como 
formação humana por meio do contato com a cultura. (CAMBI, 1999, 
p.430-1) 
 

Deste modo, a consonância da paidéia com contornos do neo-humanismo presentes na 

noção de Bildung em Hegel, se coloca sob o horizonte formativo no qual o homem se 
                                                 
84 Nesse sentido, diz Giles, o Estado “longe de diminuí-lo, permite-lhe alcançar sua verdadeira personalidade, 
integrando-o em um organismo moral superior, que o faz progredir no sentido do universal” (1979, p.202).   
85 O Eu, diz Hegel, é o puro ser-para-si, em que toda a particularidade está negada e suprassumida; esse [ser] 
último, simples e puro para a consciência (HEGEL, 1992, §24). O Eu, nesse registro, se caracteriza como uma 
categoria totalmente abstrata e livre. 
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realiza plenamente por meio da cultura e educação. Contudo, os traços de humanismo que 

reverberam nesta perspectiva de Bildung, não podem ser tomados segundo uma harmonia 

regular e linear do indivíduo, mas através do antagonismo de forças opostas que se 

reconciliam harmonicamente dando forma à humanidade.  

De certo modo, Hegel também se insere no deslocamento operado pela tradição da 

paidéia platônica, na medida em que retoma a relação entre filosofia e Ideia como guia e 

modelo para a formação humana. Deste modo, considera Arsenio Ginzo: En el horizonte de 

esta consumación de la filosofia, y en la línea de la concepción platónica de la filosofia 

como forma suprema de “Paideia”, também Hegel va a señalar el caráter “formador” del 

saber filosofico (GINZO, 1998, p.60). No entanto, seu conceito de ideia se distingue da 

concepção platônica e aristotélica86, pois segundo Hegel, a ideia não é fixa, mas entendida 

como processo. Nesse sentido, esclarece, 

A ideia é essencialmente processo, porque a sua identidade só é identidade 
absoluta e livre do conceito enquanto é a absoluta negatividade e, por isso, é 
dialéctica. Ela é o decurso em que o conceito, enquanto universalidade que é 
individualidade, se determina como objectividade e como antítese perante a 
si mesma; e a exterioridade, que tem o conceito como sua substância, 
reconduz-se à subjectividade por meio de uma dialéctica imanente (HEGEL, 
1992, §215). 

 

A imagem fixada é Idea. Contudo esta ideia é, sobretudo, processo, movimento plástico, 

força sobre uma forma. Daí, Bildung em Hegel se caracteriza pelo encontro entre subjetivo 

e objetivo no espírito absoluto através do caminho desdobrado dialeticamente.  

 A formação humana encontra nesse prima a teleoformidade demarcada pelo 

percurso dado desde o início (arché) dos tempos até o momento em que o espírito pôde 

reconhecer a si mesmo em sua forma absoluta, a própria filosofia de Hegel, segundo seu 

método dialético triádico e sua perspectiva histórica. Por sua vez, a história se coloca como 

a ciência capaz de desvelar a essência em seu movimento. Ao atingir seu ápice, a Bildung 

aponta para uma imagem de caminho na qual toda a humanidade se realizaria em sua 

essência e destinação, pois estaria em conformidade com a Idea, força-motriz e princípio da 

história. Cabe ao indivíduo consciente-de-si-mesmo se conformar ao processo histórico que 
                                                 
86  No segundo prefácio da Enciclopédia, Hegel diz: Se algo de antigo se deve renovar, isto é, uma 
configuração antiga, pois o próprio teor é eternamente jovem, então, a configuração da Idea, tal qual lha deu 
Platão e, de modo mais profundo ainda Aristóteles, é infinitamente mais digna de lembrança, pela razão 
também de que o seu desvelamento mediante a anexação à nossa cultura, mas também um progresso da 
própria ciência. (HEGEL, 1992, p.57) 
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já se iniciara, adequando-se à forma absoluta estruturada pela imagem de sujeito pensante e 

pelo método dialético. Nessa ótica, embora permeada por múltiplas formas, negações, 

determinações e contradições internas, a formação humana somente se pode realizar por 

uma única via teleoformal, na medida em que sujeito e caminho (método) são fixados como 

universais, isto é, Uno87.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 Nesse sentido, diz Bernard Bourgeois: O Uno, enquanto vivo, é manifestação, objetivação, oposição, 
diferenciação de si. Ele é, e se manifesta a si mesmo, primeiro como diferente em si e de si mesmo: negação 
de si mesmo. O momento da negação, da diferenciação, do desenvolvimento, da formação de si, é 
precisamente a cultura: diferenciação de (o idêntico se diferenciando, e se negando). Mas esta negação de si é 
igualmente negação desta negação de si, ou seja, identidade presente em sua diferenciação como outro que 
essa diferenciação, que é como ausente, como necessidade de identidade; isto é, finalmente, como 
necessidade da filosofia, que é a empresa mais radical de identificação. (BOURGEOIS, 1995, p.392) 
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II. Parte 
Até esse momento, a questão colocada inicialmente de como educação e cultura 

podem afinar harmonicamente o humano por meio do processo formativo, se apresentou 

segundo um deslocamento teleoformal no qual a forma e o emprego de uma força 

estratégica determinada em função dessa forma (enquanto fins), conformaria o indivíduo 

em sua plenitude e universalidade. A rigor, a forma que embasa a tradição formativa de 

Paidéia, humanitas e Bildung, possui uma íntima relação com a tradição dos termos idea, 

eidos, hypokeimenon, ousia, subjectum, nous, lógos, arché, aitia, os quais regulam um 

discurso formativo que se pretende universal e fixo. Embora povoado de tensões e 

contradições internas, esse discurso aponta para a teleoformidade que realizaria a formação 

humana em correspondência com os fins da Forma modelar. Assim o indivíduo se 

amoldaria à imagem e semelhança da verdade, realidade, essência – todavia diametralmente 

oposta à mera aparência e ilusão de uma imagem falsa de realidade. Nesse ponto, 

encontramos a virada na ordem discursiva da paidéia de Platão que desdobra-se nas 

filosofias e no pensamento pedagógico modernos. 

Ao final do processo formativo, o indivíduo atualizaria sua forma universal presente 

em seu sujeito desde o início (em estado de potência e correspondente à forma universal), 

ao passo que é, por definição prévia, um animal dotado de lógos, de um princípio divino. 

Desta forma, o discurso teleoformal da tradição formativa mencionada, seria uma espécie 

de retorno à unidade primordial universal, e o processo formativo seria energéia, isto é, 

atualização de uma forma pré-existente (sua essência). Na medida em que o homem possui 

o suporte dessa forma universal (ou seja, a razão, o lógos, o intelecto, nous) o percurso 

formativo pode ser estruturado por um caminho teleoformal único, segundo um reto 

discurso racional de verdade que realizaria sua potência e forma em função da excelência e 

virtude. Desse modo, vemos se estruturar no pensamento ocidental o discurso formativo 

que colocaria em jogo a formação humana face ao êthos, à verdade, à vida política, com a 

ressonância harmoniosa de realizar o humano e a humanidade segundo a forma inscrita em 

sua “natureza”.  

 Contudo, nesta segunda parte, cabe ao nosso estudo questionar os limites e 

possibilidades dos discursos dessa tradição da formação e de sua teleoformidade na 

contemporaneidade. Em que medida é possível um discurso formativo capaz de amoldar o 
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indivíduo segundo uma ciência “pura e neutra”, prometendo ao final do processo a 

perfeição e a felicidade sob a forma harmoniosa correspondente à verdade universal? 

 Assim, seguiremos por outra via e perspectiva, sugerida por Friedrich W. Nietzsche 

e Michel Foucault. Ao invés de tomar o discurso formativo sob a forma neutra do 

conhecimento, nesse registro o discurso se coloca como interessado, parcial e, portanto, 

perspectivo. O discurso segundo o posicionamento genealógico, apoiado em relações de 

força e de saber, denuncia que a imagem cunhada de homem antes que um dado 

constituinte é um produto dessas mesmas relações. Assim, como os próprios autores citados. 

Deste modo, se diluem algumas imagens e fins presentes nas teleoformidades apresentadas 

na primeira parte de nosso estudo, pois o suporte e fixidez do sujeito enquanto entidade pré-

existente à cultura e à história, na perspectiva genealógica coloca-se segundo a seguinte 

tarefa: “não a de mostrar que o passado ainda está lá, bem vivo no presente, animando-o 

como um segredo, depois de ter imposto a todos os obstáculos do percurso uma forma 

delineada desde o início” (FOUCAULT, 1995e, p.21). Embora a teleoformidade da 

tradição formativa sugira uma certa continuidade à forma, a rigor, nesse momento a forma 

se localiza como descontinuidade, pois ao longo da história, os modelos são distintos e 

correspondem a uma ordem do discurso pertinente a cada contexto e sociedade. O modelo 

de homem ideal no contexto homérico difere do platônico, que defere do humanitas do 

período helenístico, que difere do homem moderno segundo os diversos modos de Bildung 

– como vimos. Assim, a tarefa que se coloca na genealogia, consiste em apresentar o 

discurso de verdade sobre a formação humana segundo sua emergência e proveniência nos 

acontecimentos históricos88 (FOUCAULT, 1995e, p.19).  

                                                 
88 A genealogia permite a análise das práticas discursivas inscritas a partir da relação de força e de poder, 
versando sobre os jogos discursivos que se instituem por meio da estratégia e da luta. Contrapõe-se à verdade 
remontada à essência e ao discurso científico que reconduz à teleoformidade universal e a-histórica. A 
verdade está, portanto, situada como um combate entre diversos discursos que procuram se instituir como 
saber verdadeiro mediante as estratégias do poder. Nesse registro, desloca-se o estatuto do sujeito constituinte 
como o alicerce da verdade, em função de uma série de dispositivos de saber-poder que produzem relações de 
assujeitamento. Deste modo, a genealogia investe contra a visão totalizante do discurso universal e uniforme, 
trazendo à tona sua particularidade e estado singular de forças, indicando seu solo cultural e histórico. Em 
Nietzsche, genealogia e história, Foucault apresenta dois termos que na investigação genealógica de 
Nietzsche se contrapõem à pesquisa sobre a origem (Urspung) – noção na qual baseou-se a tradição da 
teleoformidade anterior como, por exemplo, a platônica e a hegeliana. Na medida em que o recuo à origem 
(arkhé) recorre a uma perspectiva metafísica, na qual acredita-se desvelar a essência (idea, eidos, ousía) e a 
causa (aitia) primeiras e, portanto coloca-se como o princípio e a lei de todo o processo histórico, a 
genealogia nietzscheana investiga a emergência (Entestehung) e a proveniência (Herkunft) dos 
acontecimentos históricos, situando-os no jogo de forças presentes em determinado solo cultural e histórico. 
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No entanto, essa história não se baseia em uma teleologia e atualização das 

potências principiadas na origem. Nesse sentido, “a genealogia não se opõe à história como 

visão altiva e profunda do filósofo ao olhar de toupeira do cientista; ela se opõe, ao 

contrário, ao desdobramento meta-histórico das significações ideais e das indefinidas 

teleologias” (FOUCAULT, 1995e, p.16). A genealogia procura recompor na inscrição dos 

saberes a hierarquia dos poderes próprios da ciência, ou seja, um “empreendimento para 

libertar da sujeição os saberes históricos, isto é, torná-los capazes de oposição e de luta 

contra a coerção de um discurso teórico, unitário, formal e científico” (FOUCAULT, 1995f, 

p.172). Mais que o retorno à origem da Idea pura ou da forma essencial, os discursos sobre 

formação humana estão inscritos em uma economia política da linguagem. Deste modo, diz 

Foucault: 
O importante, creio, é que a verdade não existe fora do poder ou sem poder 
(não é – não obstante um mito, de que seria necessário esclarecer a história e 
as funções – a recompensa dos espíritos livres, o filho de longas solidões, o 
privilégio daqueles que souberam se libertar). A verdade é deste mundo; ela 
é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos 
regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua 
“política geral” de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz 
funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem 
distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona 
uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a 
obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que 
funciona como verdadeiro. (FOUCAULT, 1995g, p.12) 

 

Segundo o prisma genealógico, os discursos sobre formação em seu desdobramento 

na ética da verdade, delineados com maior superfície na reflexão ocidental sob a forma da 

pureza e da purificação do sujeito89 (FOUCAULT, 2011, p.110), se inscrevem nas relações 

de saber e poder, na luta e no combate. Nesse âmbito, formação humana traz a figura do 

                                                                                                                                                     
Desta forma, sempre ligada a uma determinada relação singular de forças, a emergência (Entestehung) 
demarca o ponto de surgimento, de aparecimento e de afrontamento no plano dos discursos. Ao passo que se 
liga ao âmbito das estratégias do saber e do poder, ou seja, na luta e no combate das forças, diz Foucault: 
ninguém é portanto responsável por uma emergência; ninguém pode se auto-glorificar por ela; ela sempre se 
produz no interstício (FOUCAULT, 1995e, p.24). A proveniência (Herkunft), por sua vez, apresenta a 
identidade substancial do sujeito pulverizada, ao investigar os acidentes, as singularidades, as máscaras, os 
cálculos e os jogos que imprimem uma determinada forma e identidade ao sujeito. Demarca especificamente a 
relação da história com o corpo, enquanto superfície de inscrição dos acontecimentos e ponto de dissociação 
do Eu (hypokeímenon, ego, cogito) em sua unidade substancial. Ambos os termos, Entestehung e Herkunft, 
são retomados em nosso estudo no registro genealógico, visando à análise da forma e da teleoformidade que 
prescindem da figura do sujeito constituinte universal, bem como as noções metafísicas das práticas 
discursivas que balizaram a tradição teleoformal anteriormente apresentadas da formação humana. 
89 Ver: FOUCAULT, 2011. Nesse sentido, Foucault diz: do pitagorismo até a filosofia moderna. 
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sujeito como produto de um conjunto de relações de saberes e poderes no jogo discursivo. 

Assim, colocamos a seguinte problematização: sem o suporte de um sujeito prévio e um 

método universal, de que modo Nietzsche e Foucault consideram as possibilidades da 

afinação do sujeito por meio da formação humana? Em torno dessa questão, buscaremos 

analisar como os autores indicam outra via teleoformal e, nesse registro, outras 

possibilidades discursivas acerca da noção de formação. 
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Capítulo 4. Nietzsche: Bildung, extemporaneidade e “como alguém se 

torna o que se é”. 
No último caminho formativo que acompanhamos, indicado por Hegel, Bildung se 

efetiva como condução da particularidade à universalidade, face à cultura e à eticidade no 

Estado. Segundo a perspectiva da história universal, formação cultural remonta às etapas 

nas quais o espírito absoluto se realizou no processo histórico. Na medida em que o espírito 

absoluto é plena consciência de si mesmo em seu devir histórico, Bildung, tanto no plano 

individual quanto na cultura, seria a tomada de consciência do modo como o processo se 

realiza, segundo suas etapas e desenvolvimento. Deste modo, a razão contempla a si mesma. 

Por conseguinte, por meio do acesso ao mundo da cultura e civilização, Bildung configura a 

formação cultural em relação à humanidade. Um patrimônio da civilização e da cultura que 

se encontra, por exemplo, no Estado e na compilação holística dos saberes na Enciclopédia.  

Neste percurso, o indivíduo possui como caminho e método, a dialética, isto é, a 

ferramenta e o modus operandi do espírito em sua formação no processo histórico. Assim, a 

imagem do caminho da humanidade pode ser desvelada, bem como as finalidades pelas 

quais o humano e a humanidade devem se orientar no percurso rumo à auto-realização. Este 

percurso desdobra sua teleoformidade no espírito absoluto, enquanto autodeterminação e 

realização da liberdade. Embora esta visão de história não se realize linearmente, ao passo 

que seu movimento sugere um conflito, um desdobrar, uma espiral, Bildung, no limite deste 

prisma, encaminha como necessidade teleoformal do homem e da humanidade o único 

caminho possível: a forma universal e absoluta.  

Contudo, a filosofia de Friedrich W. Nietzsche (1844-1900) aponta para outras vias, 

ou melhor, para desvios. Através de uma perspectiva extemporânea ou intempestiva, 

desloca algumas imagens fixadas na cultura ocidental, bem como indica uma trilha que 

marca o desvio de seu próprio tempo90. Para tanto, analisaremos a Segunda Consideração 

Intempestiva: da utilidade e desvantagem da historia para a vida e as conferências Sobre o 

                                                 
90 Na introdução de sua Segunda Consideração Intempestiva: da utilidade e desvantagem da história para a 
vida, Nietzsche diz que chegou a estas considerações, “como filho da época atual”, “enquanto pupilo de 
tempos mais antigos, especialmente os gregos”. Como filólogo, Nietzsche propôs uma crítica à cultura 
histórica de seu tempo de modo extemporâneo. Todavia, vale ressaltar, a partir de uma questão de seu 
presente. Nesse sentido, diz: Não é verdade que só é possível adquirir cultura por meio da antiguidade. No 
entanto, a partir dela é possível adquirir alguma cultura. (NIETZSCHE, 2005, 3[18])    
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futuro de nossos institutos de formação 91 . Estes textos situam-se em seus primeiros 

escritos92, marcados pela temática da Bildung e indicam um diagnóstico de Nietzsche sobre 

sua cultura alemã (Bildung). Juntamente com o auxílio destes textos, seguiremos inspirados 

pelas noções acerca do par apolíneo e dionisíaco, a saber, potências da natureza que dão 

forma à cultura. Em torno deste par, a forma na cultura não possui fixidez e instituição 

eterna. Deste modo, se dissolve o estatuto da imagem de caminho prévio, que sustenta o 

discurso estruturante da noção de formação humana em sua tradição, tal como apontamos 

na primeira parte do estudo. 

Sem um traçado estruturado previamente, formação humana se caracteriza, em 

Nietzsche, como transformação e autoformação, através de um cultivo de si. Nesse sentido, 

visando abordar estes contornos, nos orientamos pelas obras: Ecce Homo: como alguém se 

torna o que é (1888),  e os artigos Como se chega a ser o que se é. Para além da Bildung 

(2005), de Jorge Larrosa, e Tornar-se o que se é: educação como formação, educação 

como transformação (2006), de Silvia Pimenta Velloso Rocha. Nesse registro a 

teleoformidade anterior que indicara um termo e meta para o percurso formativo enquanto 

finalidade e forma fixas, é deslocada por um movimento de metamorfose contínua, de 

transformação de si sem o télos universal baseado no discurso da razão que desvela a 

origem e a verdade universal da forma humana. Os caminhos e percursos são abertos e 

múltiplos. 

 

4.1. Bildung sob o olhar extemporâneo 

Nietzsche considerou a necessidade de ir na contramão da Bildung de seu tempo, 

principalmente, em torno daquilo que denominou de cultura histórica 93 . Na Segunda 

consideração extemporânea, convida seus leitores a refletir de que modo o histórico e o a-

                                                 
91 Preferimos a tradução de Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten por Sobre o Futuro dos Nossos 
Institutos de Formação, seguindo a sugestão da tradução de José F. Weber (2003, p.94).   
92 Em seus primeiros escritos, situados antes da obra Humano, demasiado Humano (1878), Nietzsche se 
insere na discussão em torno da Bildung. Em relação a esta noção, Nietzsche aborda seus desdobramentos na 
cultura alemã de sua época através das Extemporâneas. Tece considerações sobre sua própria formação 
mediante uma viagem de formação à antiguidade, particularmente à Grécia apolínea e dionisíaca, por meio da 
filologia. Assim, o autor aproxima-se de nossa discussão sobre a cultura grega (paidéia) e Bildung.  
93 Marco Antonio Casanova, tradutor da Segunda Consideração Intempestiva: da utilidade e desvantagem da 
historia para a vida (Unzeitgemässe Betrachtungen – Zweites Stük: Vom Nutzen und Nachtjeil der Historie 
für das Leben), considera que o uso da palavra Bildung, a qual traduziu invariavelmente  por “cultura” e 
“cultura histórica”, possui acento no processo de formação da cultura mesma. Consultar: NIETZSCHE, 2003, 
p.100, nota 14. 
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histórico são na mesma medida necessários para a saúde de um indivíduo, um povo e uma 

cultura (NIETZSCHE, 2003, §1, p.11). Não se trata, neste escrito, de desconsiderar por 

completo a história, ao passo que “todo homem e todo povo precisa de um certo 

conhecimento do passado” (NIETZSCHE, 2003, §4, p.31). Mas tomá-la como medida, 

acerca da qual, como médico da civilização, Nietzsche indica tratar-se de uma questão de 

posologia. A força da memória e do passado deve, em certa medida, ser esquecida para que 

possibilite a criação do novo e para a saúde do espírito. Neste prisma, o excesso de história 

degrada a cultura e a saúde do homem.  

A cultura histórica se desenvolve de amplo modo em Herder, como vimos, desde o 

século XVIII, e atinge seu ápice no século XIX, em Hegel. Neste contexto, a história se 

erigia como um conhecimento capaz de compreender o processo histórico sob uma 

perspectiva universal. Deste modo, tornou-se ciência. “Um espetáculo tão inabarcável não 

foi visto por nenhuma geração, tal como agora a ciência do vir-a-ser universal, a história” 

(NIETZSCHE, 2003, §4). Em Hegel, a história adquire o estatuto privilegiado de ciência, 

capaz de evidenciar o encadeamento racional do mundo em seu processo, e por conseguinte, 

desvelar a teleologia para a qual se destinaria toda a humanidade. Nietzsche, porém, diz: 

“Se todo evento contém em si uma necessidade racional, todo acontecimento é a vitória do 

lógico ou da ‘idéia’ – então se ajoelhem depressa e louvem agora toda a escala dos 

‘eventos’” (NIETZSCHE, 2003, §8, p.73).  

