Textos Clássico de Filosofia
1º Ano
Parmênides
Poema
As duas vias
1. Os cavalos que me conduzem levaram-me tão longe quanto meu coração poderia
desejar, pois as deusas guiaram-me, através de todas as cidades, pelo caminho famoso
que conduz o homem que sabe. Por este caminho fui levado; pois por ele me conduziam
os prudentes cavalos que puxavam meu carro, e as moças indicavam o caminho.
O eixo, incandescendo-se na maça — pois em ambos os lados era movido pelas rodas
gigantes —, emitia sons estridentes de flauta, quando as filhas do sol, abandonando as
moradas da noite, corriam à luz, rejeitando com as mãos os véus que lhes cobriam as
cabeças.
Lá estão as portas que abrem sobre os caminhos da noite e do dia, entre a verga, ao
alto, e embaixo, uma soleira de pedra. As portas mesmas, as etéreas, são de grandes
batentes; a Justiça, deusa dos muitos rigores, detém as chaves de duplo uso. A ela
falavam com doces palavras as moças, persuadindo-a habilmente a abrir-lhes os
ferrolhos trancados. As portas abriram largamente, girando em sentido oposto os seus
batentes guarnecidos de bronze, ajustados em cavillhas e chavetas; e através das
portas, sobre o grande caminho, as moças
guiavam o carro e os cavalos.
A deusa acolheu-me afável, tomou-me a direita em sua mão e dirigiu-me a palavra
nestes termos: Oh! jovem, a ti, acompanhado por aurigas imortais, a ti, conduzido por
estes cavalos à nossa morada, eu saúdo. Não foi um mau destino que te colocou sobre
este caminho (longe das sendas mortais), mas a justiça e o direito. Pois deves saber
tudo, tanto o coração inabalável da verdade bem redonda, como as opiniões dos
mortais, em que não há certeza.
Contudo, também isto aprenderás: como a diversidade das aparências deve revelar uma
presença que merece ser recebida, penetrando tudo totalmente.
2. E agora vou falar; e tu, escuta as minhas palavras e guarda-as bem, pois vou dizerte dos únicos caminhos de investigação concebíveis. O primeiro [diz] que [o ser] é e que
o não-ser não é; este é o caminho da convicção, pois conduz à verdade. O segundo,
que não é, é, e que o não-ser é necessário; esta via, digo-te, é imperscrutável; pois não
podes conhecer aquilo que não é — isto é impossível —, nem expressá-lo em palavra.
3. Pois pensar e ser é o mesmo.
4. Contempla como, pelo espírito, o ausente, com certeza, se torna presente; pois ele
não separará o ser de sua conexão ao ser, nem para desmembrar-se em uma dispersão
universal e total segundo a sua ordem, nem para reunir-se.
5. Pouco me importa por onde eu comece, pois para lá sempre voltarei novamente.
6. Necessário é dizer e pensar que só o ser é; pois o ser é, e o nada, ao contrário, nada
é: afirmação que bem deves considerar. Desta via de investigação, eu te afasto; mas
também daquela outra, na qual vagueiam os mortais que nada sabem, cabeças duplas.
Pois é a ausência de meios que move, em seu peito, o seu espírito errante. Deixam-se
levar, surdos e cegos, mentes obtusas, massa indecisa, para a qual o ser e o não-ser é
considerado o mesmo e não o mesmo, e para a qual em tudo há uma via contraditória.

7. Jamais se conseguirá provar que o não-ser é; afasta, portanto, o teu pensamento
desta via de investigação, e nem te deixes arrastar a ela pela múltipla experiência do
hábito, nem governar pelo olho sem visão, pelo ouvido ensurdecido ou pela língua; mas
com a razão decide da muito controvertida tese,que te revelou minha palavra.
Heráclito de Éfeso
Fragmentos
O mobilismo
1. Este logos, os homens, antes ou depois de o haverem ouvido, jamais o
compreendem. Ainda que tudo ocorra de acordo com este logos, eles parecem não ter
experiência, cada vez que experimentam palavras e atos tais como os exponho,
analisando cada coisa segundo a sua natureza e interpretando-a como é. Os demais
homens ignoram o que fazem quando acordados, assim como esquecem o que fazem
durante o sono.
2. Por isso, é preciso seguir-se o comum. Mas, apesar de o logos ser comum, a
grande multidão vive como se cada um tivesse um entendimento próprio.
4. Se a felicidade consistisse nos prazeres do corpo, deveríamos considerar felizes os
bois quando encontram ervilhas para comer.
8. Tudo se faz por contraste, da luta dos contrários nasce a mais bela harmonia.
10. Correlações: completo e incompleto, concorde e discorde, harmonia e desarmonia,
e todas as coisas, um, e de um, todas as coisas.
12. Para os que entram nos mesmos rios, correm outras e novas águas. Mas também
almas (psychai) são exaladas do úmido.
17. A grande multidão não entende estas coisas, mesmo quando as encontra em seu
caminho, e não as entende quando ensinada; mas pensa saber.
18. Quem não espera, não encontrará o inesperado, que é inexplorável e inacessível.
30. Este cosmo, igual para todos, não o fez nenhum dos deuses, nem nenhum dos
homens, mas sempre foi, é e será um fogo eternamente vivo, acendendo-se e
extinguindo-se conforme a medida.
31. As transformações do fogo: primeiro o mar; do mar, uma metade terra, a outra, ar
incandescente. A terra dilui-se em mar, e esta recebe a sua medida segundo a mesma
lei, tal como era antes de se tornar terra.
32. O Uno, o único sábio, recusa-se e aceita ser chamado pelo nome de Zeus.