Nesta perspectiva, o caminho já está dado de antemão e somente cabe aos 

indivíduos se sujeitarem ao percurso indicado pela ciência histórica. Em relação ao 

“europeu super-orgulhoso do século dezenove” Nietzsche retoma a passagem da profecia 

de Hesíodo:  

[...] a nós que devemos ser interpretados pela profecia de Hesíodo de que os 
homens um dia nasceriam com cabelos grisalhos e de que Zeus exterminaria 
esta geração assim que este sinal se tornasse sensível neles. A cultura 
histórica é também, realmente, uma espécie de encanecimento inato e 
aqueles que trazem consigo seu sinal desde a infância precisam chegar 
certamente à crença instintiva no envelhecimento da humanidade. 
(NIETZSCHE, 2003, §8, p.67) 

 

A cultura histórica, desta forma, sinaliza à velhice e à interdição da possibilidade de novos 

caminhos no percurso histórico. Ao se basear na visão teleológica, a cultura histórica 

degenera as forças do homem por meio de profundo pessimismo e marca sua 
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impossibilidade de seguir por outras vias. Torna-se impossível libertar-se da cadeia que, 

uma vez iniciada, determinará todo o caminho futuro, tendo em vista que o percurso está 

determinado de antemão.  

Nietzsche, por sua vez, aponta para um filtro extemporâneo de desvio do tempo, por 

exemplo, a noção de humanidade cunhada no contexto do século XVIII que balizou em 

grande medida a discussão em torno da Bildung. A concepção que abarca a humanidade 

enquanto Bildung, como vimos, se colocou para Herder, Kant e Hegel, dentre outros. Sob 

sua perspectiva intempestiva, Nietzsche considera: 

Que a humanidade tenha de resolver uma tarefa coletiva, que ela corra como 
um todo ao encontro de algum objetivo, essa idéia muito confusa e arbitrária 
ainda é muito recente. Talvez nos livremos dela, antes que ela se torne uma 
“idéia fixa”... não possui uma juventude, seguida por uma maturidade e 
finalmente, uma velhice. (NIETZSCHE, 2005, 11[226]) 

 

Este modo de olhar, vê a “humanidade” 94  como um novo conceito da época. Esta 

humanidade está, a rigor, amparada em uma imagem que contem a forma de homem ideal 

fixado, e cujos discursos dirigem os processos formativos na Alemanha de seu tempo. O 

ideal, diz Nietzsche, é construir o mais complicado de todos os seres mecânicos, surgido 

mediante o mais tolo de todos os métodos possíveis (NIETZSCHE, 2005, 25[316]). Em 

torno desta imagem e ideal, se desenvolve toda uma engenharia teleoformal. Deste modo, a 

forma ideal e universal que serve de guia para a Bildung desconsidera o diverso: 

O quanto da diversidade precisa ser desconsiderado aí para que a 
comparação possa produzir aquele erro  fortalecedor, o quão violentamente a 
individualidade do passado deve se encaixar em uma forma universal e 
quanto todos os seus ângulos e linhas acentuados precisam ser destruídos em 
favor desta concordância! (NIETZSCHE, 2003, § 2, p.21). 

 

Os desdobramentos da construção da “forma universal”, de modo geral, influíram 

intimamente tanto na criação, quanto no modo como as diversas instituições de formação 

alemãs formavam os indivíduos desde o século XVII. No século XIX, estas são por 

Nietzsche avaliadas. Em Sobre o futuro de nossos estabelecimentos de ensino (1872), ele 
                                                 
94 Nesse sentido, a emergência da noção de “humanidade” não pode ser considerada a partir de uma 
perspectiva universal, a qual engloba a totalidade da visão. “Que no “processo da totalidade” o trabalho da 
humanidade não seja considerado, pois não existe absolutamente um processo total (pensado como sistema): 
- que não haja nenhuma “totalidade”, que toda desvalorização da existência humana e dos objetivos humanos 
não possa ser feita em vista de algo que não existe... [...] - que o objetivo não seja o aumento da consciência, 
mas a intensificação do poder, intensificação essa em que a utilidade da consciência seja levada em conta, 
tanto com prazer quanto desprazer” (NIETZSCHE, 2005, 11[74](333)). 
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apresenta um diagnóstico perturbador sobre a formação cultural na Alemanha. E inicia sua 

conferência com o seguinte alerta: 

Caros ouvintes,  
O assunto sobre o qual vocês têm a intenção de refletir comigo é tão sério, 
tão importante e, num certo sentido, tão perturbador, que eu próprio, como 
vocês, me voltaria de boa-vontade para o primeiro que me prometesse 
ensinar algo a respeito disso, por mais jovem que fosse e por mais 
improvável que fosse ele por si mesmo pudesse, com sua próprias forças,  
alcançar um resultado suficiente e proporcional à grandeza da tarefa. 
(NIETZSCHE, 2003a, p.48).   

 

A grandeza da tarefa é considerar o atual estado da Bildung. Deste modo, ao observar os 

estabelecimentos de formação, Nietzsche aponta para duas tendências principais que se 

colocam na cultura de sua época: uma voltada para a máxima expansão da cultura e outra 

voltada para a máxima redução (NIETZSCHE, 2003a, p.61). Contudo, estas tendências se 

fazem unidas em seus resultados nas instituições formativas 95 . Assim, considera esta 

reunião das tendências nos estabelecimentos de formação:  
A cultura, por diversas razões, deve ser entendida a círculos cada vez mais 
amplos, eis o que exige uma tendência. A outra, ao contrário, exige que a 
cultura abandone as suas ambições mais elevadas, mais nobres, mais 
sublimes, e que se ponha humildemente a serviço não importa de que outra 
forma de vida, do Estado, por exemplo. (NIETZSCHE, 2003a, p.61)  

 

Deste modo, a tendência que visa a sua ampliação, segue os dogmas da economia 

política, ao passo que sua fórmula busca: “O máximo de conhecimento e cultura possível – 

portanto o máximo de produção e necessidades possível –, portanto o máximo de felicidade 

possível” (NIETZSCHE, 2003a, p.61). O objetivo e fim desta tendência é a utilidade. Nesse 

sentido: 
A verdadeira tarefa da cultura seria então criar homens tão “correntes” 
quanto possível, um pouco no sentido em que se fala “moeda corrente”. 
Quanto mais houvesse homens correntes, mais um povo seria feliz; e o 
propósito das instituições de ensino contemporâneas só poderia ser 
justamente o de fazer progredir cada um até onde sua natureza o conclama a 
se tornar “corrente”, formar os indivíduos de tal modo que, do seu nível de 
conhecimento e de saber, ele possa extrair a maior quantidade possível de 
felicidade e de lucro. (NIETSCHE, 2003a, p.62) 

                                                 
95Estas duas tendências também confluem no que Nietzsche denominou de cultura jornalística: “ampliação e 
redução da cultura dão aqui as mãos; o jornal substitui a cultura, e quem ainda, a título de erudito, tem 
pretensões à cultura, este apóia habilmente nesta trama de cola viscosa que cimenta as juntas de todas as 
formas de vida, de todas as classes sociais, de todas as artes, de todas as ciências” (NIETZSCHE, 2003a, 
p.65).   
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Sob este ponto de vista, a cultura mais universal é exatamente barbárie (NIETZSCHE, 

2003a, p.62). Esta forma de cultura homogeneíza toda a multiplicidade, nivelando a cultura 

em seu sentido mais raso e utilitário. Por outro lado, segundo a tendência que visa à 

redução, se coloca a especialização particularizada do cientista e erudito. A figura do 

especialista promove uma marca na cultura que está configurada a partir de uma 

perspectiva mecânica: 
Assim, um erudito, exclusivamente especializado, se parece com o operário 
de fábrica que, durante toda a sua vida, não faz senão fabricar certo parafuso 
ou certo cabo de ferramenta ou uma máquina determinada, tarefa na qual ele 
atinge, é preciso dizer, uma incrível virtuosidade. (NIETZSCHE, 2003a, 
p.63).  

 

Neste ponto, encontramos os ecos daquilo que Schiller já observara no final do século 

XVIII: “Eternamente acorrentado a uma pequena partícula do todo, o homem só pode 

formar-se enquanto partícula” (1991, VI, p.53). Assim, Nietzsche procura romper com a 

perspectiva de Estado como instituição privilegiada, a qual realiza o indivíduo em sua 

plenitude. Para Nietzsche, “A cultura e o Estado – não haja engano a respeito disso – são 

antagonistas: ‘Estado cultural’ é apenas uma idéia moderna. Um vive do outro, um prospera 

à custa do outro” (NIETZSCHE, 2006, §4, p.58).  

Nietzsche aponta que a formação humana de sua época converteu-se em um 

adestramento para conformar o sujeito aos fins do Estado alemão. Nesse sentido, os 

estabelecimentos de ensino estão voltados para a conformação do homem segundo os fins 

do Estado. “O que as ‘escolas superiores’ da Alemanha realmente alcançam é um brutal 

adestramento, a fim de, com a menor perda possível de tempo, tornar-se útil, utilizável para 

o Estado um grande número de homens jovens” (NIETZSCHE, 2006, §5, p.59). Em um 

fragmento de 1888, diz:  

Educação: um sistema de meios para arruinar as exceções em proveito da 
regra. Formação (Bildung): um sistema de meios para dirigir o gosto contra 
a exceção, em proveito do mediano. Dito dessa forma, isso é rude; entretanto, 
economicamente considerado, [é] completamente racional. (NIETZSCHE, 
2005a, 16[6], p.48) 

 

Sob a perspectiva extemporânea, Nietzsche indica um fracasso do projeto da 

Bildung, no qual se propôs a tarefa de dar forma ao humano a partir de uma imagem 



 104 

universal. Também indica que o projeto formativo no mundo dos negócios, do Estado, do 

processo civilizatório, se coloca na contramão dos fins de uma cultura nobre. Nesse sentido, 

os estabelecimentos de formação de sua época, em meio a valores pautados em uma 

imagem de homem e humanidade, produziram um duplo engano. Por um lado, formaram o 

homem amplamente especializado e erudito, no entanto, incapaz de estar à altura de uma 

grande cultura como, por exemplo, a cultura arcaica grega. E por outro, a ampliação da 

cultura visando à formação da massa, somente adestrou os indivíduos para o mercado de 

trabalho, para os fins do Estado e da economia política.  

 

4.2. Cultura e civilização 

O caminho da cultura se distancia do percurso da civilização. Se em Kant e Hegel 

civilização se relaciona indissociavelmente com cultura, para Nietzsche são antagônicas. 

“Os ápices da cultura e da civilização estão separados entre si: não devemos nos deixar 

extraviar sobre o abissal antagonismo entre cultura e civilização” (NIETZSCHE, 16[10], 

2005a, p.49). Enquanto a civilização procura domesticar o homem, torná-lo “animal de 

rebanho” separando suas forças no domínio da moralidade, a cultura se propõe a formar o 

homem sem separá-lo das forças que o compõe. Com relação à cultura em Nietzsche, três 

pontos merecem destaque: a noção de organismo, unidade de estilo artístico e a 

aproximação com o historiador Jackob Buckhardt. 

Buckhardt exerce grande influência sobre a noção de cultura em Nietzsche. Durante 

o período em que Nietzsche era professor na Basiléia, tornou-se um grande amigo do 

historiador. A partir da leitura das Considerações sobre a Historia Universal 

(Welgeschichhtliche Betrachutungen), Nietzsche extrai a concepção buckhardtiana do 

movimento histórico caracterizado pela dinâmica das forças, no qual a luta estabelecida 

entre elas realiza a história. Nesse sentido, Duncan Large diz no artigo Nietzsche, 

Buckhardt e o conceito de cultura: o que Nietzsche deve a Buckhardt é, em ultima análise, 

o próprio conceito de cultura. (2000, p.20) 

Por outro lado, a concepção de cultura em Nietzsche também se aproxima da noção 

de organismo, enquanto luta de forças no âmbito da natureza. Compreendida a partir da 

tensão de forças internas que aliviam sua contradição e tensão em formas cujo 

desenvolvimento é artístico, a natureza e os organismos são produtos que se confundem 
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nestes impulsos artísticos. Deste modo, são apontados dois impulsos fundamentais: a 

apolíneo e o dionisíaco.  

O impulso dionisíaco está ligado à música e embriaguez. O apolíneo, por sua vez, 

está associado às artes plásticas, ao sonho, à bela imagem. O processo de geração e 

corrupção dos organismos que compõem a natureza, se estabelece a partir de um impulso 

ou uma força que se individualiza e diferencia-se a partir do indiferenciado: essa pulsão é 

apolínea. Assim, Dioniso seria o fundo indiferenciado a partir do qual Apolo se diferencia. 

Este movimento marca o princípio de individuação da natureza. No âmbito da cultura 

ocorre da mesma forma. Em um fragmento póstumo, diz Nietzsche:  
Prometeu, um dos titãs que despedaçou Dioniso, sofrendo eternamente por 
ele, como suas criaturas, e contra Zeus, no pressentimento de uma futura 
religião universal. Somente graças ao despedaçamento por obra dos titãs é 
que a cultura é possível; pelo roubo se perpetua a espécie dos titãs. Prometeu 
foi quem despedaçou Dioniso e, ao mesmo tempo, pai dos homens 
prometéicos. (NIETZSCHE, 2005, 7[83]) 

 

Deste fragmento temos que a cultura se torna possível a partir de um despedaçamento de 

Dioniso. O princípio de individuação apolíneo, neste registro, é o elemento formador de 

cultura. No entanto, a forma apolínea emerge da luta entre as pulsões. Deste modo, Apolo e 

Dioniso96 são os elementos que fundamentam a cultura. Nietzsche, por conseguinte, não 

considera a cultura como resultado da norma, da arbitrariedade, ou da vontade autônoma de 

seres racionais, mas antes, se remete aos movimentos de ordem natural e orgânica 

(BENCHIMOL, 2003, p.105). Assim, a reflexão sobre a forma como imagem condutora 

dos processos formativos na cultura (Bildung) impõe o seguinte problema: “saber 

exatamente qual é o tamanho da força plástica de um homem, de um povo, de uma cultura” 

(NIETZSCHE, 2003, §1, p.10). 

 

4.3. Sobre a forma e a teleoformidade 

Sobre a questão da grandeza da força plástica do homem e da cultura, diz Nietzsche: 

“penso esta força crescendo singularmente sobre si mesma, transformando e incorporando o 

que é estranho e passado, curando feridas, restabelecendo o perdido, reconstruindo por si 
                                                 
96 O jogo entre os impulsos da natureza formadores da cultura está, de certo modo, na esteira do pensamento 
de Schiller, pois segundo ele, a tarefa da cultura é assegurar o jogo pleno dos impulsos do homem, a saber, 
formais e materiais. Nesse sentido, diz Nietzsche: “Não conheço outro modo de lidar com grandes tarefas 
senão o jogo: este é, como início de grandeza, um pressuposto inicial” (NIETZSCHE, 1995, §10, p.51). 
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mesma as formas partidas” (NIETZSCHE, 2003, §1, p.10). Embora desloque a atenção 

para detalhes das multiplicidades e singularidades, Nietzsche concebe a cultura como uma 

unidade de estilo artístico97. No entanto, salienta para que não seja entendida “como se 

tratasse da oposição entre barbárie e estilo belo”, pois “o povo ao qual se atribui uma 

cultura só deve ser em toda realidade uma única unidade vivente” (NIETZSCHE, 2003, §4, 

p.35).  

Contudo, não nos enganemos quanto a este véu de Maia que dá uma forma à cultura, 

ele somente é um véu. E por trás de um véu há sempre outro véu. A forma, diz Nietzsche, é 

válida para nós, pura e simplesmente, como convenção, como disfarce e camuflagem (2003, 

§4, p.36). Deste modo, a forma está sujeita ao duplo, Apolo e Dioniso e, por conseguinte, 

ao movimento de geração e corrupção, criação e destruição de pulsões naturais. Enquanto 

Apolo quer a eternidade da forma bela, Dioniso quer sua dissolução para o potencialmente 

novo 98 . No tocante à formação humana deve-se atentar para tal movimento, como 

Nietzsche salienta: Fomos seres criadores de formas, muito antes de criarmos conceitos99 

(NIETZSCHE, 2005, 25[463]). A tradição formativa moderna, no entanto, está 

comprometida por uma teleoformidade cristalizada em conceitos, que se baseia e em uma 

forma de homem ideal, cindido em si mesmo por suas divisões em faculdades e categorias 

abstratas.  

 No texto Sobre verdade e mentira no sentido extra-moral, Nietzsche considera a 

relação entre forma e conceito no plano da linguagem, partindo do princípio de que ela se 

origina de um processo metafórico100. “Um estimulo nervoso, primeiramente transposto em 

uma imagem! Primeira metáfora. A imagem, por sua vez, modelada em um som! Segunda 

metáfora” (NIETZSCHE, 1983, p.45). O estimulo nervoso transposto em uma imagem 

também é entendido como uma produção artística. Estas metáforas são intuições sensíveis 

                                                 
97 Nietzsche ao se referir à Primeira consideração extemporânea, diz na Segunda consideração: “A cultura de 
um povo enquanto a antítese da barbárie foi designada certa vez, e, segundo minha opinião, com algum 
direito, como unidade de estilo artístico” (NIETZSCHE, 2003, §4, p. 35). 
98 “O engano de Apolo: a eternidade da forma bela; a legislação aristocrática ‘assim deve ser sempre’. 
Dioniso: sensualidade e crueldade. A efemeridade poderia ser interpretada como o prazer da força criadora e 
destruidora, como criação constante” (NIETZSCHE, 2005, 2[108]). 
99 Nesse fragmento, Nietzsche prossegue: “O conceito surge apenas com a voz, quando se reuniram muitas 
imagens por maio de uma única voz: portanto, quando se classificaram os fenômenos óticos internos com a 
audição”. 
100 Por outro lado, Nietzsche expõe o estabelecimento da linguagem devido à necessidade de comunicação. 
Nesse sentido, a linguagem se forma a partir de convenções e necessidades de existir socialmente e 
gregariamente (NIETZSCHE, 1983, p.46). 
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representadas em caracteres. Nesse sentido, cumpre lembrar o papel retórico da linguagem 

na leitura de Nietzsche. Conforme salienta em seu Curso de Retórica, a linguagem não se 

refere à essência das coisas, mas busca promover afecções, estados emocionais e sensações 

(NIETZSCHE, 1999, §3, p.37). A linguagem não possui correspondência com a essência 

das coisas, mas com a própria linguagem, referindo-se a si mesma. Deste modo, se 

configura como metáfora. Segundo Aristóteles: “metáfora (M ) consiste no 

transportar ( )  para uma coisa o nome da outra, ou do gênero ( ) para a 

espécie ( ), ou da espécie ( ) para o gênero ( ), ou da espécie ( ) de 

uma para a espécie ( ) de outra, ou por analogia” (ARISTÓTELES, 1992, XXI, 

1457b8-11). 

 Embora o processo pelo qual a linguagem se forma é fundamentalmente metafórico, 

existe um momento em que suas intuições sensíveis originárias são esquecidas e a imagem 

torna-se autônoma com relação a elas. Assim, configura-se a emergência do conceito. 

Mediante uma transposição que se tornou uma tendência em si mesma, nega-se o 

fundamento estético, intuitivo e metafórico formador da linguagem. Por conseguinte, a 

palavra torna-se conceito: 

Toda palavra torna-se logo conceito justamente quando não deve servir, 
como recordação, para uma vivência primitiva, completamente 
individualizada e única, à qual deve seu surgimento, mas ao mesmo tempo 
tem de convir a um sem-número de casos, mais ou menos semelhantes, isto é, 
tomados rigorosamente, nunca iguais, portanto, a casos claramente desiguais. 
Todo conceito nasce da igualação de desiguais. (NIETZSCHE, 1983, p.48)  

 

Ao abstrair o plano da pluralidade existente das coisas, o conceito instaura uma identidade 

entre elas que é base para a formulação teórica racional e metafísica. Tal formulação 

acredita que a linguagem, em sua lógica racional, pode desvelar o Ser. Esta crença no lógos, 

entendido como meio pelo qual se adquire “razão, sentido, valor, a causa, o fundamento de 

alguma coisa, o ser da coisa”  (CHAUÍ, 2004, p.504), é a crença no intelecto (nous) como 

portador deste lógos. Nesse sentido, diz Nietzsche101:  

                                                 
101 Como vimos, nous e noétos são colocados como o intelecto e  o pensamento capaz de acessar o lógos e a 
alethéia, verdade e realidade. A crença no nous como faculdade privilegiada do sujeito, embasa a tradição 
formativa cuja teleoformidade é fixada por uma única via e universalmente válida para a formação humana de 
todos os indivíduos. Nietzsche desloca este fundamento, apontando que o nous, antes que o acesso ao 
verdadeiro e real, caracteriza-se como sombras de sentimentos: “Pensamentos são as sombras dos nossos 
sentimentos – sempre obscuros, mais vazios, mas simples do que estes” (NIETZSCHE, 2011, §179). 
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Nosso intelecto não está preparado para entender o devir, ele tenta 
demonstrar a rigidez universal graça à sua procedência de imagens. Todos 
os filósofos tiveram por objetivo demonstrar a permanência eterna, pois 
nela o intelecto sente sua própria forma e seu próprio efeito (NIETZSCHE, 
2005, 11[153]). 