Platão (427-347 a.C)
Apologia de Sócrates
Talvez alguém diga: “Sócrates, será que você não pode ir embora, nos deixar em paz e
ficar quieto, calado?” Ora, eis a coisa mais difícil de convencer alguns de vocês. Pois se
eu disser que tal conduta seria desobediência ao deus e que por isso não posso ficar
quieto, vocês acharão que estou zombando e não acreditarão. E se disser que falar
diariamente da virtude e das outras coisas sobre as quais me ouvem falar e questionar

a mim e a outros é o bem maior do homem e que a vida que não se questiona não vale
a pena viver, vão me acreditar menos ainda. E assim é, senhores, mas não é fácil
convencê-los.
Além do mais, não estou acostumado a pensar que mereço punição alguma. Se tivesse
dinheiro, proporia uma multa, a maior que pudesse pagar, pois isso não me causaria
nenhum dano. Mas o fato é que não tenho dinheiro, a não ser que queiram impor uma
multa que eu possa pagar. Talvez eu possa pagar uma mina de prata [100 dracmas].
De modo que proponho essa penalidade.
Mas Platão aqui presente, atenienses, e Críton, Critóbulo e Apolodoro aconselham-me
a propor trinta minas, oferecendo-se como fiadores. Então proponho uma multa nesse
valor e estes homens serão meus fiadores mais que suficientes. Não passará muito
tempo, atenienses, e serão conhecidos e acusados pelos detratores do Estado como
assassinos de Sócrates, um sábio; pois sabem que quem quiser difamá-los dirá que fui
sábio, embora não o seja. Agora, se tives- sem esperado um pouco, o que desejam teria
ocorrido espontaneamente: pois veem como estou velho, quão avançado em anos e
próximo da morte. Digo isso não a todos, mas àqueles que votaram pela minha morte.
E a eles também tenho algo mais a dizer. Talvez pensem, senhores, que fui condenado
por me faltarem as palavras que os teriam feito absolver-me caso achasse correto fazer
e dizer tudo para conseguir a absolvição. Longe disso. E no entanto foi por uma falta
que me condenaram, não todavia uma falta de palavras, mas de cinismo e
descaramento, além da falta de vontade de dizer-lhes as coisas que vocês mais
gostariam de ouvir. Vocês gostariam de me ouvir gemer e lamentar e dizer e fazer coisas
que, insisto, são indignas de mim — coisas que vocês estão acostumados a ouvir de
outros. Mas não achei que devesse, ante o perigo em que me encontrava, fazer coisa
alguma indigna de um homem livre, nem me arrependo agora de ter feito minha defesa
como fiz, mas prefiro morrer depois de uma defesa dessas do que viver depois de uma
defesa do outro tipo.
Pois nem no tribunal nem na guerra devemos, eu ou qualquer outro homem, tentar
escapar da morte seja qual for o preço. Nas batalhas é muito comum um homem evitar
a morte depondo as armas e implorando misericórdia aos perseguidores; e há muitas
outras maneiras de escapar à morte ante perigos diversos quando se aceita fazer e
dizer qualquer coisa. Mas, senhores, não é difícil escapar à morte; muito mais difícil é
escapar à iniquidade, pois essa corre mais do que a morte. E agora, que sou velho e
lento, me alcança a mais vagarosa das duas, enquanto meus acusadores, espertos e
rápidos, são alcançados pela mais veloz. Ora, pois, irei embora, condenado por vocês
e sentenciado à morte, e eles serão condenados pela verdade, por vilania e erro. Espero
a minha pena; eles, a deles. Talvez as coisas tivessem que ser assim e acho que estão
bem. E agora desejo fazer uma profecia a vocês que me condenaram; pois me encontro
agora no momento em que os homens mais profetizam, que é pouco antes da morte.
Digo-lhes, homens que me executam, que o castigo recairá sobre vocês logo após a
minha morte, muito mais atroz que o castigo que me impõem.
Porque fazem isso comigo na esperança de não ter que prestar contas de suas vidas,
mas lhes digo que o resultado será bem diferente. Aqueles que irão forçá-los a prestar
contas serão em número bem maior do que o foram até aqui — homens a quem refreei,
embora vocês não soubessem disso — e muito mais duros, na medida mesma em que
mais jovens, e vocês ficarão mais ofendidos. Porque se pensam que condenando
homens à morte evitam a reprovação dos seus atos errôneos, estão enganados. Essa
escapatória de modo algum é possível nem honrosa; a saída mais fácil e digna não é
eliminar os outros, mas tornar-se bom ao máximo. E com essa profecia para os que me
condenaram, retiro-me.

Mas aos que votaram pela minha absolvição gostaria de falar sobre o que me
aconteceu, enquanto as autoridades estão ocupadas e antes que chegue a hora de ir
para o lugar onde devo morrer. Esperem comigo até lá, meus amigos, pois nada impede
que conversemos enquanto ainda há tempo. Sinto que vocês são meus amigos e quero
lhes mostrar o significado disso que me sucedeu. Pois, juízes — e chamando-os assim
dou-lhes o nome correto —, uma coisa maravilhosa aconteceu comigo. Pois até aqui o
oráculo costumeiro me falou com frequência, opondo-se a mim até nas menores
questões se acaso eu pretendesse fazer algo que não devia; mas agora, como veem,
recaiu sobre mim esse que deve ser e é geralmente considerado o maior dos males; e
o sinal divino não se me opôs nem quando saí de casa de manhã nem quando cheguei
aqui ao tribunal ou em qualquer momento do meu discurso, embora em outras ocasiões
tenha muitas vezes interrompido minhas palavras; agora, porém, neste caso, não se
opôs a coisa alguma que eu quis fazer ou dizer. Que razão suponho para isso? Vou
dizer-lhes. Isso que me aconteceu é sem dúvida uma coisa boa e os que acham a morte
um mal devem estar errados. Prova disso, convincente, me foi dada, pois com certeza
teria deparado o costumeiro sinal de oposição se não estivesse indo ao encontro de
algum coisa boa.
Vejamos também de outra forma como há bom motivo para esperar que seja uma boa
coisa. Pois de duas, uma: ou a morte é o nada e assim o morto não tem consciência de
coisa alguma ou, como diz o povo, é uma mudança de estado, uma migração da alma
deste lugar para outro. Se for inconsciência, como um sono em que sequer sonhamos,
a morte é um ganho maravilhoso. Pois acho que se comparasse uma noite de sono sem
sonhos com as outras noites e dias de sua vida, para dizer, depois de pensar bem,
quantos dias e noites teve na vida mais agradáveis do que aquela, qualquer pessoa —
e não somente o homem comum mas mesmo o grande Rei da Pérsia — veria que foram
poucos. Portanto, se tal for a natureza da morte, creio que é lucro, pois nesse caso toda
a eternidade não parecerá mais que uma noite. Mas por outro lado, se a morte é, por
assim dizer, uma mudança de casa daqui para algum outro lugar e se, como afirmam,
todos os mortos estão lá, que bênção maior poderia existir, juízes?
Pois se ao chegar ao outro mundo, deixando para trás os que se dizem juízes, o homem
vai encontrar os verdadeiros juízes que ali se reuniriam em julgamento, Minos,
Radamanto, Éaco, Triptólemo e todos os outros semideuses que foram homens justos
em vida, seria indesejável a troca de moradia? Ora, o que não dariam vocês para
encontrar Orfeu, Museu, Hesíodo e Homero? Quero morrer muitas vezes se tudo isso
for verdade, pois acharia a vida lá maravilhosa ao encontrar Palamedes e Ajax
Telamônio ou quaisquer dos antigos que perderam a vida por julgamento injusto e
comparar minha experiência com a deles. Acho que isso não seria desagradável. E o
maior prazer seria passar o tempo analisando e investigando as pessoas delá, como
faço com as daqui, para descobrir quem é sábio e quem pensa que é mas não é. Quanto
vocês não dariam, juízes, para investigar aquele que comandou o grande exército contra
Troia ou Odisseu, Sísifo e inúmeros outros homens e mulheres que eu poderia
mencionar? Reunir-se e conversar com eles, estudá-los, seria imensa felicidade. Pelo
menos as pessoas lá não matam gente por causa disso, pois, se é verdade o que diz o
povo, são para sempre imortais, além de mais felizes sob outros aspectos que os
homens daqui.
Mas vocês também, juízes, devem encarar a morte com esperança e não perder de
vista esta verdade única: que nenhum mal pode atingir um homem bom, seja em vida
ou após a morte, pois Deus não o abandona. Portanto, também isso que me aconteceu
não foi por acaso; vejo plenamente que é melhor para mim morrer agora e ficar livre dos
problemas. Foi por essa razão que o sinal não interferiu e não estou de forma alguma
zangado com os que me condenaram ou acusaram. No entanto, não foi com isso em
mente que eles me acusaram e condenaram, mas pensando em me ferir. Pelo que

merecem a culpa. Faço-lhes, porém, esta petição: punam meus filhos quando eles
crescerem, senhores, perturbando-os como eu perturbei vocês; caso lhes pareça que
eles se preocupam menos com a virtude do que com dinheiro ou outra coisa qualquer e
pensam ser mais do que são, repreendam-nos como eu repreendi vocês por se
preocuparem com o que não deveriam e acharem que significam alguma coisa quando
não valem nada. Se fizerem isso, tanto eu quanto meus filhos teremos recebido o justo
tratamento.
É chegado, porém, o momento de partir. Vou morrer e vocês viverão, mas só Deus sabe
a quem cabe o melhor quinhão.
O BANQUETE
O amor
O Banquete (Symposion) é o diálogo platônico sobre o Amor (Eros); de estilo fortemente
teatral e poético, consiste em uma série de discursos em que o Amor é apresentado sob
diferentes aspectos. A passagem aqui selecionada, uma das mais célebres dos diálogos
de Platão, é a apresentação por Sócrates de um discurso de Diotima, sacerdotisa de
Mantineia, sobre o Amor como desejo — de beleza, de imortalidade, de sabedoria —,
como processo de elevação da alma em busca da perfeição.
[…] É uma longa história, disse ela, mas mesmo assim vou lhe contar. Quando Afrodite
nasceu, os deuses fizeram uma grande festa e entre os convivas estava Poros, o deus
da Riqueza, filho do Engenho (Metis). No final do banquete, veio a Penúria (Penia)
mendigar, como sempre faz quando há alegria, e ficou perto da porta. Então,
embriagado de néctar — pois vinho não existia ainda —, Poros, o deus da Riqueza,
entrou no jardim de Zeus e ali, vencido pelo torpor, adormeceu.
Então Penúria, tão sem recurso de seu, arquitetou o plano de ter um filho de Poros e,
deitando-se ao seu lado, concebeu Amor. Assim sucedeu que desde o início Amor
serviu e assistiu Afrodite, por ter sido gerado no dia em que ela nasceu e ser, além disso,
por natureza, um amante do belo, e bela é Afrodite. Ora, como filho de Poros e da
Penúria, Amor está numa situação peculiar. Primeiro, é sempre pobre e está longe da
suavidade e beleza que muitos lhe supõem: ao contrário, é duro e seco, descalço e sem
teto; sempre se deita no chão nu, sem lençol, e descansa nos degraus das portas ou à
margem dos caminhos, ao ar livre; fiel à natureza da mãe, vive na penúria. Mas herdou
do pai os esquemas de conquista de tudo o que é belo e bom; porque é bravo,
impetuoso, muito sensível, caçador emérito, sempre tramando algum estratagema;
desejoso e capaz de sabedoria, a vida toda perseguindo a verdade; um mestre do
malabarismo, do feitiço e do discurso envolvente. Nem imortal nem mortal de
nascimento, no mesmíssimo dia está cheio de vida quando a sorte lhe sorri, para logo
ficar moribundo e em seguida renascer de novo por força da natureza paterna: mas os
recursos que obtém sempre se perdem; de modo que Amor nunca é pobre ou rico e,
além disso, está sempre a meio caminho da sabedoria e da ignorância. A questão é que
nenhum deus persegue a sabedoria ou deseja tornar-se sábio, pois já o é; e ninguém
mais que seja sábio persegue a sabedoria. Nem o ignorante persegue a sabedoria ou
deseja ser sábio; nisso, aliás, a ignorância é confrangedora: estar satisfeita consigo
mesma sem ser uma pessoa esclarecida nem inteligente.