 

Deste modo, o conceito de homem e humanidade ocorre como uma igualação de não-iguais, 

na medida  em que “essa humanidade não é um todo: é uma pluralidade insolúvel de 

processos de vida” (NIETZSCHE, 2005, 11[26]). Bildung, como vimos, se colocou sob a 

perspectiva de uma forma universal de ciência. Nietzsche, pelo contrário, indica que “a 

desconsideração do individual e efetivo nos dá o conceito, assim como a forma” 

(NIETZSCHE, 1983, p.48). Aqui se coloca um grande perigo: a forma tornar-se uma 

primeira natureza do homem, ou seja, uma essência que somente o intelecto humano pode 

desvelar. Esta perspectiva concebe a forma humana segundo uma substancialidade 

incorruptível que nunca deveio, mas que é absoluta e imortal. O homem, deste modo, é 

substância, subjectum, ponto fixo e eterno.  

O percurso universalmente fixado de antemão, permeado por um discurso 

integralmente adequado à realidade, e em torno de uma imagem que dê conta de todas as 

existências em um único caminho de formação, não se coloca na perspectiva de Nietzsche. 

Neste ponto, nos encontramos em uma a-poria, ou seja, diante da impossibilidade de seguir 

por uma imagem universal de caminho, visto que não há mais esta imagem como cruzeiro 

de todo o percurso formativo. Deste modo, desloca-se o estatuto da forma humana válida 

para todo e qualquer homem, em qualquer cultura, bem como nega-se o sujeito metafísico e 

o suporte institucional da civilização como forma universal de humanidade de indivíduo. 

Assim, ele toca no pilar fundamental da formação, a saber, a imagem de homem 

como conceito e forma universal. A base do processo formativo gira em torno da imagem 

de homem enquanto sujeito substancializado, dotado de um aparato cognitivo universal e 

participante do lógos, portanto, capaz de desvelar a verdade. A imagem construída pelos 

discursos sobre formação humana, neste prisma, está enredada por conceitos que se 

reportam à tradição amparada por ideia, eidos, ousía, teleín, virtude, intelecto – no sentido 

de formas e capacidades que estariam em relação à essência metafísica das coisas. Este 

modus operandi, por conseguinte, se converteu em uma separação entre forma e conteúdo, 
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interior e exterior, que em verdade, configura uma cultura mecânica e uma formação à 

altura da mesma.  

A imagem do caminho é construída por meio de um rigoroso discurso que direciona 

e fixa o percurso em função de uma teleoformidade. O caminho, enquanto método, como 

vimos, está dado previamente. Seu desdobrar teleoformal se coloca face à passagem do 

virtual ao real, do ato à potência, do devir ao ser (ROCHA, 2006). Ele está em consonância 

com a exigência da tradição formativa acompanhada na primeira parte de nossa pesquisa. 

Assim, formação humana se converte em conformação à Idea, seja em relação à medida 

individual, seja nesta adequação aos fins da Politéia 102  – como sugere o discurso da 

paidéia platônica.  

No entanto, colocamos a seguinte questão: Nietzsche aponta para alguma imagem 

de caminho, para alguma teleoformidade na qual se possa atingir a excelência? Por um lado, 

consideramos que não, na medida em que o autor não aponta para uma forma e um 

caminho fixados de antemão. Por outro, tomamos a expressão que Nietzsche retira do poeta 

Píndaro: Torna-se o que se é, como uma possível afirmação de uma teleoformidade. No 

próximo item, tal possibilidade será desenvolvida. 

 

4.4. “Tornar-se o que se é” 

Como dissemos no início desse capítulo, Nietzsche aponta um desvio, que vem a ser 

seu próprio devir. Na obra Ecce Homo: como alguém se torna o que é, na qual se apresenta 

como um discípulo do filosofo Dionísio, Nietzsche expõe seu oficio: derrubar ídolos 

(NIETZSCHE, 1995, p.18). De certa maneira, assim como Platão considerou que a cultura 

homérica estava baseada em ídolos (eidolon) ou simulacros (phanthasma), o filósofo 

alemão considerou a Idea na perspectiva do platonismo como um ídolo103, como uma falsa 

                                                 
102 Nietzsche diz sobre esta relação: Platão considerava indispensável que a primeira geração de sua nova 
sociedade (no estado perfeito) fosse educada com a ajuda de vigorosas mentiras necessárias; as crianças 
deveriam aprender a acreditar que todas elas já tinham, sonhando, morado algum tempo sob a terra, onde 
haveriam sido moldadas e conformadas pelo mestre-de-obras da natureza! É impossível se rebelar contra este 
passado! Impossível reagir à obra dos deuses! Ela deve valer como lei inviolável da natureza: quem nasceu 
como filósofo tem ouro no corpo, que nasceu como guardião apenas prata e, como trabalhador, ferro e bronze. 
Como não é possível misturar estes metais, Platão explica que não seria possível misturar e confundir a ordem 
das castas; a crença ma aeterna veritas [verdade eterna] desta ordem é o fundamento da nova educação e, com 
isto, do novo Estado. (NIETZSCHE, 2003, §10, p.93). 
103 Em Crepúsculo dos ídolos, Nietzsche considera como o “mundo verdadeiro se tornou finalmente uma 
fábula”, historia de um erro. Esta historia se inicia com Platão. Deste modo, o alemão diz: O verdadeiro 
mundo, alcançável para o sábio, o devoto, o virtuoso – ele vive nele, ele é ele. (A mais velha forma de idéia, 
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imagem. Sob a perspectiva da formação humana, como viemos acompanhando, Nietzsche 

parece reabilitar um sentido de areté e de potentia, tal como presente no homem homérico e 

arcaico, nos quais as forças físicas são tão importantes quanto as forças éticas. Desta forma, 

contrariamente à virada da paidéia platônica, a qual vinculou formação e verdade no 

sentido moral, ele retoma uma dimensão trágica cujo aspecto fundamental se coloca na 

experiência em relação ao perigo. Isso se justifica, uma vez que o caminho não está fixado 

previamente e, sob uma perspectiva trágica, o devir indica um aniquilamento e expiação 

iminente pela individuação. “Para o herói trágico, é necessário sucumbir por aquilo que ele 

deve vencer. [...] De modo que o perecer se revela tão digno quanto o nascer, e de modo 

que o nascimento deve cumprir, ao perecer, a missão que lhe é imposta como indivíduo” 

(NIETZSCHE, 2005, 7[28]).  

Assim, a teleoformidade no sentido trágico caracteriza um destino singular, 

demarcado pelo jogo do dionisíaco e do apolíneo, no qual delineia-se uma forma que se 

individua e se aniquila. Essa dimensão posta pelo sentido dionisíaco abre o caminho para 

um desdobramento teleoformal que possibilita o devir, o novo, a destruição e criação de 

novos percursos. Por conseguinte, o “sujeito”, enquanto produto do jogo entre o apolíneo e 

dionisíaco, se configura a partir do movimento de criação e dissolução da forma. 

Caso pudéssemos falar de “sujeito” em Nietzsche, ele não poderia ser compreendido 

como uma substância sempre idêntica a si mesma, pois é devir104. Nesse sentido, areté e 

“torna-se o que se é” não podem ser considerados como desdobramentos de virtualidades, 

de um conjunto de disposições e capacidades universais do sujeito, na medida em que o 

sujeito não é anterior ao próprio percurso. Não se trata da atualização de uma virtualidade 

no sentido aristotélico, no qual uma teleoformidade conduz a forma para sua perfeição. 

                                                                                                                                                     
relativamente sagaz, simples, convincente. Paráfrase da tese: “Eu Platão, sou  a verdade”.). (NIETZSCHE, 
2006, IV, p.31).  
104 Em oposição a Platão e suas mentiras necessárias, diz Nietzsche sobre a cultura e formação de sua época:  
Assim, o Estado alemão também acredita agora na aeterna veritas de sua educação, de sua espécie de cultura: 
e no entanto, esta crença desmorona, exatamente como o Estado Platônico desmoronaria, quando se vê 
colocada diante de uma verdade necessária: a de que o alemão não tem nenhuma cultura porque, em razão de 
sua educação, não pode absolutamente ter cultura. Ele quer a flor sem raiz e sem caule, ou seja, ela a quer em 
vão. Esta é a verdade simples, uma verdade verdadeira e necessária, desagradável e grosseira. Mas nossa 
primeira geração deve ser educada nesta verdade necessária; ela certamente sofre bastante por isso, pois 
precisa educar a si mesma através dela e, em verdade, a si mesma contra si mesma, em direção de um novo 
hábito e uma nova natureza, para fora da antiga e primeira natureza e do antigo e primeiro hábito: de modo 
que ela poderia falar consigo em espanhol arcaico Defienda me Dios de my (Deus defenda-me de mim), a 
saber, a natureza já inculcada em mim. (NIETZSCHE, 2003, §10, p.94) 
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Este desvio parte da seguinte premissa: “A grandeza do homem é ser uma ponte, e 

não uma meta: o que se pode amar no homem é ser ele uma passagem e um termo” 

(NIETZSCHE, 1977, I, IV, p.11). Por esta perspectiva, o percurso se constrói no decorrer 

do próprio percurso e, assim sendo, é sempre singular e único. “Ninguém pode construir no 

teu lugar a ponte que te seria preciso tu mesmo transpor no fluxo da vida – ninguém, exceto 

tu” (NIETZSCHE, 2003b, p.140). Não se pode recorrer a ninguém quanto a este ponto. 

Nesse sentido, cada um tem sua própria teleoformidade. 

No entanto, vale destacar, são muitos os caminhos. Para segui-los, deve-se ter, 

sobretudo, coragem e preparo para adentrar na desconhecida travessia, perigosa viagem. 

Desta forma, abre-se às experiências que transformam essencialmente o próprio homem. O 

éthos é constituído face ao desconhecido. A formação humana, nesse sentido, é 

fundamentalmente formação de si, bem como experimentação de si e transformação de si, 

na medida em que a forma e a teleoformidade não possuem estatuto universal e fixo. 

Mesmo considerando que as imagens são camuflagens e disfarces que se desfacelam, o 

homem segue em uma tarefa de grande responsabilidade: formar a si mesmo.  
E o grande inventor experimentador de si mesmo é o sujeito sem identidade 
real nem ideal, o sujeito capaz de assumir a irrealidade de sua própria 
representação e de submetê-la a um movimento incessante ao mesmo 
tempo destrutivo e construtivo. Por outro lado, o “desprender-se de si”, 
esse “perder o rosto” que Foucault modulou de tantas maneiras. 
(LARROSA, 2005, p.67) 

 

Segundo o movimento das forças apolínea e dionisíaca, somos um fluxo, um rio. O 

“homem” ou o “sujeito”, nesse registro, não possui um caráter fixado105, mas em aberto. 

Nisso consiste o movimento de transvaloração dos valores em Nietzsche, a saber, a 

teleoformidade sob uma forma e percurso abertos a partir do sentido trágico envolvido no 

jogo apolíneo e dionisíaco. A forma fixada é dissolvida e transvalorada face ao mestre 

Dioniso. Assim, em meio ao solo da cultura e nos desdobramentos de suas diversas formas 

                                                 
105 Com relação a este caráter fixado e determinado, ver: Para além do bem do mal §62. Nesse sentido, em 
torno do cultivo de si e defesa de si frente ao “caminho para a grandeza e para as tarefas histórico-universais 
exigia sua primeira expressão” (isto é, sua face essencial), tal como avaliada em Ecce Homo sobre as 
Extemporâneas, diz Carlos Alberto Ribeiro de Moura: “se este propósito não é insensato é porque Nietzsche 
parte da convicção de que “o homem é o animal cujo caráter próprio não pode ser fixado” e que portanto há 
lugar para uma tarefa educadora, para uma formação. Não existe “natureza humana” preexistente a cultura, 
que pode modelá-la...” (MOURA, 2005, p.225). 



 112 

na história, a figura do homem ainda terá muitas faces, muitos disfarces. Nesse sentido, em 

1966, diz Foucault: 

Estranhamente, o homem – cujo conhecimento passa, a olhos ingênuos, 
como a mais velha busca desde Sócrates – não é, sem dúvida, nada mais 
que uma certa brecha na ordem das coisas, uma configuração, em todo caso, 
desenhada pela disposição que ele assumiu recentemente ao saber. [...] 
Contudo, é um reconforto e profundo apaziguamento pensar que o homem 
não passa de uma invenção recente, uma figura que não tem dois séculos, 
uma simples dobra de nosso saber, e que desaparecerá desde que este 
houver encontrado uma nova forma. (FOUCAULT, 1985, p.13) 

 

No próximo item, abordaremos como se formaram algumas imagens de homem ao longo 

dos tempos por meio da pesquisa genealógica de Foucault. Deste modo, a forma de homem, 

o modelo, os fins dos processos formativos, se inserem em uma complexa trama das 

relações de saber e poder que modelam o êthos do sujeito. Antes que um dado prévio, a 

forma e o sujeito são modos de problematização.  
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Capítulo 5. Michel Foucault: o sujeito e a forma como problematização. 
 

Eis o princípio geral de Foucault: toda forma é um composto de relações de 
forças. (DELEUZE, 1988, p.132) 

 

Em certa medida na esteira de Nietzsche, tendo a figura do homem enquanto uma 

forma tecida por diversas relações de forças, Michel Foucault (1925-1984) apresenta aquilo 

que, em retrospectiva, tornou-se seu tema principal: as relações entre sujeito e verdade, ou 

seja, os modos como o sujeito entra em um certo jogo de verdade (FOUCAULT, 2006, 

p.275). Assim, no registro da noção de formação humana, esse recorte temático do autor 

permite uma análise da figura do sujeito de um duplo modo a partir de: um olhar sobre a 

maneira como se formou o êthos do sujeito em sua relação com o saber e o poder; e de 

modo específico, um conjunto de práticas que permitem ao sujeito dar forma ao seu êthos,  

segundo diversas técnicas de subjetivação ao longo da história. Revisitando o percurso 

histórico de algumas práticas, Foucault recorta três pontos de análise, o saber, o poder e a 

ética – os quais denominou de ontologia histórica. 

Primeiro, uma ontologia histórica de nós mesmos com relação à verdade 
através da qual nos constituímos como sujeito do saber; segundo, uma 
ontologia histórica de nós mesmos em relação a um campo de poder 
através do qual nos constituímos como sujeitos de ação sobre os outros; 
terceiro, uma ontologia histórica em relação à ética através da qual nos 
constituímos como agentes morais. (FOUCAULT, 1995c, p. 262; grifo 
nosso). 

 

Deste modo, recusa-se a imagem de sujeito constituinte e a priori presente na 

tradição formativa versada na primeira parte deste estudo, pois antes que causa e princípio, 

torna-se um efeito de configurações do saber, do poder e de si mesmo no campo da ética. 

Assim, ao perguntar-se sobre a ontologia, nesse registro, ressoa-se uma dupla questão: a 

primeira, da ontologia do presente em Kant, o que é este momento presente no qual o 

sujeito atua e torna-se resultado de seu momento histórico106; e a segunda, a questão 

nietzscheana de como nos tornamos aquilo que nós somos – como apontara segundo a 

expressão de Píndaro. A ontologia foucaultiana é histórica e, sobretudo, genealógica, na 

medida em que se reintroduz na história o acaso, o descontínuo e a análise da 

                                                 
106 Ver: FOUCAULT. O que é Iluminismo? (1984). 
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materialidade do discurso (FOUCAULT, 1996, p.59). Assim, distingue-se 

fundamentalmente da história hegeliana, na medida em que não se orienta por uma 

teleologia.   

O sujeito, nesse sentido, “não é uma substância. É uma forma, e essa forma nem 

sempre é, sobretudo, idêntica a si mesma” (FOUCAULT, 2006, p.275). Na medida em que 

essa perspectiva não se orienta pela imagem e configuração prévias, como sugere a noção 

metafísica de substância, o sujeito não se justifica por uma imagem universal e a priori, 

mas se forma nas relações de força e nas configurações dos saberes. Deste modo, o sujeito 

adquire sua forma por meio de uma espécie de criação no sentido poiético, enquanto 

produção que, a partir de uma série de técnicas e do emprego de forças para se amoldar e 

fixar uma determinada imagem, produz sua forma. Nesse sentido, nos encontramos 

novamente sob o signo do artesão que confere determinada forma a algo, amoldando seu 

material. No entanto, sob a perspectiva da formação humana, trata-se de formar a si mesmo, 

nesse registro reflexivo. “A partir da idéia de que o eu não nos é dado, creio que há apenas 

uma conseqüência prática: temos que nos criar a nós mesmos como uma obra de arte” 

(FOUCAULT, 1995c, p.262). “Obra de arte” na medida em que envolve uma teckhné, uma 

técnica, uma arte de produção (poiesis) de si em relação a um conjunto de valores culturais 

e historicamente situados. Nesse registro, diz Foucault: “[as] práticas não são, entretanto, 

alguma coisa que o próprio indivíduo invente. São esquemas que ele encontra em sua 

cultura e que lhe são propostos, sugeridos, impostos por sua cultura, sua sociedade e seu 

grupo social” (FOUCAULT, 2006, p.276). Por conseguinte, criação de si possui o sentido 

indicado pelo fato de não partir da perspectiva de uma estrutura que se caracterizaria como 

um eu fixo e dado de antemão, como um suporte a priori de qualidades e funções, mas  

coloca-se no âmbito das relações de força do próprio sujeito e influi sobre os delineamentos 

de sua forma e sentido. No tocante ao aspecto poiético, as relações de forças somente são 

possíveis na medida em que se parte de um conjunto de técnicas que estão presentes em 

determinada cultura e contexto histórico.  

Em seus escritos marcados na década de 80, podemos extrair de Foucault um sujeito 

que dá forma a si mesmo como aquele que, aproximando-se do sentido destacado por 

Nietzsche, toma a si mesmo como um exercício de experimentação, de ensaio em seu modo 

de vida (êthos). Todavia, esta tarefa de dar a forma si mesmo está enredada por uma atitude 
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de coragem, a qual envolve muitos riscos e desvios. Formação, assim, torna-se 

experimentação e ensaio de si mesmo. Deste modo, o sujeito se coloca em relação ao 

campo de experiência 107 , ou em outras palavras, antes que a condição de realizar 

experiência, o sujeito:  

É uma experiência, que é a racionalização de um processo ele mesmo 
provisório, que redunda em um sujeito, ou melhor, em sujeitos. Eu chamaria 
de subjetivação o processo pelo qual se obtém a constituição de um sujeito, 
mais precisamente de uma subjetividade, que evidentemente não passa de 
uma das possibilidades dadas de organização de uma consciência de si. 
(FOUCAULT, 2006c, p.262) 

 

Neste prisma, o sujeito é constituído através de práticas de subjetivação, na medida 

em que se colocam no âmbito da reflexividade, no qual ele se reconhece como sujeito, 

formando-se e transformando-se através de um campo possível de experiências de si. Esse 

campo possível, em seus contornos gerais, encontra-se situado em um solo cultural e um 

horizonte histórico. Assim, sob esta perspectiva, o estatuto forte de um sujeito a priori é 

deslocado a partir de um campo de reflexividade que dobra-se sobre si mesmo, elaborando-

se enquanto efeito de um conjunto de práticas de relacionar-se consigo mesmo. Todavia, se 

constrói, se forma, se governa segundo técnicas presentes no solo da cultura (GRÓS, 2006, 

p.126). Nesse sentido, a forma e o processo formativo se colocam com o status de 

provisório, segundo uma configuração local e regional que, por sua vez, se modifica em 

relação aos devires da cultura e da história108.  

Foucault, desta maneira, apresenta o seguinte modo de problematizar o sujeito: 

“convinha pesquisar quais são as formas e as modalidades da relação consigo através das 

quais o indivíduo se constitui e se reconhece como ‘sujeito’” (FOUCAULT, 2006b, p.11). 

Ao observar as formas e modalidades da relação consigo mesmo que possibilitavam ao 

                                                 
107 Nesse sentido, diz Foucault: “optei ao pensar que, no fim das contas, aquilo a que me atenho – a que me 
ative desde tantos anos – é a tarefa de evidenciar alguns elementos que possam servir para uma história da 
verdade. Uma história que não seria aquela do que poderia haver de verdadeiro nos conhecimentos; mas uma 
análise dos ‘jogos de verdade’, dos jogos entre o verdadeiro e o falso, através dos quais o ser se constitui 
historicamente como experiência” (FOUCAULT, 2006b, p.12). 
108 No diálogo Os Intelectuais e o Poder, Foucault considera a teoria como uma prática que se traduz em uma 
determinada configuração local e regional de forças, não totalizadora e universal. “É por isso que a teoria não 
expressará, não traduzirá, não aplicará uma prática; ela é uma prática. Mas local e regional, como você [isto é, 
Gilles Deleuze] diz: não totalizadora” (FOUCAULT, 1995d, p.71). Nesse sentido apontado, em relação à 
teoria, entendemos a forma e os processos formativos como provisórios, localizados e regionalizados.  
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indivíduo se constituir e se reconhecer como um sujeito, Foucault sinaliza para um campo 

marcado pelas tecnologias de si. Para ele, as 

Tecnologias de si, que permitem aos indivíduos efetuar, por conta própria 
ou com a ajuda de outros, certo número de operações sobre seu corpo e sua 
alma, pensamentos, conduta, ou qualquer forma de ser, obtendo assim uma 
transformação de si mesmos com o fim de alcançar certo estado de 
felicidade, pureza, sabedoria e imortalidade (FOUCAULT, 1990). 

 

Este modo de problematizar as práticas de subjetivação do sujeito considera uma certa 

história da subjetividade109 no Ocidente, a partir de tais tecnologias.  

 Quando se procura pesquisar os modos como o sujeito refletiu a si mesmo ao longo 

da história ocidental, invariavelmente se retoma o famoso lema “conhece-te a ti mesmo”, 

inscrito no oráculo de Delfos110. Na medida em que o lema aparece historicamente como 

um princípio operador de identidade do sujeito, vemos, nesse registro, que o preceito 

délfico oferece suporte para diferentes noções de forma e de teleoformidade nos processos 

de formação humana no decorrer dos tempos. Nesse sentido, nos tópicos seguintes, 

versaremos sobre o modo como Foucault observou, em torno deste princípio, a elaboração 

de determinadas tecnologias de si, bem como os desdobramentos dessas técnicas nos 

modos como o sujeito delineou seu êthos na história no Ocidente. Essa abordagem se faz 

importante para nosso estudo, ao passo que indica a via da formação humana segundo seus 

contornos autoformativos. 

 

 

 

                                                 
109 Foucault, neste registro, diz: A história do “cuidado” e das “técnicas” de si seria, portanto, uma maneira de 
fazer a história da subjetividade; (...) através do empreendimento e das transformações, na nossa cultura, das 
“relações consigo mesmo”, com seu arcabouço técnico e seus efeitos de saber. Seria possível, assim, retomar 
num outro aspecto a questão da “governamentabilidade”: o governo de si por si na sua articulação com as 
relações com o outro (como é encontrado na pedagogia, nos conselhos de conduta, na direção espiritual, na 
prescrição dos modelos de vida ,etc). (FOUCAULT, 1997, p.111) 
110 Originalmente, “Delfos” era conhecida como Pito que, em tempos pré-helênicos, parece ter sido um 
santuário erguido à Mãe-Terra e protegido por uma serpente que, em grego, se denomina Pýthon. Segundo a 
lenda, Apolo matou a Pýthon e instalou em Delfos seu oráculo. Situado em uma alta escarpa rochosa da 
Grécia, o santuário oracular e recinto consagrado a Apolo era considerado pelos gregos como o “centro 
geográfico do mundo” ou “umbigo do mundo” (omphalós), cujo interior estava inscrito, dentre outros, o 
preceito do Gnôthi seautón  (HARVEY, 1998, p.155; FOUCAULT, 2004, p.6). Embora transite com 
propriedade nos texto antigos, Foucault não era um helenista e filólogo, nem assim se considerava – suas 
referências com relação à antiguidade, se pautavam em Pierre Hadot, H.-I.Marrou, dentre outros. 
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5.1. Conhece-te a ti mesmo e Cuidado de si. 

No curso A Hermenêutica do Sujeito, do ano de 1982, Foucault recupera uma 

importante noção para nossa cultura e formação humana. Em função de um preceito que a 

tradição historiográfica da filosofia consagrou como fundador das relações entre “sujeito” e 

“verdade”, seu olhar voltou-se para o princípio presente no templo de Delfos: 

 (gnôthi seautón), conhece-te a ti mesmo. Esta fórmula se tornou canônica 

para pensar as relações entre sujeito e verdade. Contudo, segundo Foucault, o princípio 

délfico não possuía o sentido que posteriormente a filosofia lhe conferiu.  

No templo em Delfos, três preceitos eram recomendados111: nada em demasia; as 

cauções; e conhece-te a ti mesmo. O primeiro, “nada em demasia”, não está diretamente 

associado ao princípio geral da ética e da medida da conduta humana, mas recomenda aos 

que vem consultar o oráculo, que não coloquem muitas questões, reduzam-nas e perguntem 

sem demasia. O segundo, orienta que por precaução, não se deve fazer promessas que não 

se poderá cumprir e apenas colocar compromissos que poderá honrar. O terceiro, conhece-

te a ti mesmo, coloca a questão do exame de si sobre o problema que se pretende colocar 

(FOUCAULT, 2004, p.6). No entanto, estes também podem ser vistos como imperativos 

gerais de prudência112.  

Segundo Jaeger, a religião apolínea em Delfos penetrou de maneira tão viva e 

profunda o mundo grego antigo, que se colocou como um modo de conduzir a nação e 

desdobrou-se para além de seus limites (JAEGER, 2003, p.210). Para ele, 

a religião grega alcançou em Delfos a influência mais profunda como força 
educativa, e ampliou-se além das fronteiras da Grécia. As máximas mais 
célebres dos sábios da terra eram votadas a Apolo e apareciam como 
simples eco da sabedoria divina. E quem entrava no templo via à porta as 
palavras “conhece-te a ti mesmo”, a doutrina da sophrosyne, a exortação a 
não perder de vista os limites do Homem, gravada com laconismo 
legislativo próprio do espírito da época. (JAEGER, 2003, p.210) 

 

Ao ter como referência um exercício sobre a medida, entendida no sentido da conduta ética 

da sophrosyne (temperança), o preceito apolíneo do conhecimento de si procura advertir 

                                                 
111 Com relação à interpretação do Templo de Delfos, Foucault segue algumas indicações propostas pelo 
estudo de Roscher, Philologus (1901), no qual os preceitos délficos se endereçavam aos que vinham consultar 
o deus e deviam ser tomados como regras, recomendações com relação ao ato de consulta (FOUCAULT, 
2004, p.6). 
112 A outra referência que Foucault traz com relação aos preceitos é de Defradas, Os temas da propaganda 
délfica (1954), na qual aponta que os preceitos são imperativos gerais de prudência (FOUCAULT, 2004, p.6). 
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contra os perigos do excesso e da desmedida (hybris). No mundo ocidental, o preceito 

délfico demarca uma série de técnicas de conhecer a si mesmo, como os extasis visionários, 

oráculos de purificações, katarsis, meditações, medida, harmonia, hinos e música (ELIADE, 

2010). Embora amparado em bases divinas, o mote délfico, diz Snell, apela para o 

discernimento humano 113  segundo o modo atencioso de se conduzir frente aos 

acontecimentos. Nesse prisma, Hegel comenta: 

O desafio ao autoconhecimento, lançado pelo Apolo délfico aos gregos, 
não tem, pois, o sentido de um preceito dirigido fora ao espírito humano 
por uma potência estranha; antes, o deus que impele ao autoconhecimento 
não é outra coisa que a própria lei absoluta do espírito. (HEGEL, 1992, 
§378) 

 

Em torno deste princípio, se fundamentou e instituiu uma série de práticas para que o 

sujeito pudesse se conhecer. Daí, sua íntima relação com a formação humana no registro da 

ontologia do sujeito ético, visando atingir sua excelência (areté) segundo critérios de 

temperança, medida, harmonia, sabedoria. Enquanto deus produtor de belas formas, Apolo 

incita ao homem uma imagem refletida de si mesmo segundo tais critérios. Sob o espelho 

apolíneo, desdobrou-se um conjunto de imagens que, na relação entre sujeito e verdade, 

sustentam as formas de espírito humano, condutoras de teleoformidades – como se pode 

observar, por exemplo, na tradição da paidéia grega. Nesse registro, a areté contorna o 

valor do êthos formado pelo discurso verdadeiro, refletido e medido, isto é, um belo éthos.  

Entretanto, Foucault apresenta o preceito délfico como emergente de outro princípio 

muito poderoso no mundo grego, deslocado pela tradição historiográfica. Esse princípio era 

designado no mundo antigo, em grego, por  (epimeléia heautoû) e, em 

latim, por cura sui, traduzidos como cuidado de si (souci de soi).  

O que eu gostaria de mostrar-lhes, o que pretendo abordar durante este ano, 
é esta história na qual este fenômeno cultural de conjunto (incitação, 
aceitação geral do princípio de que é preciso ocupar-se consigo mesmo) 
constitui, a um tempo, um fenômeno cultural de conjunto, próprio da 

                                                 
113 Tratando do contexto da passagem da areté guerreira arcaica à clássica socrática, diz Snell: “Embora ao 
homem valente se tenham prometido honra e vida bem-aventurada, embora seja ele comparado até mesmo a 
um deus, o deus pítico [Apolo], todavia, adverte: , ‘conhece-te a ti mesmo’, isto é, ‘reconhece 
que és um homem, que um abismo insuperável te separa do Divino’. Temos, na era arcaica, máximas 
análogas: ‘não tentes escalar o céu inflexível’, ‘não pretendas desposar Afrodite’; numerosos mitos 
representam o perigo dessa hýbris. Mas o mote délfico caracteriza-se por exprimir a máxima em sua forma 
mais universal, apelando para o discernimento do homem. Essa é a forma mais pura e mais bela de 
admoestação por parte de um deus grego; aqui o pensamento da punição e do útil desaparece para dar lugar ao 
juízo humano” (SNELL, 2005a, p.185). 
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sociedade helenística e romana (de sua elite, pelo menos), mas também um 
acontecimento no pensamento. Parece-me que a aposta, o desafio que toda 
história do pensamento114 deve suscitar, está precisamente em apreender o 
momento em que um fenômeno cultural, de dimensão determinada, pode 
efetivamente constituir, na história do pensamento, um momento decisivo 
na qual se acha comprometido até mesmo nosso modo de ser moderno 
(FOUCAULT, 2004, p.13). 

 

Foucault segue pela hipótese de que o preceito do conhece-te a ti mesmo não possuía ampla 

autonomia no pensamento grego, e sua significação própria se encontra em uma relação 

íntima com o cuidado de si (FOUCAULT, 2004, p.560). Segundo esta perspectiva, o 

conhece-te a ti mesmo emerge do quadro geral do cuidado de si (FOUCAULT, 2004, p.7). 

Nesse prisma, o cuidado oferece o suporte ao conhecimento e, embora sempre vinculado a 

esse problema, não se constitui de maneira exclusiva e inteiramente como conhecimento. 

Na medida em que versa sobre as práticas de inteligibilidade e os princípios das diversas 

formas de conhecimento de si, o preceito conhece-te a ti mesmo não possui a mesma função 

no decorrer da história das práticas do cuidado de si (FOUCAULT, 2004, p.561). 

Nesse sentido, o olhar voltado para o cuidado dispõe de diversas técnicas de acesso 

à verdade, é uma ideia manifestadamente presente na Grécia arcaica e em uma série de 

civilizações, por um certo número de práticas de si (FOUCAULT, 2004, p.59). São, por 

exemplo, os ritos de purificação, técnicas de meditação, técnicas de concentração da alma, 

memorização do passado, exame de consciência, técnicas de retiro, exercícios de resistência, 

premeditação dos males, troca de cartas, escuta, leitura, etc (FOUCAULT, 2004). Essas 

práticas são um conjunto de técnicas que permitem ao sujeito um campo de exercícios, os 

quais possuem por finalidade um trabalho de modificação no ser mesmo do sujeito. Ou seja, 

não tratam de informar por meio do conhecimento, mas formar o êthos do sujeito. São 

exercícios que, a rigor, alteram o modo de ser do sujeito e lhe conferem um determinado 

êthos, isto é, uma atitude perante a si mesmo, aos outros e ao mundo. 

                                                 
114  Segundo Foucault, seu método poderia ser denominado de “história do pensamento”. Este modo de 
abordagem, se distingue da história da ideias e de dois métodos: a história das mentalidades e das 
representações. Sobre esta diferenciação, ver: O Governo de si e dos outros, aula 5/01 (FOUCAULT, 2010, 
p.4-7); Polêmica, Política e Problematizações, (FOUCAULT, 2006d, p.231). 



 120 

Em grande medida, o olhar de Foucault para as práticas do cuidado, se deve aos 

escritos de Pierre Hadot e, em especial, ao artigo Exercices Spirituels115 (1975-6), o qual 

apresenta uma ampla pesquisa acerca dos exercícios espirituais na Antiguidade e suas 

relações com o modo de vida filosófico. Na obra O que é a filosofia antiga? (1995), diz 

Hadot: 
Designo por esse termo [exercícios espirituais] as práticas, que podem ser 
de ordem física, como o regime alimentar; discursiva, como o diálogo e a 
meditação; ou intuitiva, como a contemplação, mas que são todas 
destinadas a operar modificação e transformação no sujeito (HADOT, 
1999, p.21).   

 

Embora os autores apresentem divergências acerca de vários aspectos dos exercícios 

espirituais como prática do cuidado, ambos procuram retomar a relação entre um conjunto 

de práticas (askésis) e o modo de vida filosófico, com desdobramentos no espírito (psykhé) 

do sujeito. Apresentam a filosofia como um modo de vida, uma atitude de conduzir-se que 

implica uma transformação no sujeito através de um conjunto de exercícios de si para 

consigo. Demarcando o conhecimento de si e dos outros, segundo a tarefa de conduzir o 

sujeito de modo ético face aos outros, à si mesmo e à cidade, o tema do espírito se coloca 

como um pilar fundamental na formação humana. Assim, se entrama no âmbito da psyhké e 

das práticas de espiritualidade, os exercícios que dão forma ao sujeito em relação a si 

mesmo que, portanto, passa a se conhecer e reconhecer como uma psykhé.   

 

5.1.1. Espiritualidade 

Em torno da noção do cuidado de si, se dispõem as práticas de espiritualidade na 

cultura antiga como, por exemplo: 

[o] conjunto de buscas, práticas e experiências tais como purificação, as 
asceses, as renúncias, as conversões de olhar, as modificações de existência, 
etc., que constituem, não para o conhecimento, mas para o sujeito, para o 
ser mesmo do sujeito, o preço a pagar para ter acesso à verdade. 
(FOUCAULT, 2004, p.19) 
 

Na relação entre sujeito e verdade, no sentido dos exercícios de espiritualidade, se faz 

preciso uma modificação do ser mesmo do sujeito através de um trabalho de si para consigo. 

                                                 
115 São poucas as referências que Foucault faz em suas obras, ainda que ampla a influência de Hadot em sua 
perspectiva acerca da noção de cuidado de si. No prefácio de L’Usage des Plaisiris e em uma passagem de 
Souci de soi, Foucault indica a influência de Hadot com relação à noção de cuidado.    
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Em outras palavras, conhecer a si mesmo como um modo de cuidar de si, implica 

necessariamente uma transformação do próprio êthos. Esse registro demarca o sentido de 

espiritualidade para Foucault. Assim, nesta perspectiva, não se trata tão somente de um 

sujeito do conhecimento tal como construído no pensamento moderno, mas sobretudo de 

um sujeito ético, elaborado nos exercícios que transformam a psykhé. Deste modo, três 

aspectos são centrais à espiritualidade. 

Primeiro, a verdade só é dada ao sujeito a um preço que põe em jogo o ser mesmo 

do sujeito. A espiritualidade postula que a verdade não é dada ao sujeito por um simples ato 

de conhecimento, mas implica uma operação de transformação e conversão em direção à 

verdade 116 . Segundo, de modo geral, esta conversão se realiza como  (éros) e 

 (askésis), ou seja, através do amor e do trabalho de si, o sujeito se prepara e se 

transforma para atingir a verdade. Terceiro, um efeito de “retorno” da verdade realiza a 

transformação de si, ou seja, sua teleologia. “A verdade é o que ilumina o sujeito; a verdade 

é o que lhe dá beatitude; a verdade é o que lhe dá tranqüilidade da alma” (FOUCAULT, 

2004, p.21).  

No registro da espiritualidade, as práticas versam sobre o desdobramento 

teleoformal através de exercícios de si para consigo, cuja finalidade implica uma 

transformação de si mesmo. Nesta ótica, para se realizar como sujeito de verdade, se faz 

necessária uma conversão (epistrophé) que permita a modificação de si em função do 

conhecimento. Todavia, é somente a partir de uma problematização acerca do uso dos 

prazeres (éros), e da prática de um conjunto de manobras e exercícios (askésis) sobre si, 

trazendo seu delineamento apolíneo de medida e moderação, que o sujeito se torna um 

sujeito do conhecimento de modo verdadeiro. Assim, para o sujeito ético antigo, a liberdade 

é abordada enquanto uma problematização. 

 Segundo Foucault, ao tomar como principal referência o preceito do conhecimento, 

a historiografia da filosofia não concedeu devida importância ao conjunto de práticas e 

problematizações que implicam o exercício do cuidado de si na reflexão acerca das relações 

entre sujeito e verdade. Ao ponto que: 
                                                 
116 Nesse sentido, diz Foucault: “Isto é muito importante. Mesmo que seja verdade que a filosofia grega tenha 
fundado a racionalidade, ela sempre sustentou que um sujeito não poderia ter acesso à verdade se não 
praticasse em si mesmo um certo trabalho que o tornaria suscetível de conhecer a verdade – um trabalho de 
purificação, de conversão da alma através da contemplação da alma propriamente” (FOUCAULT, 1995c, p. 
277). 
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Pode-se objetar que, para estudar as relações entre sujeito e verdade, é 
sem dúvida um tanto paradoxal e passavelmente sofisticado, escolher a 
noção de epimeléia heautoû para a qual a historiografia da filosofia, até o 
presente, não concedeu maior importância (FOUCAULT, 2004, p.5). 

 

Todavia, podemos perguntar: tomada a dimensão que Foucault indica acerca do 

cuidado de si, de que modo esta noção tão importante foi colocada à margem na 

historiografia? Essa questão se faz importante na medida em que pode trazer à tona alguns 

aspectos ocultados e outros privilegiados pelas práticas de discurso sobre a formação 

humana. Por que a noção de cuidado de si foi reduzida pela tradição ao conhece-te a ti 

mesmo e que desdobramentos possui na história da formação humana?  

 No entanto, Foucault não oferece elementos suficientes para responder a tais  

questões, mas deixa indicado algumas hipóteses que possivelmente colaboraram para o 

declínio das práticas do cuidado de si em detrimento da primazia do gnôthi seautón. 

Todavia, vale ressaltar, são hipóteses “com muitos pontos de interrogação e reticências” 

(FOUCAULT, 2004, p.16).  

Primeiramente, parece haver alguma coisa perturbadora, algo que constitui um 

princípio de agitação, de movimento e de inquietude que o cuidado de si traz consigo117. 

Trata-se de um princípio que incita modificações no modo de ser do sujeito, mediante um 

conjunto de práticas que procuram: um cuidado de si para consigo, retirar-se em si mesmo, 

recolher-se em si, sentir prazer em si mesmo, buscar deleite somente em si, permanecer em 

companhia de si mesmo, ser amigo de si mesmo, estar em si como numa fortaleza, prestar 

culto a si mesmo, respeitar-se, etc (FOUCAULT, 2004, p.16). Em torno destes pontos, 

Foucault considera que vivemos uma certa tradição – ou tradições – que dificilmente 

concebem estas práticas como algo positivo, sobretudo enquanto fundamento de nossas 

condutas. 
Como soam aos nossos ouvidos, estas injunções a exaltar-se, a prestar culto 
a si mesmo, a voltar-se sobre si, a prestar serviço a si mesmo? Soam como 
uma espécie de desafio e de bravata, uma vontade de ruptura ética, uma 
espécie e dandismo moral, afirmação-desafio de um estádio estético e 
individual intransponível. Ou então, soam aos nossos ouvidos como a 
expressão um pouco melancólica e triste de uma volta do indivíduo sobre si, 
incapaz de se sustentar, perante seus olhos, entre suas mãos, por ele próprio, 

                                                 
117 Nesse sentido, diz Foucault: O cuidado de si é uma espécie de aguilhão que deve ser implantado na carne 
dos homens, cravado na sua existência, e constitui um princípio de agitação, um princípio de movimento, um 
princípio de permanente inquietude no curso da existência. (FOUCAULT, 2004, p.11) 
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uma moral coletiva (a da cidade, por exemplo) e que, em face do 
deslocamento da moral coletiva, nada mas então teria senão ocupar-se 
consigo. Isto significa, se quisermos, que estas conotações, estas 
ressonâncias primeiras que, de imediato, todas estas fórmulas têm para nós, 
dissuadem-nos de pensar estes preceitos com valor positivo (FOUCAULT, 
2004, p.16-7). 

 

Além das hipóteses sobre a marginalização filosófica do cuidado, também se colocam 

alguns paradoxos, pois em torno das práticas do cuidado de si, foram elaboradas as mais 

austeras e restritivas morais do Ocidente como, por exemplo, dos estoicos, cínicos e, de 

certa maneira, a epicurista. Paradoxo na medida em que, se para nós o cuidado pode ressoar 

como uma moral egoísta, ela foi, ao contrário, um princípio positivo para morais 

extremamente austeras. Outro paradoxo que se coloca diz respeito aos diversos princípios 

evocados pelas práticas do cuidado de si que são retomados e reaparecem de modo 

diferente tanto na moral cristã, quanto na moral moderna não-cristã. Estes princípios foram 

reativados a partir de uma moral do não-egoísmo em ambas, ora baseada na obrigação da 

renúncia de si, ora na obrigação para com os outros – a coletividade, classe, a pátria, etc 

(FOUCAULT, 2004, p.17). Esses paradoxos são, segundo Foucault, algumas indicações 

que possivelmente podem ter contribuído para desqualificar o princípio do cuidado de si ao 

longo da história.  