O homem que não se sente deficiente não deseja aquilo de que não sente deficiência.
Quem, então, Diotima, perguntei, são os seguidores da sabedoria, se não são nem os
sábios nem os ignorantes? Ora, a esta altura uma criança mesmo poderia dizer, replicou
ela, que são as pessoas de tipo intermediário, entre as quais se inclui Amor. Porque a
sabedoria diz respeito às coisas mais belas e Amor é o amor do belo; de modo que a
necessidade de Amor tem que ser amiga da sabedoria e, como tal, deve situar-se entre
o sábio e o ignorante. Pelo que, também, deve agradecer sua origem: pois se teve um
pai sábio e rico, sua mãe é tola e pobre. Tal, meu bom Sócrates, é a natureza desse
espírito. Que você tenha formado outro conceito de Amor não é surpreendente. Você
supôs, a julgar por suas próprias palavras, que Amor fosse o amado e não o amante. O
que o levou, imagino, a afirmar que o Amor é tão belo.
O amável, com efeito, é realmente belo, suave, perfeito e abençoado; mas o amante é
diferente, como mostra o relato que fiz. Ao que observei: Então muito bem, senhora,
tem razão. Mas se Amor é assim como descreve, que utilidade tem para o ser humano?
Essa é a questão seguinte, Sócrates, retrucou, que tentarei esclarecer. Se Amor é de
natureza e origem tais como relatei, é também inspirado pelas coisas belas, como diz.
Agora, suponha que alguém nos perguntasse: Sócrates e Diotima, em que sentido Amor
é o amor do belo? Mas deixe-me colocar a questão de forma mais clara: o que é o amor
do amante do belo? […] Nesses assuntos de amor até você, Sócrates, poderia
eventualmente ser iniciado, mas não sei se entenderia os ritos e revelações dos quais
eles não passam de introito para os verdadeiramente instruídos. No entanto, vou lhe
falar deles, disse ela, e não pouparei os meus melhores esforços. Apenas faça o
possível da sua parte para acompanhar. Aquele que bem procede nesse campo deve
não somente começar por frequentar belos corpos na juventude. Em primeiro lugar, de
fato, se for bem orientado, deve amar um corpo em particular e engendrar uma bela
conversa; mas em seguida vai notar como a beleza desse ou daquele corpo é
semelhante à de qualquer outro e que, se pretende buscar a ideia da beleza, é rematada
tolice não encarar como uma só coisa a beleza que pertence a todos.
Tendo percebido essa verdade, deve tornar-se amante de todos os belos corpos e
arrefecer o seu sentimento por um único, desprezando isso como uma bobagem. Seu
próximo passo será dar um valor maior à beleza das almas do que à do corpo, de forma
que, por menor que seja a graça de qualquer alma promissora, bastará para o seu amor
e cuidado e para despertar e pedir um discurso que sirva à formação dos jovens. E por
último pode ser levado a contemplar o belo que existe em nossos costumes e leis e
observar que tudo isso tem afinidade, assim concluindo que a beleza do corpo é questão
menor. Dos costumes pode passar aos ramos do conhecimento e aí também encontrar
uma província da beleza. Vendo assim a beleza no geral, poderá escapar da mesquinha
e miúda escravidão de um único exemplo em que concentre como um servo todo o seu
cuidado, como a beleza de um jovem, de um homem ou de uma prática.
Dessa forma voltando-se para o oceano maior da beleza, pode pela contemplação
despertar em todo o seu esplendor muitos e belos frutos do discurso e da meditação,
numa rica colheita filosófica; até que, com a força e ascensão assim obtidas, vislumbra
o conhecimento específico de uma beleza ainda não revelada. E agora peço que preste
a maior atenção, disse ela. Quando um homem foi assim instruído no conhecimento do
amor, passando em revista coisas belas uma após outra, numa ascensão gradual e
segura, de repente terá a revelação, ao se aproximar do fim de suas investigações do

amor, de uma visão maravilhosa, bela por natureza; e esse, Sócrates, é o objetivo final
de todo o afã anterior. Antes de mais nada, ela é eterna e nunca nasce ou morre,
envelhece ou diminui; depois, não é parcialmente bela e parcialmente feia, nem é assim
num momento e assado em outro, nem em certos aspectos bela e em outros feia, nem
afetada pela posição de modo a parecer bela para alguns e feia para outros. Nem achará
o nosso iniciado essa beleza na aparência de um rosto ou de mãos ou de qualquer outra
parte do corpo, nem numa descrição específica ou num determinado conhecimento,
nem existente em algum lugar em outra substância, seja um animal, a terra, o céu ou
outra coisa qualquer, mas existente sempre de forma singular, independente, por si
mesma, enquanto toda a multiplicidade de coisas belas dela participam de tal modo que,
embora todas nasçam e morram, ela não aumenta nem diminui e não é afetada por
coisa alguma.
Assim, quando um homem, pelo método correto do amor dos jovens, ascende desses
particulares e começa a divisar aquela beleza, é quase capaz de captar o segredo final.
Essa é a abordagem ou indução correta dos assuntos do amor. Começando pelas
belezas óbvias, ele deve, pelo bem da mais elevada beleza, ascender sempre, como
nos degraus de uma escada, do primeiro para o segundo e daí para todos os corpos
belos; da beleza pessoal chega aos belos costumes, dos costumes ao belo aprendizado
e do aprendizado, por fim, àquele estudo particular que se ocupa da própria beleza e
apenas dela; de forma que finalmente vem a conhecer a essência mesma da beleza.
Nessa condição de vida acima de todas as outras, meu caro Sócrates, disse a mulher
de Mantineia, um homem percebe realmente que vale a pena viver ao contemplar a
beleza essencial. Esta, uma vez contemplada, superará em brilho o seu ouro e as suas
vestes, os seus belos rapazes e garotos cuja aparência agora tanto o perturba e o torna
disposto, como muitos outros à simples visão e companhia dos seus favoritos, a passar
mesmo sem comida e bebida, se isso fosse de algum modo possível, apenas para poder
olhá-los e desfrutar de sua presença.
Mas diga-me o que aconteceria se um de vocês tivesse a sorte de contemplar a beleza
essencial inteira, pura e genuína, não contaminada pela carne e a cor da humanidade
e todo esse refugo mortal. E se pudessem divisar a própria beleza divina em sua forma
única? Acha que é uma vida lamentável para um homem — ver as coisas dessa
maneira, adquirir essa visão pelos meios adequados e tê-la sempre consigo? Apenas
considere, disse ela, que isso fará somente com que, ao ver a beleza através daquilo
que a torna visível, não alimente ilusões mas exemplos de virtude, porquanto seu
contato não é com a ilusão mas com a verdade. Assim, quando adquirir uma verdadeira
virtude e desenvolvê-la, estará destinado a conquistar a amizade do Céu. Este, acima
de todos, é um homem imortal. Foi isso, Fedro e demais companheiros, o que Diotima
me disse e do que estou convencido; e tento, de minha parte, persuadir os vizinhos de
que para alcançar essa visão a melhor ajuda que a natureza humana pode esperar é do
Amor. Por isso digo-lhes agora que todo homem deve reverenciar o Amor, como eu de
minha parte reverencio com especial devoção todas as questões do amor e exorto todos
os outros homens a fazer o mesmo. Agora e sempre glorifico ao máximo o poder e o
valor do Amor. Assim eu lhe peço, Fedro, que tenha a bondade de considerar este relato
um elogio do Amor ou chame-o como melhor lhe aprouver. […]

Política
Aristóteles

Da Origem do Estado O Estado e seu Governo
Como sabemos, todo Estado é uma sociedade, a esperança de um bem, seu
princípio, assim como de toda associação, pois todas as ações dos homens têm por fim
aquilo que consideram um bem. Todas as sociedades, portanto, têm como meta alguma
vantagem, e aquela que é a principal e contém em si todas as outras se propõe a maior
vantagem possível. Chamamo-la Estado ou sociedade política.
Enganam-se os que imaginam que o poder de um rei ou de um magistrado de
República só se diferencie do de um pai de família e de um senhor pelo número maior
de súditos e que não há nenhuma diferença específica entre seus poderes. Segundo
eles, se tem poucos súditos é um senhor; se tem alguns a mais é um pai de família; se
tiver ainda mais é um rei ou um magistrado de República. Como se não houvesse
diferença entre uma grande família e um pequeno Estado, nem entre um rei e um
magistrado de República. A distinção seria que um rei governa sozinho perpetuamente,
enquanto um magistrado de República comanda e obedece alienadamente, em virtude
da Constituição. Tudo isso, porém, é errado, como veremos ao examinar esta matéria
segundo o método que usamos em nossas outras obras'.
Como não podemos conhecer melhor as coisas compostas do que decompondoas e analisando-as até seus mais simples elementos, comecemos por detalhar assim o
Estado e por examinar a diferença das partes, e procuremos saber se há uma ordem
conveniente para tratar de cada uma delas.
A Formação da Cidade
Nesta como em qualquer outra matéria, uma excelente atitude consiste em
remontar à origem. É preciso, inicialmente, reunir as pessoas que não podem passar
umas sem as outras, coma o macho e a fêmea para a geração. Esta maneira de se
perpetuar não é arbitrária e não pode, na espécie humana assim como entre os animais
e as plantas, efetuar-se senão naturalmente. É para a mútua conservação que a
natureza deu a um o comando e impôs a submissão ao outro.
Pertence também ao desígnio da natureza que comande quem pode, por sua
inteligência, tudo prover e, pelo contrário, que obedeça quem não possa contribuir para
a prosperidade comum a não ser pelo trabalho de seu corpo. Esta partilha é salutar para
o senhor e para o escravo.
A condição da mulher difere da do escravo. A natureza, com efeito, não age com
parcimônia, como os artesãos de Delfos que forjam suas facas para vários fins; ela
destina cada coisa a um uso especial; cada instrumento que só tem o seu uso é o melhor
para ela. Somente entre os bárbaros a mulher e o escravo estão no mesmo nível. Assim,