Entretanto, diz Foucault, a desqualificação do preceito do cuidado de si em função 

do conhecimento, em grande medida se situa no “momento cartesiano” que, a rigor, não se 

trata de um ponto fixo que tem em Descartes sua data e localização118. Vejamos como se 

caracteriza este momento. 

 

5.1.2. O momento e o sujeito cartesiano 

Embora tenha escrito uma importante obra com o título “Meditações” – e a 

meditação é uma das práticas do cuidado de si –, Descartes fundamenta um sujeito do 

conhecimento deslocando a primazia das práticas do cuidado de si em sua exigência de 

transformação de si mesmo pela espiritualidade.  

                                                 
118 Sobre o momento cartesiano, Foucault diz: “O corte não se fez bem assim. Não se fez do dia em que 
Descartes colocou a regra da evidência ou descobriu o Cogito, etc. Havia muito tempo já iniciara o trabalho 
para desconectar o princípio de um acesso à verdade unicamente em termos de um sujeito cognoscente [...]” 
(FOUCAULT, 2004, p.36). 
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Descartes, creio, rompeu com isso quando afirmou: “Para se alcançar a 
verdade é suficiente que eu seja qualquer sujeito que pode ver o que é 
evidente”. A evidência é substituída pela ascese no ponto em que a relação 
com o si entrecruza-se com a relação com os outros e com o mundo. A 
relação com o si não necessita mais ser ascética para ingressar na relação 
com a verdade. Basta que a relação com o si nos revele a verdade óbvia do 
que vemos para que possamos apreender definitivamente aquela verdade. 
Assim, posso ser imoral e conhecer a verdade. (FOUCAULT, 1995c, p.277; 
grifo do autor) 

 

Ao colocar o gnôthi seautóu sob a forma de “indubitabilidade da existência do próprio 

sujeito”, Descartes desloca o princípio do cuidado e o distancia do pensamento filosófico 

moderno. Creio, diz Foucault, que a idade moderna da história da verdade começa no 

momento em que o que permite aceder ao verdadeiro é o próprio conhecimento e somente 

ele (FOUCAULT, 2004, p.22). 

Ao postular o conhece-te a ti mesmo como uma evidência do Cogito, como base de todo 

o caminho que permeia a sucessão de razões, Descartes indica que a verdade é dada ao 

sujeito por sua própria estrutura, embora esta não se possa conhecer. Em outras palavras, 

“basta que o sujeito seja o que ele é para ter, pelo conhecimento, um acesso à verdade que 

lhe é aberto pela sua própria estrutura”, e mais adiante: “o que não somos capazes de 

conhecer é constitutivo, precisamente, da própria estrutura do sujeito cognoscente” 

(FOUCAULT, 2004, p.234). Nesse sentido, refletindo a partir da fratura clássica entre 

razão e desrazão119 presente na História da Loucura de Foucault, pode-se meditar com 

Descartes: “se sou louco, não penso; portanto, se sou louco, nem penso, nem sou” –  ao 

passo que a loucura, enquanto desrazão, se colocaria como impossibilidade do pensamento 

(MUCHAIL, 2008, p.371).  

 Colocada em referência ao sujeito cognoscente, o acesso à verdade se desdobra em 

função de outras condições e, por conseguinte, de uma outra formação. Como condições 

internas do ato de conhecimento e das regras para se atingir a verdade, tem-se: “condições 

formais, condições objetivas, regras formais do método, estrutura do objeto a conhecer”. Há 

condições extrínsecas, como não se pode conhecer a verdade caso seja louco, e culturais: 

“para se ter acesso à verdade é preciso ter estudos, ter uma formação, inscrever-se em 

                                                 
119 Em História da Loucura, Foucault aponta para o contexto histórico comum em que se dá a publicação das 
Meditações de Descartes e da criação do Hospital Geral em Paris: o primeiro marca o gesto teórico de 
exclusão da desrazão, enquanto a segunda exclui o louco, confinando-o e enclausurando-o (Grande 
Enclausuramento). (CASTRO, 2009; MUCHAIL, 2008).  
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algum consenso científico”. Assim como condições morais: “para conhecer a verdade, é 

bem preciso esforçar-se, não enganar seus pares, é preciso que os interesses financeiros, de 

carreira ou de status ajustem-se de modo inteiramente aceitável com as normas da pesquisa 

desinteressada, etc” (FOUCAULT, 2004, p.22-3). Nessas condições, os exercícios que 

envolvem essas práticas de conhecimento tornam-se incapazes de transformar o sujeito ou, 

dito de outro modo, de formá-lo, na medida em que ele é uma substância, é pressuposto a 

priori. Deste deslocamento, diz Foucault, decorrem algumas conseqüências: 
o conhecimento se abrirá simplesmente para a dimensão indefinida de um 
progresso cujo fim não se conhece e cujo benefício só será convertido, no 
curso da história, em acúmulo instituído de conhecimentos ou em 
benefícios psicológicos  ou sociais que, no fim das contas, é tudo o que se 
consegue da verdade, quando foi tão difícil buscá-la. Tal como ela 
doravante é, a verdade não será mais capaz de salvar o sujeito. 
(FOUCAULT, 2004, p.24) 

 

Neste registro cartesiano, a formação desloca o problema do acesso à verdade tal como 

posto pelo cuidado, mediante um método universal para dirigir o espírito e atingir o 

conhecimento e a verdade. Assim, estrutura-se a teleoformidade cartesiana, que se abre ao 

progresso indefinido do conhecimento científico, ao impulso de verdade e de conhecimento 

sem limites. No entanto, ao se afastar das práticas do cuidado, distancia-se, com efeito, das 

práticas entre ética e verdade do mundo antigo, construindo as bases da verdade epistêmica 

moderna. Nesta perspectiva, se oculta que atingir o conhecimento de si e a verdade 

demanda um conjunto de operações modificadoras do sujeito, no âmbito da espiritualidade.  

 Entretanto, a tendência a desconectar o acesso à verdade nas práticas do cuidado, 

não ocorreu entre ciência e espiritualidade, mas entre espiritualidade e teologia 

(FOUCAULT, 2004, p. 36). Desenvolveu-se, segundo Foucault, a partir da adoção de uma 

fundamentação racional acerca do cristianismo, ao aproximar Aristóteles e Platão das 

Escrituras Sagradas.  

A teologia (esta teologia que, justamente, pode fundar-se em Aristóteles 
[...] e que, com Santo Tomás, a escolástica, etc., ocupará, na reflexão 
ocidental, o lugar que conhecemos), ao adotar como reflexão racional 
fundante, a partir do cristianismo, é claro, uma fé cuja vocação é universal, 
fundava, ao mesmo tempo, o princípio de um sujeito cognoscente em geral, 
sujeito cognoscente que se encontrava em Deus, a um tempo, seu modelo, 
seu ponto de realização absoluto, seu mais alto grau de perfeição e, 
simultaneamente, seu Criador, assim como, por conseqüência, seu modelo 
(FOUCAULT, 2004, p.36; grifo do autor). 



 126 

  

Segundo Foucault, durante um processo lento de mais ou menos doze séculos (do fim do 

século V ao XVII), o conflito ocorria entre espiritualidade e teologia. A partir do final do 

século XVI para o XVII, a questão é deslocada ao plano do método para se chegar à 

verdade, que conduz ao campo da ciência (FOUCAULT, 2004, p.37). Nesse contexto, no 

qual se coloca o método em Descartes, pode-se retomar também a Didatica Magna, de 

Comenius e a emergência das diversas “reformas do entendimento” como, por exemplo, o 

filósofo Espinosa que recoloca as questões relativas à espiritualidade – diz Foucault: “uma 

filosofia do conhecimento e uma espiritualidade da transformação do ser do sujeito por ele 

próprio” (FOUCAULT, 2004, p.38).  

As questões que procuram resgatar as práticas de espiritualidade no mundo 

ocidental colocam-se no embate frente ao sujeito e momento cartesianos. Ao estabelecer a 

base fixa na qual se torna possível construir o conhecimento seguro, o momento cartesiano 

encontrou um ponto arquimediano, ou seja, ao encontrar o ponto fixo do sujeito-substância 

pensante (res cogitans), alavancou uma sucessão de movimentos seguros, segundo uma 

cadeia de razões. Desse movimento, desdobra-se uma teleoformidade sustentada por um 

sujeito constituinte, uma substância pensante enquanto ponto de ancoragem de um método 

científico rigoroso. A meditação cartesiana, desta forma, substitui uma série de práticas de 

si do sujeito pela evidência do cogito:  
A relação com si não necessita mais ser ascética para ingressar na relação 
com a verdade. Basta que a relação com o si nos revele a verdade óbvia do 
que vemos para que possamos apreender definitivamente aquela verdade. 
Assim, pode ser imoral e conhecer a verdade. (FOUCAULT, 1995c, p.277). 

 

No entanto, face aos desdobramentos desse sujeito cartesiano, Foucault aponta para a 

possibilidade de reler Michel de Montaigne (1533-1592) segundo uma ética e estética de si, 

como uma perspectiva possível de se retomar as questões de espiritualidade no século XVI 

(FOUCAULT, 2004, p.305). Nesse sentido, também se pode retomar a história do 

pensamento no século XIX com Stirner, Schopenhauer, Nietzsche, o dandismo, Baudelaire, 

a anarquia (FOUCAULT, 2004, p.305).    

Contudo, no âmbito da ética e estética de si, as técnicas de si, caracterizadas como 

práticas de espiritualidade, são retomadas a partir do cuidado de si no mundo greco-romano. 

Nesse contexto, Foucault aponta para as raízes destas técnicas. Em torno da noção de 
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cuidado de si, diversos termos se entrelaçam e oferecem o sentido e a tonalidade das 

práticas que envolvem as técnicas de si ao longo da história ocidental. Observar com a 

devida atenção esses termos, nos permite versar sobre os sentidos e os aliados semânticos 

aos quais a noção de cuidado de si enlaçou neste percurso histórico.  

 

5.1.3. Epimeléia heautoû e cura sui 

A noção de cuidado de si (epimeléia heautoû) já se encontrava presente nas práticas 

do mundo grego antes mesmo de sua emergência no campo da filosofia. Nesta perspectiva, 

para a prática de conhecimento de si mesmo, era preciso um certo trabalho sobre si. Tem-se 

que o dizer verdadeiro não se dá tão somente no campo do conhecimento, mas em diversas 

práticas da vida do sujeito como, por exemplo, na dietética, na econômica, na erótica, na 

filosofia. Essa última, não traduz um campo disciplinar do saber, mas está intimamente 

ligada ao modo de vida do sujeito. Na medida em que a verdade não está diretamente 

associada somente ao plano epistêmico, ela deve estar presente na maneira como o sujeito 

conduz seu modo de vida – ou seja, neste registro, a questão da “verdade” e do “sujeito” se 

situa no plano ético. Daí, a pertinência de sua relação com a noção de formação humana, tal 

como observamos em paidéia e humanitas no mundo greco-romano. 

O termo epimeléia aproxima-se de um grupo de palavras como: meléte, meletân, 

melétai, askésis, gymnasia, cura, meditatio. Esses vocábulos são evocados durante o curso 

de 1982, visando a precisar melhor o sentido da hermenêutica do sujeito ao qual se refere 

Foucault. No entanto, esse sentido de hermenêutica não se coloca na esteira da 

hermenêutica medieval que procura desvelar a essência da Palavra (Lógos), mas volta-se 

para um olhar genealógico, apontando a relação estratégica discursiva no âmbito da 

ontologia histórica do saber-poder e seu caráter regional, ligada a uma cultura e uma 

configuração localizada historicamente. 

Visto demarcar um plano de emergência discursiva sobre as práticas de si, o termo 

central para a pesquisa de Foucault é a palavra grega  (epimeléia), que possui 

sua raiz em meléte, meletân, melétai. O termo meletân, freqüentemente associado ao verbo 

gymnázein, significa exercício e treino; melétai são atividades como exercícios de ginástica, 

exercícios militares, treinamento militar. Meléte aproxima-se do sentido do termo latino 
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meditatio, meditação120. No entanto, proveniente da retórica, o termo meléte trata-se de uma 

preparação interior para o improviso em uma situação de fala pública. Trata-se de uma 

espécie de trabalho que antecipa uma possível situação e seleciona argumentos no próprio 

pensamento, capazes de fazer frente a ela – esta atividade caracteriza-se por ser um 

exercício ligado à imaginação. “A meditação filosófica, diz Foucault, é este tipo de 

meditação: está composta de respostas memorizadas e de reativação de suas respostas, ao 

colocar-se na situação donde se pode imaginar como se reagiria” (FOUCAULT, 1990 [73-

74]). Epimélesthai/epimeléia, por sua vez, mais que uma atitude refere-se uma forma de 

atividade vigilante, contínua, aplicada, regrada, etc (FOUCAULT, 2004, p.104).  

Os termos meléte ( ) e gymnasia ( ) são considerados técnicas da 

existência: o primeiro trata-se de um exercício do pensamento, enquanto o segundo trata-se 

de um treino em situação real. Com relação ao termo latino meditatio, diz respeito a um 

conjunto de práticas que visam a apropriar-se de pensamentos de modo a gravá-los no 

espírito e torná-los ações, é um guia de conduta, um princípio de ação. Consiste também em 

uma experiência de identificação, ao não pensar na própria coisa, mas exercitar-se na coisa 

que se pensa (FOUCAULT, 2004, p.429). No mundo latino, epiméleia heautoû é traduzida 

por cura sui (FOUCAULT, 2004, p.4), indicando uma espécie de cura de si mesmo, 

associada ao sentido médico de cura da alma, das paixões e dos vícios que perturbam o 

espírito. Deste modo, o cuidado de si desdobra seu campo semântico em torno de 

therapeúien, se referindo aos cuidados médicos, aos cultos prestados ao poder divino, ao 

serviço prestado ao mestre (FOUCAULT, 2004, p.12). 

 Contudo, no último curso no Collège de France, Foucault apresenta uma 

interessante possibilidade semântica para o termo epiméleia, através da possível relação 

entre essa noção e a expressão “ça me chante” que, tomada literalmente, significa: isso me 

canta e tem sentido de isso me encanta, isso me atrai (FOUCAULT, 2011, p.104). Deste 

modo, diz Foucault: haveria aí como que um segredo musical, um segredo da chamada 

musical nessa noção de preocupação, cuidado (FOUCAULT, 2011, p.105). Assim, o 

cuidado se vincula ao musical.  

                                                 
120 Foucault distingue o sentido de meditação em seus usos correntes na contemporaneidade, da semântica do 
termo grego meléte e do latino meditatio. Ver A Hermenêutica do Sujeito, aula 3/3, segunda hora (2004, p. 
428-30). 
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No entanto, de que modo se vincula ao musical ou, mais precisamente, ao segredo 

musical? Esse vínculo121 é feito a partir de epiméleia e mélei moi que diz respeito a uma 

espécie de  canto de chamamento. O mélei moi, diz Foucault, significaria algo como não 

exatamente “isso canta minha cabeça”, mas “isso me canta” na medida em que me chama, 

me convoca (FOUCAULT, 2011, p.104). Contudo, Foucault não desenvolve mais que esse 

breve apontamento.  

 Entretanto, essa relação parece tocar em uma importante questão que permeia nosso 

estudo: como educação e cultura podem afinar o êthos por meio da formação humana? 

Como não temos indicações materiais que nos permite dizer aquilo que considerou o autor, 

nosso estudo aposta em uma possibilidade de considerar uma espécie de teleoformidade 

musical em torno dessa relação entre cuidado e música. Em outras palavras, embora 

fundamentalmente apoiadas na forma excelente de sujeito (ou seja, no modelo), as práticas 

autoformativas presentes no cuidado parecem indicar o aspecto de uma tonalidade e uma 

vibração do êthos do sujeito em relação a um segredo harmônico. Pode-se considerar 

segredo musical porque, ao indicar um domínio velado, sem o termo totalmente definido, a 

teleoformidade pode ser vertida em forma harmônica de êthos. Deste modo, a formação 

humana, no registro do cuidado de si, poderia caracterizar uma abertura ao jogo e às 

práticas que conferem forma ao sujeito. Nesse sentido, a forma do sujeito deixa ressoar uma 

vibração e tonalidade de espírito que delineiam um êthos, segundo uma certa medida e 

harmonia. Assim, o êthos parece indicar algo que não pode ser medido somente pela 

performance, estando tão-somente no âmbito da forma, mas indicar uma vibração e uma 

tonalidade que encantam, isto é, um segredo musical. Enquanto teleoformidade musical, os 

desdobramentos das práticas de cuidado de si podem indicar uma potencialidade de forma 

aberta ao êthos do sujeito, todavia, vinculada à medida, harmonia é algo que não pode ser 

visual. Nesse jogo, a forma se mostra, mas sua vibração e totalidade apresentam segredo 

musical ocultado. No âmbito da formação humana em relação ao registro de um 

desdobramento teleoformal musical, ainda que sua forma delineie um êthos, um outro 

                                                 
121 Foucault conta que recorreu a Dumézil sobre a possível relação entre méleia e mélos, raiz da palavra 
melodia. No entanto, Dumézil disse que não haveria uma etimologia plausível para epiméleia, mélei moi. 
Contudo, em conversa com Paul Veyne, Foucault encontrou essa possibilidade e relação entre os termos. Ver: 
aula 22/02/1984, primeiro horário. 
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campo se coloca oculto. Daí ressoa-se o canto de chamamento apolíneo entre epiméleia 

heautoû e cura sui: conhece-te a ti mesmo122.  

 

5.1.4. Práticas de si e autoformação: uma história do cuidado na Antiguidade. 

Em torno do campo semântico e das práticas de cuidado, em sua relação com o 

preceito délfico acima mencionado, podemos colocar a seguinte questão: “o que fazer de 

mim mesmo?” (FOUCAULT, 2004, p.384). Ou, dito de outro modo, como formar a mim 

mesmo? Em torno destas questões, as práticas de si se desdobram em diversas técnicas de 

caráter autoformativo. Com ampla história em nossa cultura, tais práticas assumem 

diferentes sentidos. No registro de Foucault, sua história como forma de cuidado no mundo 

antigo possui três modelos fundamentais: 1) o socrático-platônico; 2) o helenístico; 3) e, 

por fim, o cristão. Assim, versaremos brevemente sobre estes modelos indicados por 

Foucault, visando a apontar que em torno das transformações no sentido e nas práticas do 

cuidado, desdobraram-se diferentes perspectivas sobre as maneiras do cuidado de si em 

relação ao conhecimento de si, demarcando modos distintos de subjetivação ao longo da 

história ocidental. 

Foucault aponta que a proveniência do cuidado de si emerge como problema 

filosófico no Ocidente no diálogo Primeiro Alcebíades: sobre a natureza humana 123 , 

atribuído a Platão. Neste diálogo, Sócrates orienta o jovem Alcebíades a procurar um 

conjunto de práticas de si para corrigir o déficit em sua formação (Paidéia) e, por 

conseguinte, atingir a excelência (areté) no exercício da política. Assim, aponta-se para um 

aspecto fundamental nas práticas do cuidado, presente na relação entre formação de si e 

déficit formativo: 

É aí, creio, neste desnível entre o “aprender” que seria a conseqüência 
esperada, a conseqüência habitual de semelhante raciocínio, e o 
imperativo “ocupar-te contigo”, entre pedagogia compreendida como 
aprendizagem e uma outra forma de cultura, de paidéia (de que 
voltaremos a tratar mais longamente) que gira em torno do que se poderia 
chamar cultura de si, formação de si, Selbstbildung, como diriam os 

                                                 
122  Esta perspectiva apresentada não se coloca necessariamente no mundo greco-romano como uma 
interpretação desse momento histórico, mas indicamos essa leitura como um modo de compreender as 
práticas do cuidado de si segundo uma teleoformidade aberta e musical – como indicação desta última parte 
de nosso trabalho. 
123 Segundo Foucault, o subtítulo (PLATON, 1953), sobre a natureza do homem, 
possivelmente foi atribuído ao diálogo na período Alexandrino (FOUCAULT, 2004, p.50). 
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alemães, é neste desnível, neste jogo, nesta proximidade, que vão 
precipitar-se certos problemas que tangenciam, parece-me, todo o jogo 
entre filosofia e espiritualidade no mundo antigo. (FOUCAULT, 2004, 
p.58). 

 

A passagem acima, contrasta uma pedagogia como forma de aprendizagem à paidéia e 

Selbst-bildung, e coloca o sentido do cuidado segundo contornos autoformativos, todavia, 

relacionado às práticas da filosofia e espiritualidade.  

Ocupar-se consigo mesmo é, nesse âmbito, corrigir os maus hábitos e o déficit em 

sua formação. Contudo, somente se é possível corrigir a deficiência na paidéia enquanto 

jovem. Nesse sentido, diz Sócrates: “É preciso ter confiança. Se as cinqüenta anos tivesse 

percebido essa deficiência difícil seria tomar qualquer medida para remediá-la. Mas estás 

agora precisamente na idade em que cumpre percebê-la” (PLATÃO, 1975, 127e-128a). 