esses povos não têm o atributo que importa naturalmente a superioridade e sua
sociedade só é composta de escravos dos dois sexos. Foi isso que fez com que o poeta
acreditasse que os gregos tinham, de direito, poder sobre os bárbaros, como se, na
natureza, bárbaros e escravos se confundissem. A principal sociedade natural, que é a
família, formou-se, portanto, da dupla reunião do homem e da mulher, do senhor e do
escravo. O poeta Hesíodo tinha razão ao dizer que era preciso antes de tudo A casa, e
depois a mulher e o boi lavrador, já que o boi desempenha o papel do escravo entre os
pobres. Assim, a família é a sociedade cotidiana formada pela natureza e composta de
pessoas que comem, como diz Carondas, o mesmo pão e se esquentam, como diz
Epimênides de Creta, com o mesmo fogo.
A sociedade que em seguida se formou de várias casas chama-se aldeia e se
assemelha perfeitamente à primeira sociedade natural, com a diferença de não ser de
todos os momentos, nem de uma frequentação tão contínua. Ela contém as crianças e
as criancinhas, todas alimentadas com o mesmo leite. De qualquer modo, trata-se de
uma colônia tirada da primeira pela natureza.
Assim, as Cidades inicialmente foram, como ainda hoje o são algumas nações,
submetidas ao governo real, formadas que eram de reuniões de pessoas que já viviam
sob um monarca. Com efeito, toda família, sendo governada pelo mais velho como que
por um rei, continuava a viver sob a mesma autoridade, por causa da consanguinidade.
Este é o pensamento de Homero, quando diz:
Cada um, senhor absoluto de seus filhos e de suas mulheres,
Distribui leis a todos...
Isso ocorria porque nos primeiros tempos as famílias viviam dispersas. É ainda
por esta razão que todos os homens que antigamente viveram e ainda vivem sob reis
dizem que os deuses vivem da mesma maneira, atribuindo-lhes o governo das
sociedades humanas, já que os imaginam sob a forma do homem.
O Homem, "Animal Cívico"
A sociedade que se formou da reunião de várias aldeias constitui a Cidade, que
tem a faculdade de se bastar a si mesma, sendo organizada não apenas para conservar
a existência, mas também para buscar o bem-estar. Esta sociedade, portanto, também
está nos desígnios da natureza, como todas as outras que são seus elementos. Ora, a
natureza de cada coisa é precisamente seu fim. Assim, quando um ser é perfeito, de
qualquer espécie que ele seja - homem, cavalo, família -, dizemos que ele está na
natureza. Além disso, a coisa que, pela mesma razão, ultrapassa as outras e se
aproxima mais do objetivo proposto deve ser considerada a melhor. Bastar-se a si
mesma é uma meta a que tende toda a produção da natureza e é também o mais
perfeito estado. É, portanto, evidente que toda Cidade está na natureza e que o homem
é naturalmente feito para a sociedade política. Aquele que, por sua natureza e não por
obra do acaso, existisse sem nenhuma pátria seria um indivíduo detestável, muito acima
ou muito abaixo do homem, segundo Homero:
Um ser sem lar, sem família e sem leis.

Aquele que fosse assim por natureza só respiraria a guerra, não sendo detido
por nenhum freio e, como uma ave de rapina, estaria sempre pronto para cair sobre os
outros.
Assim, o homem é um animal cívico, mais social do que as abelhas e os outros
animais que vivem juntos. A natureza, que nada faz em vão, concedeu apenas a ele o
dom da palavra, que não devemos confundir com os sons da voz. Estes são apenas a
expressão de sensações agradáveis ou desagradáveis, de que os outros animais são,
como nós, capazes. A natureza deu-lhes um órgão limitado a este único efeito; nós,
porém, temos a mais, senão o conhecimento desenvolvido, pelo menos o sentimento
obscuro do bem e do mal, do útil e do nocivo, do justo e do injusto, objetos para a
manifestação dos quais nos foi principalmente dado o órgão da fala. Este comércio da
palavra é o laço de toda sociedade doméstica e civil.
O Estado, ou sociedade política, é até mesmo o primeiro objeto a que se propôs
a natureza'. O todo existe necessariamente antes da parte. As sociedades domésticas
e os indivíduos não são senão as partes integrantes da Cidade, todas subordinadas ao
corpo inteiro, todas distintas por seus poderes e suas funções, e todas inúteis quando
desarticuladas, semelhantes às mãos e aos pés que, uma vez separados do corpo, só
conservam o nome e a aparência, sem a realidade, como uma mão de pedra. O mesmo
ocorre com os membros da Cidade: nenhum pode bastar-se a si mesmo. Aquele que
não precisa dos outros homens, ou não pode resolver-se a ficar com eles, ou é um deus,
ou um bruto. Assim, a inclinação natural leva os homens a este gênero de sociedade.
O primeiro que a instituiu trouxe-lhe o maior dos bens. Mas, assim como o
homem civilizado é o melhor de todos os animais, aquele que não conhece nem justiça
nem leis é o pior de todos. Não há nada, sobretudo, de mais intolerável do que a injustiça
armada. Por si mesmas, as armas e a força são indiferentes ao bem e ao mal: é o
princípio motor que qualifica seu uso. Servir-se delas sem nenhum direito e unicamente
para saciar suas paixões rapaces ou lúbricas é atrocidade e perfídia. Seu uso só é lícito
para a justiça. O discernimento e o respeito ao direito formam a base da vida social e
os juízes são seus primeiros órgãos.