Assim, neste contexto, se dá a emergência da necessidade do cuidado de si. Assim 

questiona Sócrates: “que significa a expressão Cuidar de si mesmo 

? Pois pode muito quando imaginamos fazê-lo. Quando é que o 

homem cuida de si, mesmo? Ao cuidar de seus negócios, cuidará de si mesmo?” (PLATÃO, 

1975; PLATON, 1953, 127e-128a). Partindo de um exemplo do cotidiano, Sócrates coloca 

que cuidar de uma coisa é melhorá-la. Por exemplo, melhorar um sapato é a arte do 

sapateiro. Porém, a arte de cuidar do pé não é a do sapateiro. A arte que cuida do pé é a 

ginástica (ou a podologia). Pela ginástica se cuida do pé e do corpo todo. Diferentemente de 

cuidar de algo que pertence a si (vestimenta, calçado, etc) é “cuidar de si mesmo”. “Sendo 

assim, diz Sócrates, não cuidas de ti mesmo, quando cuidas de algo que lhe pertence” 

(PLATÃO, 1975, 128d). 

 Deste modo, cumpre encontrar a arte (tekhné) que permita melhorar a si mesmo, ou 

seja, uma tekhné para se atingir a areté. Somente conhecendo a si mesmo será possível 

cuidar de si mesmo. O cuidado de si, nesse registro, implica o conhecimento de si. No 

entanto, o que é este “si mesmo”? Como encontrar aquilo que se ignora? Sócrates se serve 

da linguagem, do discurso (logós), que é uma paraskeué (instrumento), assim como o 

sapateiro de seus instrumentos. Por conseguinte, importa distinguir aquele que se serve de 

instrumentos e os próprios instrumentos de que se serve. O sapateiro se serve de 

instrumentos para cortar, mas também se serve das mãos e dos olhos, e portanto, distingue-

se destas partes de seu corpo. O homem é distinto de seu corpo. Então, cabe a questão: o 
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que é o homem? Ao passo que o homem se serve do corpo, ele é capaz de fazer o corpo ser 

obedecido pela alma. Logo, é a alma que se serve do corpo e o governa, não o contrário.  

 É a própria alma que o preceito délfico recomenda “conhecer a si mesmo” 

(PLATÃO, 1975, 130e). Aquele que conhece alguma parte de seu corpo, conhece algo que 

está nele, mas não conhece a si mesmo. Aquele que conhece e cuida do corpo como o 

médico ou o mestre de ginástica, não conhecem necessariamente o homem mesmo, pois 

conhecem somente aquilo que se encontra no homem. Todavia, Sócrates recorda que os 

amantes de Alcebíades não cuidavam dele, mas somente se interessaram por seu corpo124, e 

não por sua psykhé (alma). Sócrates se apresenta como o verdadeiro apaixonado125 pelo 

jovem, pois é aquele que procura cuidar de sua alma. Nesse sentido, somente se torna 

possível o cuidado de si, a partir da relação com o outro, que nesse caso é o mestre, 

Sócrates – aquele que cuida do outro ou, mais precisamente, cuida do cuidado de si do 

outro.    

Diferentemente do professor, ele não cuida de ensinar aptidões e 
capacidades a quem ele guia, não procura ensiná-lo a falar nem a 
prevalecer sobre os outros, etc. O mestre é aquele que cuida do cuidado que 
o sujeito tem de si mesmo e que, no amor que tem pelo seu discípulo, 
encontra a possibilidade de cuidar do cuidado que o discípulo tem de si 
próprio. Amando o rapaz de forma desinteressada, ele é assim o princípio e 
o modelo do cuidado que o rapaz de ter de si enquanto sujeito. 
(FOUCAULT, 2004, p.74).  

O cuidado de si, por conseguinte, deve passar por esta relação erótica entre mestre e 

discípulo. Todavia, de modo desinteressado, “o mestre é um operador na reforma do 

indivíduo e na formação do indivíduo como sujeito” (FOUCAULT, 2004, p.160). Por meio 

do diálogo, a maestria socrática, ao se caracterizar como uma maestria que coloca o 

discípulo ou interlocutor em embaraço, leva à prática do exame de si mesmo e o 

reconhecimento do estado de ignorância. Assim, essa maestria consiste em promover uma 

passagem da ignorância à não-ignorância. O mestre possibilita as condições de correção de 

sua deficiência formativa por meio da técnica do discurso verdadeiro e da fala franca ou do 

                                                 
124 A prática da pederastia estava presente no mundo grego como uma forma de erótica na relação pedagógica.  
Sócrates tece uma crítica aos tutores de Alcebíades, que se voltaram para o cuidado com o corpo e não com a 
alma. Deste modo, Sócrates torna-se o verdadeiro erótico, ao cuidar de sua alma desinteressadamente, ou seja, 
não pela conhecida beleza do jovem Alcebíades, nem por seu poder e influência na cidade de Atenas.  
125 Nesse registro, Sócrates traz o elemento erótico presente na paidéia. Contudo, para o filósofo, o verdadeiro 
amor se coloca no cuidado com a alma e não somente com o corpo e a beleza física do rapaz. 
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dizer-vedadeiro (parrhesía). A parrhesía coloca em jogo a atitude moral, o êthos, e um 

procedimento técnico para se transmitir o discurso verdadeiro126. 

 Nesse jogo da maestria socrática, uma vez que se reconheça que o “si mesmo” de 

que é preciso cuidar é a própria “alma”, levanta-se a seguinte questão: como saber cuidar da 

alma, que é o próprio “eu”? Para se compreender a recomendação de Delfos, Sócrates 

utiliza a metáfora do olho. Deve-se voltar os olhos para um objeto que permite olhar a si 

mesmo, como um espelho (PLATÃO, 1975, 132e). Nesse prisma, o melhor espelho para o 

olho seria outro olho: quando o olho é refletido na pupila do outro olho, vê a si mesmo 

como num espelho. Então, se o olho quer se ver, ele deve olhar para outro e ali procurar 

aquele órgão onde reside a faculdade própria deste órgão. Esta é a faculdade da visão 

(PLATÃO, 1975, 133b), ou seja, sua excelência (areté). Assim, o “si mesmo” é a psykhé 

(alma), e para “conhecer a si mesma” precisa observar outra alma. A areté própria da 

psykhé é o conhecimento e o pensamento. Ao lançar o olhar à psykhé do outro, o 

pensamento poderá, sob a forma de conversão de si (epistrophé), atingir a reminiscência (a-

lethéia), reconhecer seu aspecto divino em si mesmo. Assim, “conhecer a si mesmo” é o 

movimento da psykhé de conversão (epistrophé) de si 127  para reconhecer, desvelar, 

relembrar o elemento divino em si mesmo, ou seja, em sua própria psykhé.  

Segundo Foucault, no embate entre o diálogo Primeiro Alcebíades e Laques, 

encontram-se os delineamentos de duas linhas de pensamento da história do Ocidente. 

Ambas colocam a questão da tekhné tou bioú (arte da existência), em particular no que 

tange ao modo como cuidar de si mesmo, de forma a conduzir-se com medida e temperança. 

No entanto, demarca-se uma divisão de águas no tocante ao modo de atingir esse fim. No 

Primeiro Alcebíades, como vimos, segue-se pela via da metafísica da psykhé (alma), 

segundo a distinção entre essa e o corpo, tomadas enquanto realidades ontológicas distintas 

(FOUCAULT, 2011, p.139).  

                                                 
126 Deste modo, considera Foucault: o termo parrhesía refere-se, ao meu ver, de um lado à qualidade moral, à 
atitude moral, ao êthos, se quisermos, e de outro, ao procedimento técnico, à tekhné, que são necessários, 
indispensáveis para transmitir o discurso verdadeiro a quem dele precisa para a constituição de si mesmo 
como sujeito de soberania sobre si mesmo e sujeito de veridicção de si para si. Portanto, para que o discípulo 
possa efetivamente receber o discurso verdadeiro como convém, é preciso que este discurso seja pronunciado 
pelo mestre na forma geral da parrhesía. (FOUCAULT, 2004, p.450) 
127 Esse movimento platônico de epistrophé, de conversão do espírito, caracteriza-se sob a perspectiva do 
elemento divino, demarcado por um olhar para o “alto”, para as essências supracelestes onde são visíveis 
(FOUCAULT, 2004, p.601). 
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No Laques ou sobre a coragem (andreía), por sua vez, a tekhné tou bioû se coloca 

no âmbito da bíos, da vida e da existência, isto é, o cuidado de si se dirige em função de dar 

à vida um certo estilo, uma forma de existência. Com relação ao exame cuidadoso entre 

vida (bíos) e discurso (lógos), diz o diálogo: “quem não se furta a esse exame, passará 

necessariamente a tomar mais cuidado consigo mesmo, de acordo, nesse particular, como 

Solão, quando disse que devemos aprender durante toda a vida, por ser de opinião que a 

sabedoria vem com a velhice” (PLATÃO, 19--, 188b). O que está em exame (mélete) é a 

própria vida, a própria existência. A afinação entre o lógos e o bíos, nesse registro, se 

apresenta segundo a criação de uma harmonia entre o discurso e a vida.  
Quando ouço alguém discorrer sobre a virtude ou sobre qualquer outra 
modalidade de sabedoria, algum homem de verdade à altura do seu tema, 
alegro-me sobremodo e me comprazo em comparar o orador com suas 
palavras, e em verificar como ambos combinam e completam. Considero o 
indivíduo nessas condições um músico afinado em harmonia mais perfeita 
do que a lira ou qualquer outro instrumento frívolo: a harmonia da sua 
própria vida, estando sempre em consonância suas palavras com seus atos. 
(PLATÃO, 19--, 188d-e) 

 

Através da noção de harmonia entre vida e discurso, segundo as práticas do cuidado 

em ocupar-se consigo de modo a configurar um belo êthos, recolocamos nossa questão 

sobre uma dimensão musical presente na formação humana. Esse trabalho sobre si implica 

uma afinação da psykhé segundo princípios harmônicos que regem o Lógos, delineando 

uma forma de existência bela e encantadora. O exame da existência enquanto uma técnica 

de cuidado de si, nesse prisma, procura “graças a um discurso verdadeiro, uma certa forma. 

Esse discurso de prestação de contas de si mesmo deve definir a figura visível que os 

humanos devem dar à sua vida” (FOUCAULT, 2011, p,140).  

Em torno destes diálogos, Primeiro Alcebíades e Laques, se coloca a emergência da 

estética da existência sobre a perspectiva de questões filosóficas no Ocidente (FOUCAULT, 

2011, p.141). Reservada a uma pequena elite grega, a estética da existência se caracteriza, 

nesse contexto, como uma escolha de viver de maneira bela e de deixá-la como legado 

(FOUCAULT, 1995, p.254). As técnicas e práticas que demarcam esse modo de vida 

orientado pela bela existência, encontram-se na possibilidade de escolha de certos 

princípios presentes na cultura (paidéia), tomados como uma espécie de equipamento 

(paraskeué) que auxilia a realização de tal forma de vida. Os discursos verdadeiros, no 
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sentido ético, possibilitam uma preparação e instrução (paraskeué-instructo) para os 

acontecimentos da vida, os quais demandam uma série de exercícios (askésis).  

O cuidado de si é certamente o conhecimento de si – este é o lado 
socrático-platônico –, mas é também o conhecimento de um certo número 
de regras de conduta ou princípios que são simultaneamente verdade e 
prescrições. Cuidar de si é se munir dessas verdades: nesse caso a ética se 
liga ao jogo da verdade. (FOUCAULT, 2006, p.269) 

Deste modo, o preparo através de exercícios (paraskeué), se caracteriza como um 

campo de práticas nas quais se permite a “transformação permanente dos discursos 

verdadeiros [logói] –ancorados no sujeito – em princípios de comportamento moralmente 

aceitáveis. A paraskeué é o elemento de transformação do lógos em êthos” (FOUCAULT, 

2004, p.394). A ontologia do sujeito do cuidado, nesse registro de Foucault, se coloca em 

relação ao poder empregado pelo próprio sujeito, a partir de um conjunto de manobras 

(askésis) conhecidas e presentes em seu horizonte cultural, de modo a elaborar uma forma 

de êthos através da formação de si mesmo, da autoformação. Nesse sentido, diz Foucault:  

nessa modalidade ética que aparece com Sócrates e na tradição grega, 
comandado pelo princípio de uma existência brilhante e memorável, como 
esse princípio [...] foi, não substituído, mas retomado, inflectido, modificado, 
reelaborado pelo dizer-a-verdade com o qual há de se formar corajosamente, 
como se combinaram o objetivo da beleza da existência e a tarefa de dar 
conta de si mesmo no jogo da verdade. (FOUCAULT, 2011, p.142) 

 

Entretanto, podemos considerar que os desdobramentos desse embate entre os 

diálogos, ao cruzar o campo da metafísica da alma, no Primeiro Alcebíades, e da existência 

como forma bela e verdadeira de vida guiada pelo conhecimento, no Laques, impõe um 

certo paradoxo do platonismo128. Deste modo, o platonismo desempenhará, ao longo de 

toda a cultura antiga e da cultura europeia, um duplo jogo: recolocar incessantemente as 

condições de espiritualidade que são necessárias para o acesso à verdade e, ao mesmo 

tempo, reabsorver a espiritualidade no movimento único do conhecimento, conhecimento 

de si, do divino, das essências (FOUCAULT, 2004, p.98). 

                                                 
128 Nesse sentido, diz Foucault: E, na medida em que não faz sentido opor, como se fossem duas coisas de 
igual nível, espiritualidade e racionalidade, diria que o platonismo foi, antes, o clima perpétuo no qual se 
desenvolveu um movimento de conhecimento, conhecimento puro sem condição de espiritualidade, posto que 
é próprio do platonismo, precisamente, mostrar de que modo todo o trabalho de si sobre si, todos os cuidados 
que se deve ter consigo mesmo se se quiser ter acesso à verdade consiste em conhecer-se, isto é, conhecer a 
verdade. Nesta mesma medida, conhecimento de si e conhecimento da verdade (o ato de conhecimento, o 
percurso e o método do conhecimento em geral) vão, de certa forma, neles absorver e reabsorver as 
exigências da espiritualidade (FOUCAULT, 2004, p.97). 



 136 

O paradoxo do platonismo se coloca em nosso estudo na medida em que, 

fundamentado em um rigoroso discurso racional, abre o caminho teleoformal baseado no 

lógos filosófico, no qual funda o discurso de verdade e de ciência na história da formação 

humana do Ocidente. Entretanto, coloca que o conhecimento e a verdade devem ser 

transformados em êthos, delineando um modo de ser essencial do sujeito, isto é, exigindo 

uma transformação fundamental via espiritualidade (psykhé) pela verdade.  

 Enquanto que o modelo platônico caracteriza o cuidado de si como conhecimento 

de si na forma de reminiscência, no modelo helenístico as práticas do cuidado tendem a 

assumir um estatuto autônomo face ao conhecimento (gnose). Nos primeiros séculos da Era 

cristã, as práticas do cuidado de si atingem seu apogeu, pois, nesse momento, se dá “o 

desenvolvimento daquilo que se poderia chamar uma ‘cultura de si’, na qual foram 

intensificadas e valorizadas as relações de si para consigo” (FOUCAULT, 2005b, p.49). O 

cuidado não se coloca no sentido de um déficit na Paidéia reservado a um momento da vida 

e a uma pequena elite, mas torna-se um exercício diário praticado durante toda a existência, 

e uma formação finalizada no próprio indivíduo em si mesmo, não necessariamente voltado 

para a cidade. Assim, a vida inteira se coloca como prática de formação do indivíduo, é a 

vida inteira que é uma educação (FOUCAULT, 2004, p.534). 
Há agora uma espécie de espiral entre a forma da vida e a educação. 
Devemos se educar perpetuamente a si mesmo através de provas que nos 
são enviadas e graças ao cuidado de si mesmo, que faz com que estas 
provas sejam tomadas a sério. Educar a si mesmo ao longo de toda a vida 
e, ao mesmo tempo, viver a fim de poder educar-se. Coextensividade entre 
vida e formação, é esta a primeira característica da vida como prova. 
(FOUCAULT, 2004, p.534). 

 

Desta forma, o modelo helenístico caracteriza-se segundo um modelo médico, segundo uma 

função curativa e terapêutica. Nesse sentido, diz Epicuro: Que ninguém hesite em se 

dedicar à filosofia129 ( ) enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo 

depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para 

alcançar a saúde do espírito ( )130 (EPICURO, 2002, p.20-21). A noção de páthos, 

que se refere tanto à paixão quanto à doença (patologia), coloca-se nesse âmbito como um 

                                                 
129 A tradução de  como “dedicar-se a filosofia”, também pode ser tomada como atentar, 
cuidar, meditar sobre a filosofia. Nesse registro, procuramos demarcar que o termo mélleto está em profunda 
intimidade com méleia e epiméleia.  
130 Psykhé. 
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ponto a ser combatido. Por meio de uma série de práticas de si, visando suspender as dores 

e os vícios da alma (apathéia), o helenismo procurou se relacionar com a verdade não 

somente no âmbito do conhecimento, mas sobretudo em relação à cura de si mesmo, em 

vista de atingir o modelo de vida prudente e temperante. Uma técnica que permite ao 

sujeito atingir esse modo de existência utilizada nas escolas filosóficas do helenismo, em 

especial, no estoicismo, é a prática da abstinência. Através de uma série de práticas de 

abstinência em relação à alimentação, à indumentária e à habitação, procurava-se dar forma 

a um êthos austero, o qual buscava uma espécie de armadura ou equipamento (parauskeué) 

para fazer frente às adversidades e aos acontecimentos da vida. Também vale destacar que 

os exercícios de abstinência voltavam-se para formar um estilo de vida, e não para regrar a 

própria vida mediante interdições e proibições precisas (FOUCAULT, 2004, p.521).  

 Para atingir essa forma de vida, o papel do mestre é fundamental. No entanto, em 

relação ao contexto de maestria socrática, no helenismo a relação amorosa (erótica) tende a 

ser deslocada. Nesse contexto, como apoio de um aspecto indispensável ao cuidado de si, a 

relação com o outro se coloca sustentada pelo mestre, pelo amigo, por organizações 

escolares estritas (como escola de Epicteto), por conselheiros privados, por protetores 

(família), por pessoas de mesma idade, cultura e situação (FOUCAULT, 2004, p.603). Na 

Antiguidade greco-romana, o papel do mestre, segundo sua tarefa pedagógica, pode ser 

entendido como uma espécie de psicagogia, na medida em que, antes da transmissão da 

verdade que tem por função dotar o sujeito de aptidões previamente definidas, trata-se de 

um conjunto de práticas transformadoras do modo de ser do sujeito (FOUCAULT, 2004, 

p.493). Enquanto conselheiro e guia, o mestre harmoniza o dizer-franco (parrhesía) e 

verdadeiro com seu próprio êthos, mediante um conjunto de práticas de cuidado que possui 

consigo e com o outro. Desta forma, o êthos do mestre se faz presente no discurso 

verdadeiro dirigido ao discípulo. Sobre a relação entre psicagogia e pedagogia nesse 

contexto antigo, diz Foucault:   
na pedagogia, o mestre [é mestre] enquanto detém a verdade, formula a 
verdade, formula-a como convém e segundo regras que são intrínsecas ao 
discurso verdadeiro que ele transmite. A verdade e as obrigações quanto à 
verdade estão do lado do mestre. Isto vale em toda a pedagogia. Vale 
certamente na pedagogia antiga, como vale também no que poderíamos 
chamar de psicagogia antiga. É, nesse sentido, por esta razão que a 
psicagogia antiga está tão próxima da pedagogia. Ela também é 
experimentada como uma paidéia. (FOUCAULT, 2004, p.494). 
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Assim, essa paidéia conferida pelo discurso franco e verdadeiro do mestre, apresenta três 

pontos fundamentais: 1) a alethéia enquanto discurso e dizer-a-verdade; 2) a politéia, em 

relação ao uso público do discurso verdadeiro quanto à cidade e ao governo; 3) a 

ethopoiesis como formação do êthos ou formação do sujeito. Ou seja, “condições e formas 

de dizer-a-verdade, de um lado; estruturas e regras da polítéia (isto é, da organização das 

relações de poder), de outro; enfim, modalidades de formação do éthos na qual o indivíduo 

se constitui como sujeito moral da sua conduta” (FOUCAULT, 2011, p.59). Nesse registro, 

ao aproximar pedagogia de psicagogia por meio da transformação da psykhé do sujeito em 

seu êthos, a formação humana, todavia inscrita na organização da pólis, cruza esses três 

pólos de modo indissociável.  

 A desvinculação entre a pedagogia e psicagogia em sua dimensão formativa ocorre 

com o cristianismo. Essa passagem do modelo helenístico para o cristão ou, em outros 

termos, para o “ascético-monástico”, é demarcada por um conjunto de práticas de si do 

poder pastoral131. Este caracteriza-se, em um primeiro momento, como o conhecimento da 

verdade dado pelo Texto e pela Revelação, na circularidade entre conhecimento de si, 

conhecimento da verdade e cuidado de si. Nesse ponto, o conhecimento de si implicado, 

exige a purificação do coração para a compreensão da Palavra. Somente pelo conhecimento 

de si ele pode ser purificado, visto que a Palavra precisa ser recebida a fim de que se possa 

empreender a purificação e realizar o conhecimento de si (FOUCAULT, 2004, p.310). A 

questão da estética da existência é encoberta pelo problema da pureza, que envolve outros 

tipos de técnicas (FOUCAULT, 1995, p.273.), como a necessidade de purificação do 

espírito por meio de uma conversão. Assim, o segundo aspecto do modelo cristão considera 
                                                 
131Para garantir salvação, conhecimento, renúncia e cuidado de si, a tecnologia de governo que o cristianismo 
põe a funcionar é o poder pastoral. Dentre as diversas funções que o pastor opera, se encontram: 1) obrigar o 
rebanho à salvação; 2) controlar e vigiar o rebanho; 3) a obediência absoluta e incondicional como a principal 
virtude; e, por fim, 4) uma série de técnicas e procedimentos que concernem à verdade e à produção de 
verdade (FOUCAULT, (1978) 2006b, p.68-9). No tocante ao governo pastoral, visando colocar em 
funcionamento os itens acima citados, o pastor desenvolve uma tecnologia específica do cristianismo: a 
confissão (FOUCAULT, 2006e, p.70). O poder pastoral encontrou na confissão um meio de produzir verdade 
no sujeito ao passo que “a produção de verdade interior, a produção de verdade subjetiva é um elemento 
fundamental no exercício do pastor” (FOUCAULT, 2006e, p.70). Daí se inicia um longo processo de uma 
hermenêutica de si, de um conhecimento de si em práticas de subjetivação individualizadas e 
individualizantes, produtora de verdade no sujeito. “A confissão difundiu amplamente seus efeitos: na justiça, 
na medicina, na pedagogia, nas relações familiares, nas relações amorosas, na esfera mais cotidiana e nos ritos 
mais solenes; (...) confessa-se a infância... ; (...) confessa-se em público, em particular, aos pais, aos 
educadores, ao médico, àqueles a quem se ama; fazem-se a si próprios, no prazer e na dor, confissões 
impossíveis de confiar a outrem... (...) O homem, no Ocidente, tornou-se um animal confidente” 
(FOUCAULT, 1988, p.59).  
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a conversão do olhar segundo uma austera exegese de si. As práticas do exame e da 

vigilância132, associadas a uma conversão do olhar (epistrophé e metanóia: conversão de si) 

em Platão e de prática estóica (Marco Aurélio, Epitecto), se apresentam na espiritualidade 

cristã como uma conversão total e essencial no sujeito (FOUCAULT, 2004, p. 253-280). 

Por fim, a conversão de si se faz necessária como um modo de renunciar a si mesmo.  
A partir do momento em que a cultura de si foi tomada pelo cristianismo, 
ela foi, de certo modo, operacionalizada para o exercício de um poder 
pastoral, na medida em que a epimeleia heautou se transformou 
essencialmente em epimeleia tonallon – o cuidado com os outros – que 
era a função do pastor. Porém, até o ponto em que a salvação individual é 
encadeada – pelo menos em certa medida – através da instituição pastoral, 
que tem como objeto o cuidado das almas, o cuidado de si clássico de si 
desapareceu, isto é, foi integrado, perdendo grande parte de sua autonomia. 
(FOUCAULT, 1995, p.276) 

 

Em torno destes três pontos basilares, as práticas do cuidado de si greco-romano perderam 

sua força e autonomia face ao advento do cristianismo133: primeiro, circularidade entre 

conhecimento do Texto e conhecimento de si; segundo, método exegético para o 

conhecimento de si; enfim, renúncia de si como objetivo (FOUCAULT, 2004, p.311). 

Assim, se estabelece um paradoxo: a salvação é cuidado de si que, por sua vez, é renúncia 

de si – podendo ser equacionada do seguinte modo: salvação de si = cuidado de si = 

renúncia de si.  

Por outro lado, em contraposição ao modelo cristão, a teleoformidade da vida 

filosófica pode se  caracterizar “como sendo aquela que se obtém graças à tékhne, não 

obedece a uma regula (uma regra): ela obedece a uma forma (uma forma). É um estilo de 

vida, uma espécie de forma que se deve conferir a própria vida” (FOUCAULT, 2004, 

p.514), através das práticas de si. Tal é o sentido de askésis que, diferentemente da 

                                                 
132 Sobre as técnicas de vigilância e atenção Ver. HADOT, 1999: capítulo 9 Filosofia e o discurso filosófico,  
p.277.  
133 Diversas outras técnicas podem ser evocadas neste embate entre os modelos greco-romano e cristão. 
Contudo, na medida em que não é o nosso problema nesse momento, não nos alongarmos nesta questão. 
Assim deixamos as seguintes indicações: com relação ao uso dos prazeres, enquanto no mundo greco-romano 
o prazer sexual possui um sentido ativo, no cristianismo assume um sentido passivo e negativo. Nesse sentido, 
em Sexualidade e Poder, diz Foucault: quando se quer caracterizar a moral cristã quanto à sexualidade, e se 
opô-la à moral pagã, à moral grega ou romana, e propõem as seguintes características: em primeiro lugar, o 
cristianismo teria imposto às sociedades antigas a regra da monogamia; em segundo, o cristianismo teria 
atribuído como função exclusiva, como única função da sexualidade, a reprodução – somente fazer amor com 
a finalidade de ter filhos. Finalmente, em terceiro lugar – eu teria podido, aliás, começar por aí -, há uma 
desqualificação geral do prazer sexual. O prazer sexual é um mal... (...) Essa três características definiram o 
cristianismo (FOUCAULT, 2006e, p.63-4). 
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conotação de “renuncia de si”, ligado às práticas do ascetismo cristão, indica uma forma de 

constituição de si por meio de diversos exercícios. A ascese filosófica se distingue da 

ascese cristã, a partir três pontos: 1) não está orientada por uma renuncia de si, mas por uma 

constituição de si mesmo; 2) não está voltada a sacrifícios, mas ao dotar-se de algo que não 

se tem; 3) não busca ligar o indivíduo à lei, mas à verdade (CASTRO, 2009, p.45). 

A teleoformidade do cuidado de si filosófico buscaria “chegar à formação de uma 

certa relação de si para consigo que fosse plena, acabada, completa, auto-suficiente e 

suscetível de produzir uma transformação de si [e] que consiste na felicidade que se tem 

consigo mesmo” (FOUCAULT, 2004, p.386). Teleoformidade somente atingida, como 

vimos, por meio de uma conversão e transformação no modo de ser do sujeito em seu êthos, 

isto é, em seu modo de se conduzir e agir no mundo, porém sem interdições e obrigações, 

mas pela escolha do modo de vida filosófico.  

 

5.1.5. Cuidado de si: formação humana e atitude crítica. 

A noção de cuidado de si abrange, segundo Foucault, três aspectos fundamentais. 

Primeiramente, ela é uma atitude, um modo de estar no mundo, de realizar ações e de se 

relacionar com o outro. Assim, caracteriza-se como uma atitude para consigo, com os 

outros e com o mundo. Embora o cuidado de si possua uma certa primazia sobre o cuidado 

com o outro, ao passo que é ontologicamente primário, ambos estão fundamentalmente 

associados (FOUCAULT, 2006, p.271). O outro é indispensável ao cuidado de si, na 

medida em que suas práticas estão inseridas na cultura, no grupo, nas escolas filosóficas. 

Podemos observar essa indissociabilidade em uma série de exercícios, como as práticas de 

escuta, troca de cartas, etc. Nesse sentido, o cuidado de si está enredado pela dimensão de 

amor e amizade. O cuidado não se separa do mundo: não se trata de seguir solitário sem os 

outros, não é um exercício de solidão, mas um preparo rigoroso para conviver com os 

outros, a partir do preparo de si mesmo. Deste modo, o repertório de técnicas que 

correspondem às práticas do cuidado de si, está presente e faz sentido nas relações sociais. 

Um segundo aspecto, evoca uma forma de atenção, de exercício de observação e 

conversão do olhar. Isso implica uma postura atenta com relação ao que se passa no 

pensamento. Deste modo, aproxima-se da raiz “melete” (epi-meléia) que abarca o sentido 

de exercício e meditação.  
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Por fim, no terceiro aspecto o cuidado não se caracteriza somente pelos dois 

primeiros – uma atitude geral e uma forma de atenção voltada para si –, mas também por 

um conjunto de ações que são exercidas para consigo, nas quais nos modificamos, 

purificamos, transformamos e transfiguramos (FOUCAULT, 2004, p.14-15).  

No âmbito filosófico, as práticas de si são exercícios de autoformação e estão 

presentes nos modos como os sujeitos refletiram a si mesmos para moldar seu próprio êthos, 

seu modo de ser e se conduzir (FOUCAULT, 2004, p.589). Enquanto práticas de 

espiritualidade, um modo de formação e transformação de si mediante um conjunto de 

práticas e experiências, a filosofia se define como uma forma de interrogar as condições 

que permitem ao sujeito o acesso à verdade (FOUCAULT, 2004, p.19). Neste contexto, a 

filosofia e a espiritualidade estão na esteira das técnicas de si, segundo sua função 

formativa e crítica (FOUCAULT, 2004). Nesse sentido, as práticas de si indicam o 

potencial de formar a si mesmo, corrigindo-se em relação à cultura e à formação que se têm.  
a prática de si terá um papel corretivo tanto, ao menos, quanto formador. 
Ou ainda, a prática de si tornar-se-á cada vez mais uma atividade crítica em 
relação a si mesmo, ao seu mundo cultural, à vida dos outros. Não se trata, 
absolutamente, de dizer que o papel da prática de si será somente crítico. O 
elemento formador continua existindo sempre, mas estará vinculado de 
modo essencial à prática da crítica. (FOUCAULT, 2004, p.114-5)  

 

Deste modo, as práticas de si se colocam frente à deformação e aos maus hábitos 

encrustados no sujeito. Trata-se, nesse sentido, de uma “correção-liberação, bem mais que 

formação-saber: é neste eixo que se desenvolverá a prática de si, o que, evidentemente, é 

fundamental” (FOUCAULT, 2004, p.116). Esta função crítica se coloca como um 

desaprender (de-discere), uma correção-liberação de si face aos valores e maus hábitos 

inculcados.  

De certo modo, em torno das práticas de si, Foucault parece reabilitar aspectos que 

tocam no cerne da formação humana. Hoje, muitas pesquisas lançam luz sobre este 

denominado “terceiro Foucault” – voltado sobre o sujeito das práticas de si. Deste modo, 

vem à tona um importante aspecto que fora ocultado na história da formação humana: as 

técnicas de si e suas práticas autoformativas ao longo da história. Contudo, não se trata da 

promoção da transposição direta dos exercícios espirituais gregos para a atualidade, na 
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medida em que não se pode reviver o mundo como um grego134. Tampouco trata-se da 

escolher entre o mundo moderno e o mundo grego (FOUCAULT, 1995c, p.261). Também 

não se coloca tão-somente como uma autodeterminação do sujeito.  

A questão que se coloca neste horizonte, diante de um quadro do desenvolvimento 

de técnicas que visam a estruturar, governar e sitiar os campos de subjetividade, é a 

necessidade crescente de luta contra as formas de sujeição – contra a submissão da 

subjetividade (FOUCAULT, 1995a, p.236). Nesse sentido, Foucault indica as práticas de si 

enquanto uma possibilidade de resistência colocada neste âmbito135.  

Entretanto, não se pode perder o horizonte formativo amplamente aparelhado das 

estruturas sociais, políticas e econômicas, as quais direcionam estratégias de um 

modelamento do sujeito dócil, manso e eficaz às engrenagens da sociedade atual – como já 

fora indicado por Schiller no século XVIII e Nietzsche no XIX. Tendo isso em vista, como 

considerar que as práticas de si não podem ser convertidas em um dispositivo de razão 

prática para os fins de controle social? Com relação a esta questão, sob a perspectiva da 

biopolítica, versaremos sobre alguns aspectos contemporâneos que delineiam a formação 

humana sob o recorte da normalização disciplinar. 

 

5. 2. As técnicas de si face à normalização disciplinar: sujeito e biopolítica. 

De amplo modo, no contexto contemporâneo, biopolítico, uma tendência parece 

fortemente influir sobre a formação humana: uma tecnologia de poder que age sobre o 

indivíduo e a população. No entanto, esta tecnologia é dupla. Parte do cruzamento da 

tecnologia disciplinar e da normalização em suas relações de saber e poder. Todavia, deve-

se ponderar a natureza do poder e saber. Ainda que as relações de poder refletem relações 

de saber, elas são, não obstante, de naturezas distintas. Nesse sentido, comenta Deleuze: 
Não se deve, então, confundir as categorias afetivas do poder (do tipo 
‘incitar’, ‘suscitar’, etc) com as categorias formais do saber (‘educar’, 
‘tratar’, ‘punir’...) que passam por ver e falar, para atualizar as primeiras. 
Mas é justamente por isso, em virtude desse deslocamento que exclui a 
coincidência, que a instituição tem a capacidade de integrar as relações de 

                                                 
134 Nesse sentido, diz Foucault: “Tentar repensar os gregos hoje consiste não em defender a moral grega como 
o domínio da moral por excelência, da qual se teria necessidade para pensar, mas sim fazer de modo que o 
pensamento europeu possa lançar-se no pensamento grego como uma experiência ocorrida certa vez a 
respeito do qual é totalmente possível ser livre” (FOUCAULT, 2006c, p.258).  
135 Foucault considera como uma urgência fundamental do pensamento contemporâneo refletir uma ética de si, 
enquanto resistência ao poder político (FOUCAULT, 2004, p.305-7).  
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poder, constituindo saberes que as atualizam e as remanejam, 
redestribuem-nas. (DELEUZE, 1988, p.85). 

 

Como considera Chatelêt: “o poder é um exercício; o saber, seu regulamento” 

(CHATELÊT, 1985, p.374). A formação humana se desdobra em técnicas que visam a 

amoldar o sujeito segundo uma série de exercícios regulados por um conjunto de saberes.  

Ela ganha um forte aparato institucional, no qual tende a ser identificada como um 

processo de escolarização. A escola, neste prisma, assume o papel de instituição de 

formação. Nesse sentido, a formação humana, tal como vimos em seu desdobramento em 

relação às práticas de si e à formação do indivíduo, adquire uma forte estrutura de 

escolarização, permeada por mecanismos que visam ao governo das condutas em função 

dos fins de uma razão de Estado 136 . No decorrer do século XVIII, por exemplo, 

desenvolvem-se os princípios de uma educação administrada pelo Estado, a partir da noção 

de educação natural.  
É a ideia de uma educação tal que, em primeiro lugar, seria inteiramente, 
ou no essencial, confiada aos próprios pais, que são educadores naturais 
dos filhos. [...] Mas a educação natural também quer dizer o seguinte: essa 
educação deve obedecer a certo esquema de radicalidade, deve obedecer 
certo número de regaras que, precisamente, devem garantir a sobrevivência 
das crianças, de um lado, e sua educação e desenvolvimento normalizado, 
do outro. Ora, essas regras e racionalidade dessas regras são detidas por 
instâncias como os educadores, como os médicos, como o saber 
pedagógico, como o saber médico. (FOUCAULT, 2010, p.222) 

 

Comentando a escola de Basedow137, Philantropinum, em torno da qual se desenvolveram 

os modelos de diversas instituições de formação em toda a Europa a partir do fim do século 

XVIII, Foucault indica o desdobramento de um “processo de troca” entre o Estado e a 

família. Nesse sentido, o Estado propunha: “Mantenham seus filhos bem vivos e bem fortes, 

corporalmente sadios, dóceis e aptos, para que possamos fazê-los passar por uma máquina 

que vocês não controlam, que será o sistema de educação, de instrução, de formação” 

(FOUCAULT, 2010, p.223).  

                                                 
136 Em A Tecnologia Política dos Indivíduos, Foucault comenta que a obra de J. P. Frank, de 1779, configura 
“o primeiro grande programa sistemático de saúde pública do Estado moderno” e, nesse sentido, acrescenta: 
podemos perceber que o cuidado com a vida do indivíduo tornou-se, nessa época, um dever de Estado. 
137 J. B. Basedow (1724-1790) exerceu forte influência na estruturação do ensino público europeu no século 
XVIII e XIX.  
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Como vimos138, durante meados do século XVIII, a formação humana torna-se 

objeto de administração e supervisão do Estado. Deste modo, deslocando um conjunto de 

práticas de si do mundo greco-romano, o processo formativo fica a cargo de certas formas 

sociais: 

A idéia de uma posição de classe, de efeito de partido, o pertencimento a 
um grupo, a uma escola, a iniciação, a formação do analista, etc., tudo nos 
remete às questões da condição de formação do sujeito para ter acesso à 
verdade, pensadas porém em termos sociais, em termos de organização. 
Não são pensadas no recorte histórico da existência da espiritualidade e de 
suas exigências. (FOUCAULT, 2004, p.40) 

 

Assim, quando posta a questão da formação humana na contemporaneidade, diversos 

elementos estão colocados, tais como sua relação fundamentalmente inscrita no âmbito 

social. Deste modo, ocultam e interditam aspectos fundamentais da formação humana, 

como algumas exigências das práticas do cuidado de si. Face à tendência de interdição da 

reflexividade de si mesmo na formação humana, o sujeito torna-se um mero meio para os 

fins da reprodução social. Nesse sentido, diz Gallo: 

Na tradição ocidental, a Educação tem sido identificada com Paidéia (pelos 
gregos antigos) e como Bildung (pelos alemães da Modernidade), isto é, 
como uma forma de edificação de sujeitos, como construção de si, como 
formação, uma palavra. O problema é que não raro essa formação foi 
construída como um processo de subjetivação externa, heterônoma, 
constituindo sujeitos para uma máquina social de produção e reprodução. 
(GALLO, 2006, p.259) 

 

Para abordarmos alguns aspectos que tendem a colocar a formação humana no 

registro da produção de sujeitos e da conformação dos indivíduos segundo uma 

teleoformidade imposta por meio da tecnologia disciplinar e normativa, versaremos sobre 

as estratégias que cruzam as relações entre saber e poder. No tópico seguinte, abordaremos 

a normalização disciplinar e, para tanto, apontaremos para suas bases no sujeito moderno e 

na tecnologia disciplinar. Em seguida, indicaremos os desdobramentos da tecnologia de 

normalização disciplinar na contemporaneidade.  

 

                                                 
138 Nesse sentido, ver: o movimento filantrópico alemão delineado por Basedow, no tópico Bildung. O 
comentário de Kant, em que aponta a melhor imagem de cidadão formada pelo no ensino público e que 
enaltece as iniciativas da escola de Basedow, em Dessau. Ver também a importância do Estado no capítulo 
sobre Hegel. 
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5.2.1. Sujeito e normalização disciplinar 

Com relação ao sujeito na modernidade, pode-se dizer que “o projeto da 

modernidade traz em seu bojo a filosofia do sujeito”, e, nesse sentido, considera-se que a 

“modernidade é uma encarnação do princípio de subjetividade” (PRESTES, 1992, p.3-4). 

Em outras palavras, marcada pela centralidade do sujeito, a modernidade se estrutura em 

função de uma entidade, que pode ser o eu, consciência, espírito, tomados como princípios 

determinantes do saber, da ação e da moral. Nesse sentido, Prestes retoma Hegel como 

exemplo.  

Na representação que exprime o Absoluto com Espírito está expresso que 
o verdadeiro é efetivo somente como sistema, ou que a substância é 
essencialmente sujeito. É esse o conceito mais elevado que pertence à 
Idade Moderna e à sua religião (HEGEL apud. PRESTES, 1992, p.4). 

Contudo, antes de Hegel, Kant já anunciara um princípio de subjetividade orientada por 

desígnios a priori (PRESTES, 1992, p.4). O sujeito kantiano, como vimos, possui função 

transcendental e, nesse âmbito, se coloca como fundamento do conhecimento, da ação e da 

moralidade. No limite, o sujeito se coloca na base da verdade. Nesse sentido, a 

modernidade se depara com a questão do momento cartesiano, na medida em que seu 

sujeito é considerado em função de uma representação universal de “sujeito”. Todavia, esta 

imagem fixada é colocada como uma entidade “pré-existente ao mundo social, político, 

cultural e econômico” (VEIGA-NETO, 2005, p.132). Vimos que esta imagem verteu-se em 

uma forma substancializada, capaz de oferecer o suporte e a direção das teleoformidades 

apontadas na primeira parte de nosso estudo.  

Contudo, como acompanhamos na perspectiva de Foucault, o sujeito é produzido 

através de práticas. Na primeira parte deste capítulo, vimos o sujeito constituído através das 

práticas de si. Neste momento, cumpre indicar o segundo sentido de sujeito para o autor: 

“Há dois significados para a palavra sujeito: sujeito a alguém pelo controle e dependência, 

e preso à sua própria identidade por uma consciência ou autoconhecimento. Ambos 

sugerem uma forma de poder que subjuga e torna sujeito a” (FOUCAULT, 1995a, p.235). 