PERÍODO HELENÍSTICO
LÚCIO ANEU SÊNECA. (4 a.C – 65 d.C)
CARTA A LUCÍLIO IX (SOBRE FILOSOFIA E AMIZADE)
Desejas saber se Epicuro repreende com razão os que dizem o sábio bastar a si mesmo
e, por causa disso, não ter necessidade de amigo. Isso é objetado por Epicuro a Stilbo1
e àqueles pelos quais o sumo bem é visto como espírito impassível [impatiens]. É
necessário incidir em ambiguidade se quisermos exprimir apatheia por uma única
palavra e dizer “impassibilidade”. Poder-se-ia compreender o contrário do que queremos
significar. Nós3 queremos dizer, por apatheia, o que afaste todo sentido de mal . Mas
compreende-se apatheia como o que não possa receber mal nenhum. Veja então se é
melhor dizer ou “espírito invulnerável” ou “espírito posto além de todo sofrimento”. Isto
está entre nós e aqueles : nosso sábio vence certamente todas as vicissitudes, mas as
sente; o sábio daqueles nem sequer as sente. Isto para nós e para eles está em comum:
o sábio bastar a si mesmo [sapiens se ipso esse contentus]. Todavia, também deseja
ter amigo e vizinho e companheiro, ainda que baste a si mesmo.
Vê o quanto baste a si mesmo: algumas vezes está satisfeito com parte de si. Se ou
doença ou inimigo tenha-lhe privado da mão, se o acaso tenha-lhe arrancado algum
olho ou os olhos, suas partes que restam lhe bastarão, e será tão contente num corpo
diminuto e amputado quanto foi num íntegro. Mas, mesmo se não sente falta das partes
perdidas, não deseja perdê-las. Desse modo, o sábio se basta, não para que deseje
estar sem amigos, mas para que possa estar sem amigos. E este “possa” que digo é
tal: com espírito equânime suporta a perda do amigo. Sem amigo, na verdade, nunca
estará. Sabe como rapidamente reparar . Do mesmo modo que, se Fídias6 perdeu uma
estátua, logo faz outra, assim aquele artífice de fazer amizades dispõe outro no lugar do
perdido. Indagas de que modo faça rapidamente um amigo? Dir-te-ei, se estivermos
quites quanto a esta carta sobre o que foi acordado entre nós que eu te pague
constantemente. Disse Hecato7 : “Eu te mostrarei um filtro amoroso sem droga, sem
ervas, sem encantamento de feiticeira alguma: se desejas ser amado, ama”. Por outro
lado, certamente há grande prazer não somente na posse da antiga amizade, mas
também no início e na aquisição da nova. A diferença que há entre o agricultor fazendo
a colheita e semeando, há entre aquele que obteve um amigo e aquele que o obtém. O
filósofo Attalus costumava dizer ser mais agradável fazer um amigo que conservá-lo, do
mesmo modo que é mais agradável para o artista pintar que ter pintado. Aquele cuidado
dispensado em sua obra traz em si grande distração na própria ocupação. Não
igualmente se deleita quem remove a mão da obra acabada. Já usufrui o fruto da própria
arte; a mesma arte usufruiu quando tenha pintado. Mais frutuosa é a adolescência dos
filhos, mas a infância é mais doce.
O sábio se basta. Isso, meu Lucílio, quase todos interpretam do modo indevido; afastam
o sábio de todos os cantos e o empurram para dentro de sua própria pele. É preciso
distinguir o que e até que ponto prometa essa palavra; o sábio “se basta” para viver de
modo feliz, não para viver. Para viver ele precisa de muitas coisas, para bem viver,
somente espírito são e nobre e que despreza a fortuna.

Epicteto(50 d.C – 135 d.C)
O MANUAL DE EPICTETO
De todas as coisas existentes algumas estão sob o nosso poder e outras não. Debaixo
do nosso poder estão o pensamento, o impulso, a vontade de adquirir e a vontade de
evitar e, numa palavra, tudo que resulta das nossas ações. As coisas que não estão sob
nosso poder incluem o corpo, a propriedade, a reputação, o cargo e, numa palavra, tudo
aquilo que não resulta das nossas ações. As coisas sob nosso poder são, por natureza,
livres, não encontram obstáculos à sua frente, não são por nada limitadas: as coisas
que não estão debaixo do nosso poder são fracas, servis, sujeitas a limitações,
dependentes de outros fatores. Lembre-se, que se você imagina que aquilo que é
naturalmente escravo está livre e aquilo que naturalmente pertence a uma outra pessoa
é propriedade sua, então você estará prejudicado, você irá lamentar e ser colocado em
(um estado de) confusão, você irá culpar deuses e homens; mas se você pensa que
somente aquilo que lhe próprio é que lhe pertence e aquilo que é próprio de outrem
realmente pertence aquele outrem, ninguém jamais irá colocar imposições ou limitações
sobre você, você não irá culpar a ninguém, não fará nada contra a sua própria vontade,
não terá nenhum inimigo, pois nenhum mal pode alcançá-lo. Objetivando, portanto,
(alcançar) esses altos intuitos, você deve se recordar que adquirilos exige mais do que
um esforço ordinário; você terá de abandonar definitivamente certas coisas e outras
apenas neste momento. E se você gostaria de também vir a possuir estes (elementos)
- cargo e riqueza - pode ser que você não venha a alcançar os altos intentos, apenas
pelo fato que o seu desejo está fixado nos primeiros e certamente falhará em alcançar
aquelas coisas que trazem consigo a liberdade e a felicidade. Faça seu o estudo,
portanto, de confrontar toda a impressão grosseira com as palavras : "Nada mais és que
uma impressão e não representas aquilo que pareces ser". Então teste-a com aquelas
regras que você já possui; e somente com isso - o mais importante de todos os testes "Ela se preocupa com aquilo que está debaixo do nosso poder ou com aquilo que não
está debaixo do nosso poder?". Se ela estiver preocupada com aquilo que não está
debaixo do nosso poder, esteja pronto com a resposta que ela nada representa para
você.
Epicuro (341-270 a.C)
Carta a Meneceu
Que nenhum jovem adie o estudo da filosofia, e que nenhum velho se canse
dela; pois nunca é demasiado cedo nem demasiado tarde para cuidar do bem-estar da
alma. O homem que diz que o tempo para este estudo ainda não chegou ou já passou
é como o homem que diz que é demasiado cedo ou demasiado tarde para a felicidade.
Logo, tanto o jovem como o velho devem estudar filosofia, o primeiro para que à medida
que envelhece possa mesmo assim manter a felicidade da juventude nas suas
memórias agradáveis do passado, o último para que apesar de ser velho possa ao
mesmo tempo ser jovem em virtude da sua intrepidez perante o futuro.
Temos portanto de estudar o meio de assegurar a felicidade, visto que se a
tivermos, temos tudo, mas se não a tivermos, fazemos tudo para a obter. Pratica e
estuda sem cessar aquilo que estava sempre a ensinar-te, tendo a certeza de que estes
são os primeiros princípios da vida boa. Depois de aceitar deus como o ser imortal e