Deste modo, versaremos sobre o sujeito produzido nas relações de saber e poder como 

“sujeito a alguém pelo controle e dependência”, em sua emergência em meio à tecnologia 

disciplinar.  
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A disciplina se constrói em torno das estratégias e táticas de controle sobre o corpo 

individual. Embora de modo um pouco difuso, a disciplina remonta a algumas técnicas 

presentes na Idade Média e Antiguidade, porém, ela foi elaborada em seus princípios 

fundamentais durante o século XVIII (FOUCAULT, 1995, p. 105). Vale destacar que, 

ainda que perpasse as instituições, caracteriza-se como uma tecnologia:  
A “disciplina” não pode se identificar com uma instituição nem com um 
aparelho; ela é um tipo de poder, uma modalidade para exercê-lo, que 
comporta todo um conjunto de instrumento, de técnicas, de procedimentos, 
níveis de aplicação, de alvos; ela é uma “física” ou uma “anatomia” do 
poder, uma tecnologia. (FOUCAULT, 1977, p.189) 

 

Esta tecnologia, segundo Foucault, se caracteriza como: 1) uma arte de distribuição espacial 

de indivíduos; 2) o exercício do controle não pelo resultado de uma ação, mas sobre seu 

desenvolvimento; 3) uma vigilância constante dos indivíduos; 4) uma produção de registro 

contínuo (FOUCAULT, 1977).  

Em torno destes pontos, ela se situa em duplo sentido: por um lado, na ordenação 

dos saberes e, por outro, no exercício de poder. Demarca, portanto, ordem e estrutura do 

saber, enquanto prática discursiva produtora de subjetividade139, bem como implica em 

uma série de dispositivos de poder que tem por objetivo estruturar o campo de ação dos 

indivíduos e governar condutas. Dentre os diversos dispositivos disciplinares, a prova ou o 

exame é exemplar, na medida em que entrelaça as técnicas de vigilância e sanção 

normalizadora, ou seja, comporta a relação da direção das condutas e dos regimes de 

verdade.  

A tecnologia disciplinar está no cerne da proveniência da escola moderna, 

instituição cuja tarefa é formar os indivíduos. A emergência da escola moderna caracteriza-

se, nesse sentido, como uma instituição perpassada pelo saber/poder, produto de um 

acontecimento 140 – ou seja, marcada por uma história que traduz a necessidade de definir e 

fixar novas identidades sociais e de garantir o controle e governo dos indivíduos (HORST; 
                                                 
139 O artigo de Silvina Gvirtz (1997), Dispositivos de la Escuela Moderna: el cuaderno de clase en la historia 
de la educación argentina, apresenta o caderno escolar como exemplo de dispositivo de saberes escolares 
produtores de práticas de subjetivação em função da estruturação disciplinar escolar.   
140 Nesse sentido, segundo os autores, a escola se “puede definirse de manera más específica como un 
acontecimiento de saber y poder, en tanto que al ser su objeto la escolarización dos sujetos, el proceso escolar 
se corporiza en relaciones de poder, en las cuales ciertos saberes, nociones e verdades son producidas e 
reproducidas a través de mecanismos y relaciones que implican modos particulares de circulación, ‘entre un 
maestro e su alumno, entre el que sabe y el que no sabe...’”. (HORST; NARODOWSKI, 1999, p.94) 
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NARODOWSKI, 1999, p.92). Ao passo que seu “nascimento” está no contexto das 

instituições disciplinares e da pedagogia científica, a escola moderna acaba por produzir 

“sus propios ‘regimenes de verdad’, sus particulares formas de gobierno, reglas, constuyen 

mecanismos que permiten el conocimiento de sus alumnos y alumnas en función de 

provocar los aprendizajes pertinentes, y concitan un orden particular en el accionar de los 

individuos” (HORST; NARODOWSKI, 1999, p.95).  

 Ao tomar como referência de análise o poder disciplinar, Siqueira aponta que “a 

tarefa pedagógica” se propõe a “moldar” a “clientela segundo um certo padrão” 

(SIQUEIRA, 1990, p.70). Este modelar é perpassado por um planejamento (SIQUEIRA, 

1990, p.73) estruturado segundo critérios estratégicos que, todavia, colocados em ação em 

função de uma vontade de controle do espaço escolar, visam um télos: a 

modelagem/produção de corpos dóceis. Em torno desta microfísica do poder que se 

encontra no interior das práticas escolares, a autora aponta não somente para os aspectos 

repressivos e coercitivos, mas também para um campo de resistência e para um domínio 

positivo da disciplina.  

O exercício do poder disciplinar produz indivíduos e, mais, os fixa. Fixa 
um lugar na série, fixa sua condição de visibilidade sem, no entanto, 
enraizá-lo. Mantém a possibilidade de seu deslocamento no campo. 
Através da repetição exaustiva dos exercícios, molda-se o corpo, produz-
se o corpo dócil, eficaz. Reparte-se o espaço, controla-se o tempo, 
compõe-se forças. A vigilância hierárquica atravessa o campo e, somada à 
repreensão, ao castigo e ao exame, garante a ‘contenção’. A escola torna-
se um lugar onde a contenção interdita as singularidades para que o 
indivíduo possa ser produzido com máxima eficiência econômica e 
mínima competência política. (SIQUEIRA, 1990, p.87)  

 

Nesta perspectiva, a disciplina e o poder não se apresentam somente em seus 

aspectos repressivos, mas também se encontram em um domínio positivo. As técnicas 

disciplinares que regulam o corpo, fabricam identidades, indivíduos. Daí decorre o conceito 

de poder não somente restritivo, mas constitutivo em Foucault:  

[...] o poder... não é algo que se possa dividir entre aqueles que o possuem 
e o detêm exclusivamente e aqueles que não o possuem e lhe são 
submetidos. [...] Em outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos, 
passa por eles. [...] Efetivamente, aquilo que faz com que um corpo, 
gestos, discursos e desejos sejam identificados e constituídos enquanto 
indivíduos é um dos primeiros efeitos do poder. Ou seja, o indivíduo não é 
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o outro do poder; é um de seus primeiros efeitos. (FOUCAULT, 1995b, 
p.183-184)  

 

Na modernidade, fundamentada pela ciência pedagógica, “a rede de poder capilar que ali 

se constitui, através de diferentes discursos (de professores, orientadores, supervisores e 

diretores) e de rituais pedagógicos determinados, nada mais são que forma de sujeição, 

submissão, disciplina e controle” (PRESTES, 1992, p.6). Neste contexto, a escola emerge 

como instituição que se propõe moldar/formar condutas e qualificar discursos (PRESTES, 

1992, p.7). Deste modo, a instituição escolar pretende “não só, ou não especificamente, 

transmitir conhecimentos, mas antes que outras coisas, formar pessoas, produzir certos 

tipos de subjetividades” (KOHAN, 2005, p.77).  

O modo como as tecnologias se colocam na instituição escolar moderna, aponta 

para importantes aspectos de seu funcionamento e dispositivos. As escolas, em consonância 

com a pedagogia científica que emergia no contexto da modernidade, direcionavam a 

formação dos sujeitos a partir de um conjunto de saberes e práticas competentes, nas quais 

se valiam das tecnologias de poder disciplinar e normativo. Em torno da instituição escolar, 

por exemplo, se desenvolve uma série de táticas que visam formar um campo de 

subjetividade. Segundo Kohan, a formação das crianças na escola moderna, procura atingir 

a todas elas da mesma maneira, com a mesma forma e não somente, ou não 

especificamente, transmitir conhecimentos – antes, procura formar pessoas, produzir certos 

tipos de subjetividades (KOHAN, 2005, p.77-81).  

No tocante à elaboração de novos regimes de saberes, a tecnologia disciplinar se 

cruza com uma grande transformação no decorrer do século XVIII: é acrescida à tecnologia 

de governo do indivíduo, o governo da população141. Assim, o âmbito político torna-se 

                                                 
141  Esta forma de exercer poder coloca em funcionamento modos de assujeitamento que, mediante um 
conjunto de práticas de subjetivação, produz sujeitos e regimes de verdade para os mesmos. Deste modo, 
trata-se de objetivação de sujeito. O tema deste poder sobre a vida que converge em uma grande discussão 
sobre a sexualidade, se constrói enquanto um dispositivo no qual transita sobre a vitalidade do corpo e a 
maximização da vida (FISCHER, 1999, p.48). A sexualidade se coloca como um tema importante nesta 
perspectiva disciplinar e normativa do biopoder, ao passo que está situada na encruzilhada do corpo com a 
população (FOUCAULT, 2005, p.300). Nesse sentido, diz Foucault: “de um lado, a sexualidade, enquanto 
comportamento exatamente corporal, depende de um controle disciplinar, individualizante, em forma de 
vigilância permanente (...); e depois, por outro lado, a sexualidade se insere e adquire efeito, por seus efeitos 
procriadores, em processos biológicos amplos que concernem não mais ao corpo do indivíduo mas a esse 
elemento, a essa unidade múltipla constituída pela população. A sexualidade está exatamente na encruzilhada 
do corpo e da população. Portanto, ela depende da disciplina, mas também da regulamentação” (FOUCAULT, 
2005, p.300; grifo nosso). 
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biopolítico, pois unido ao governo do corpo através da disciplina, coloca-se o governo da 

espécie humana. Nessa esfera, novas relações de poder são investidas de formas sutis, com 

a finalidade de conduzir uma multiplicidade de homens de modo tão eficaz quanto um só 

indivíduo. Deste modo, cruzam-se tecnologias de poder tanto sobre o corpo individual, 

quanto em relação à população, o que permitirá controlar o corpo e os acontecimentos 

aleatórios de uma multiplicidade biológica, em função da norma (FOUCAULT, 2005, 

p.302). Isto ocorre não sem antes se haver estabelecido uma imagem de norma, um modelo 

pelo qual regulam-se práticas de subjetivação ao nível populacional. 

A normalização disciplinar consiste em colocar um modelo, um modelo 
ótimo que é construído em função de certo resultado, e a operação de 
normalização disciplinar consiste em procurar tornar as pessoas, os gestos, 
os atos, conforme a esse modelo, sendo normal precisamente quem é capaz 
de se conformar a essa norma e o anormal quem não é capaz. 
(FOUCAULT, 2008, p.75) 

 

A formação humana por meio desta forma-norma, direciona um campo de práticas 

baseadas nesta imagem de excelência. Assim, a norma se desdobra como modelo dos 

processos formativos. Ela indica aspectos da areté na formação contemporânea. O modelo 

de excelência que dirige a imagem do caminho formativo do indivíduo no âmbito da 

normalização disciplinar, pode ter suas raízes na paidéia, a partir da virada de Platão. Ela 

está na esteira da areté, considerada sob o forte vínculo entre formação e verdade. O 

aperfeiçoamento humano, no contexto contemporâneo, também se coloca enredado por este 

vínculo. No entanto, este aperfeiçoamento também é posto ao nível da espécie humana, da 

população e da humanidade. Enquanto lógos, os jogos de verdade que entramam o discurso 

usado como suporte ao modelo de excelência, materializam-se no direcionamento e 

adestramento das condutas, dos gestos e dos comportamentos dos indivíduos e da 

população. Desta forma, estão em função do “problema das condutas” que, segundo 

Foucault, desde o contexto dos séculos XV e XVI colocam-se como uma das questões 

fundamentais à arte de governo pedagógica 142  (FOUCAULT, 2008, p. 310). Sob este 

prisma, em consonância com o nascimento das ciências humanas e a representação do 

conceito de Homem em torno da imagem fixada pelo sujeito moderno, a pedagogia se 
                                                 
142 Segundo Foucault, em O que é a Crítica? (Crítica e Aufklärung), uma das questões fundamentais que se 
passa do século XV ao XVI é “como governar ?” e, prossegue: “Questão fundamental que é respondida com 
a multiplicação das artes de governar – arte pedagógica, arte econômica, arte política, se vocês quiserem – e 
de todas as instituições de governo” (FOUCAULT, 2000, p.171).   



 150 

institui e se oficializa como um saber competente para conduzir o processo formativo. 

Tornada ciência, a pedagogia tem o Homem como seu objeto científico e, deste modo, faz 

ciência sobre seu percurso formativo (GALLO, 2006, p.257).  

Assim sendo, os desdobramentos formativos dos dispositivos disciplinares e as 

práticas de subjetivação aplicadas nas instituições sociais formativas, funcionam a partir de 

uma ampla rede de mecanismos de controle social, que operam em função da imagem posta 

pela norma. Busca-se, a partir de uma série de saberes regulativos, a formação do indivíduo, 

seja no âmbito da gestão da vida em amplo sentido, seja nos modos de subjetivação e 

construção do eu como si próprio (MENEZES, 2008, p.33).  
Seu papel formador [escolar], delimita-lhe um espaço próprio em torno 
das redes, daquilo que se lhe estabelece como alvo nas formas e 
procedimentos dos dispositivos, definidos pela natureza dos instrumentos 
e a materialidade das suas condições. Assim, o espaço da escola articula-
se entre instrumentos, processos e mecanismos de controle social, 
descrevendo na natureza dos seus dispositivos a descontinuidade de uma 
mesma épistèmé que se reporta ao universal Homem. Tendo, de um lado, 
a pedagogia disciplinar da ortopedização dos indivíduos, materializada 
nos dispositivos de adestramento e, de outro, uma pedagogia que se 
produz nos modos de subjetivação dos indivíduos, implícitos aos 
dispositivos de normatização. (MENEZES, 2008, p.38)   

 

Nesse registro, a formação humana, tal como elaborada na tradição desde a areté homérica 

– que se transfigurou em um modelo universal de homem ao longo dos tempos –, em certa 

medida, desloca-se em função de dispositivos de modelamento de indivíduos, segundo os 

modos de assujeitamento disciplinar e normativo. Assim, tende a se converter às 

engrenagens do controle social.  

O momento em que passamos de mecanismos histórico-rituais de 
formação de individualidade a mecanismos científico-disciplinares, em 
que o normal tomou o lugar do ancestral, e a medida o lugar do status, 
substituindo assim a individualidade do homem memorável pelo homem 
calculável, esse momento em que as ciências do homem se tornaram 
possíveis, aquele em que foram postas em funcionamento uma nova 
tecnologia do poder e uma outra anatomia política do corpo. 
(FOUCAULT, 1977, p.172) 

 

Desta maneira, formação humana se coloca como algo gerenciável, administrável, 

mecânico. Verte-se em uma tecnologia de amoldar indivíduo e população através de 

técnicas de assujeitamento, as quais operam um determinado adestramento de conduta em 
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função de uma teleoformidade, cujo fim está posto por uma imagem de caminho fixado 

pelo Estado, pela norma científica, pela média populacional, etc. 

 Essa teleoformidade se constrói no enredo da produção de imagens “puras e 

neutras”, voltadas por uma vontade de saber que se institui como discurso verdadeiro 

competente, ou seja, científico. Sinalizando para a via da estruturação do campo possível de 

ação (poder) do indivíduo (ética) e visando a conformar a psykhé em função da fôrma da 

norma, os discursos de formação humana tornam-se fundamentais para as tecnologias do 

regime biopolítico. Assim, essa modalidade de discurso torna-se um ponto essencialmente 

estratégico para manobras de controle, visto qualificar-se tanto no cruzamento de diversos 

campos do saber (como os estudos das áreas educacional, histórico, cultural, filosófico), 

quanto justificando-se segundo uma demanda de sua própria meta (télos): a formação de 

um êthos, enquanto modo de vida do sujeito, para a cultura, a cidade (pólis) e no convívio 

com os outros.  

No tocante aos escritos da década de 80, Foucault parece sinalizar para uma 

possibilidade da vida como obra de arte, ou melhor, como arte da existência (tekhné tou 

biou), segundo uma urgência do mundo contemporâneo. Quanto a esse ponto não podemos 

considerá-lo ingenuamente, como mera transposição de modelo. Foucault não revisitou o 

mundo greco-romano visando a apontar essa teleoformidade para a humanidade ou para a 

população. Como vimos, situado nas dobras do saber, Foucault aponta que a emergência da 

figura do homem (e de suas imagens hiperbólicas, como a configuração da humanidade), 

não se sustenta segundo a perspectiva genealógica, e perde sua face universal no devir. A 

genealogia apresenta a forma provisória, aquela que se constrói em conflitos de saber-poder 

e, desse modo, extremamente plástica e descontínua.  

Assim, segundo Foucault, as técnicas de si podem indicar uma possibilidade de 

produzir uma ruptura, uma descontinuidade nas engrenagens da sociedade biopolítica. O 

sujeito do cuidado seria uma aposta pela via crítica e reflexiva da indocilidade refletida 

frente à categoria biopolítica da norma como modelo de êthos. Retoma também a dimensão 

da coragem da verdade e do risco da escolha de um modo de vida e das práticas contínuas 

que acompanham esse desafio.  

A questão das técnicas e dos procedimentos de formação humana nos coloca uma 

série de indagações: como resistir às tecnologias de amoldamento humano presentes no 
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dispositivo teleoformal biopolítico? E como, a partir de um repertório de técnicas presentes 

no solo cultural, cuidar de si e do outro e resistir ao controle biopolítico, conferindo uma 

forma “harmoniosa” a si mesmo? Como se formar a partir da tensão que se coloca nesse 

jogo biopolítico?  
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6. Considerações finais 
Como pensar as técnicas de si no cenário biopolítico? Como evitar que tais técnicas 

não se convertam em tecnologias de controle cada vez mais eficazes no discurso formativo 

contemporâneo, ao passo que sua tarefa, como vimos, se volta à formação do êthos e da 

psykhé? Nesse ponto, estaríamos em uma aporia? Se estivermos, devemos recorrer à qual 

método enquanto imagem de caminho para a formação da humanidade? Qual seria a 

imagem teleoformal pertinente aos discursos da formação humana na contemporaneidade?  

Nosso trabalho não tem pretensões de indicar uma nova imagem, muito menos uma 

antiga. Primeiramente, procuramos ter o devido cuidado e atenção para isso. Criar novos 

ídolos é um grande perigo. A força das imagens mostra, em nossa cultura ocidental, a 

enorme potencialidade de movimentar teleoformidades e amoldar os modos de ser dos 

sujeitos ao longo da história. A perspectiva de uma imagem de caminho universal, poderia 

muito bem satisfazer a todos, pois sua imagem retoma o Uno, o Bem, o Belo e Justo – 

referências fundamentais da tradição formativa ocidental. Contudo, a observação 

genealógica nos mostra como esses discursos sobre formação humana partiram de uma 

forte perspectiva etnocêntrica, desconsiderando a dimensão cultural e histórica em que 

estão situados. Assim, sua pretensão de estatuto universal determinou ao longo da história 

desdobramentos teleoformais, por vezes, bastante desastrosos. Sob um lógos estruturado 

com rigor sistemático, o discurso sobre a formação humana permitiu a instituição no plano 

dos saberes de uma mecânica que verte-se em tecnologia de amoldamento de sujeitos, a 

partir de modelos, normas, interdições, regras e disciplina. Análogo ao mecanicismo das 

máquinas atuais, o sujeito converteu-se em mero instrumento para o funcionamento da 

mecânica das engrenagens sociais. Algumas imagens e suas configurações de força no 

plano discursivo, como vimos, permitiram este feito. Tornada ponto fixo, a figura humana 

foi esquadrinhada, dividida e planificada por meio de conceitos. Assim, a força da imagem 

apolínea torna-se uma espécie de ardil de Prometeu, considerado um herói-civilizador: o 

fogo sagrado roubado de Zeus converte a forma na configuração de uma rigorosa estrutura, 

uma engenhosa maquinaria na qual o próprio sujeito, por sua vez, torna-se apenas uma peça 

da engrenagem.  

A partir de sua natureza plástica, o sujeito foi conformado à imagem e semelhança 

de nossa época – baseada na categoria de norma, enquanto média da massa populacional. 
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Nesse registro, tem-se por meta a formação de cidadãos médios, afastando-se amplamente 

do sentido de areté, a qual acompanha a noção de formação humana desde o início no 

mundo ocidental. Em grande medida, a formação para excelência deslocou-se para 

instituições de ensino, tendendo a ser enquadrada como um percurso escolar, um processo 

de escolarização. Ao passo que tais instituições estão amparadas por um rigoroso sistema 

de saber e poder, é interditada uma importante parte do repertório de técnicas de si do 

sujeito, velando assim aspectos fundamentais presentes na própria história da formação 

humana: o campo das práticas que prepara para o governo de si mesmo, para a escolha de 

fins e para sua realização, em sua complexa relação com o modo de vida do sujeito (êthos),  

com o olhar e posicionamento sobre verdade/realidade (alethéia), com a cidade (pólis) e 

com os outros (filia, amizade, amor, política). O discurso sobre formação humana, nesse 

cenário biopolítico, tende a estruturar com rigor o percurso formativo, determinando 

modelos de conduta e regime de saberes possíveis. A teleoformidade própria de cada um 

tornar-se cada vez mais foco de administração do regime biopolítico. 

Contudo, como abrir mão de uma formação humana como “fim em si mesma”, ou 

como não convertê-la em mero instrumento da máquina social? Caso contrário, aceitaremos 

a conformação imposta por grupos e relações de poder que estruturam o caminho formativo, 

próprio de cada um? Como pode o educador se posicionar, enquanto formador, nesse 

registro?  

A suspensão do percurso cristalizado na teleoformidade de uma imagem e destino 

universal, segundo nossa reflexão, apresenta-se enquanto uma possibilidade de abertura à 

composição e ao ensaio de si mesmo. No entanto, envolve grande risco e perigo, uma vez 

que não está dado um conjunto de valores pré-existentes que sustentam a contínua travessia 

formativa como horizonte fixado previamente. Conduzir-se sobre um indefinido caminho é 

tarefa que solicita plasticidade, estratégia, fôlego, coragem e astúcia, uma vez que sua 

teleoformidade se baseia em uma forma aberta, e seu percurso não pode ser fixado de 

antemão.  
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