bemaventurado descrito pela opinião popular, nada mais lhe atribuas que seja estranho
à sua imortalidade ou à sua bem-aventurança, mas antes acredita acerca dele seja o
que for que possa sustentar a sua imortalidade bem-aventurada. Os deuses existem
realmente, pois a nossa percepção deles é clara; mas não são como a multidão os
imagina, pois a maior parte dos homens não retêm a imagem dos deuses que primeiro
recebem.
Não é o homem que destrói os deuses da crença popular que é ímpio, mas antes
quem descreve os deuses nos termos aceites pela multidão. Pois as opiniões da
multidão sobre os deuses não são percepções mas antes falsas suposições. De acordo
com estas superstições populares, os deuses enviam grandes males aos perversos, e
grandes bem-aventuranças aos íntegros, pois, sendo sempre favoráveis às suas
próprias virtudes, aprovam quem é como eles, encarando como estranho tudo o que é
diferente.
Habitua-te à crença de que a morte não nos diz respeito, dado que todo o mal
e todo o bem assentam na sensação e a sensação acaba com a morte. Logo, a crença
verdadeira de que a morte nada é para nós faz uma vida mortal feliz, não ao acrescentarlhe um tempo infinito, mas ao eliminar o desejo de imortalidade. Pois não há razão para
que o homem que tem plena certeza de que nada há a recear na morte encontre algo
que recear na vida. Assim, também é tolo quem diz que receia a morte não por ser
dolorosa quando chegar mas por ser dolorosa a sua antecipação; pois o que não é um
peso quando está presente é doloroso sem razão quando é antecipado. A morte, o mais
temido dos males, não nos diz consequentemente respeito; pois enquanto existimos a
morte não está presente, e quando a morte está presente nós já não existimos.
Nada é portanto nem para os vivos nem para os mortos visto que não está
presente nos vivos, e os mortos já não são. Mas os homens em geral por vezes fogem
da morte como o maior dos males, por vezes almejam-na como um alívio para os males
da vida. O homem sábio nem renuncia à vida nem receia o seu fim; pois a vida não o
ofende, nem supõe que não viver é de algum modo um mal. Tal como não escolhe a
comida da qual há maior quantidade mas a que é mais agradável, também não procura
a satisfação da vida mais longa mas sim a da mais feliz.
Tens de considerar que alguns desejos são naturais, outros vãos, e dos que são
naturais alguns são necessários e outros apenas naturais. Dos desejos naturais, alguns
são necessários para a felicidade, alguns para o bem-estar do corpo, alguns para a
própria vida. O homem que tem um conhecimento perfeito disto saberá como fazer toda
a sua escolha ou rejeição tender para ganhar saúde do corpo e paz de espírito, dado
que este é o fim último da vida bem-aventurada. Pois para alcançar este fim,
nomeadamente a libertação da dor e do medo, fazemos tudo. Quando se atinge esta
condição, toda a tempestade da alma sossega, dado que a criatura nada mais precisa
de fazer para procurar algo que lhe falte, nem de procurar qualquer outra coisa para
completar o bem-estar da alma e do corpo. Pois só sentimos a falta de prazer quando
sentimos dor com a sua ausência; mas quando não sentimos dor já não precisamos de
prazer. Por esta razão, dizemos que o prazer é o princípio e o fim da vida bemaventurada. Reconhecemos o prazer como o bem primeiro e natural; partindo do prazer,
aceitamos ou rejeitamos; e regressamos a isto ao ajuizar toda a coisa boa, usando este
sentimento de prazer como o nosso guia. Precisamente porque o prazer é o bem
principal e natural, não escolhemos todo o prazer, mas por vezes abstemo-nos de
prazeres se estes forem cancelados pelas privações que se seguem; e consideramos
muitas dores melhores do que prazeres quando um maior prazer virá até nós depois de

termos sofrido dores demoradas. Todo o prazer é um bem dado ter uma natureza
congênere da nossa; contudo, nem todo o prazer deve ser escolhido. De igual modo,
toda a dor é um mal, contudo nem toda a dor é de natureza a ser evitada em todas as
ocasiões. Pesando e olhando para as vantagens e desvantagens, é apropriado decidir
todas estas coisas; pois em certas circunstâncias tratamos o bem como mal e,
igualmente, o mal como bem.

O QUE É UM FATO SOCIAL?

Antes de procurar qual método convém ao estudo dos fatos sociais,
importa saber quais fatos chamamos assim.
A questão é ainda mais necessária porque se utiliza essa qualificação sem
muita precisão. Ela é empregada correntemente para designar mais ou menos
todos os fenômenos que se dão no interior da sociedade, por menos que
apresentem, com uma certa generalidade, algum interesse social. Mas, dessa
maneira, não há, por assim dizer, acontecimentos humanos que não possam ser
chamados sociais. Todo indivíduo come, bebe, dorme, raciocina, e a sociedade
tem todo o interesse em que essas funções se exerçam regularmente. Portanto,
se esses fatos fossem sociais, a sociologia não teria objeto próprio, e seu
domínio se confundiria com o da biologia e da psicologia.
Mas, na realidade, há em toda sociedade um grupo determinado de
fenômenos que se distinguem por caracteres definidos daqueles que as outras
ciências da natureza estudam.
Quando desempenho minha tarefa de irmão, de marido ou de cidadão,
quando executo os compromissos que assumi, eu cumpro deveres que estão
definidos, fora de mim e de meus atos, no direito e nos costumes. Ainda que eles
estejam de acordo com meus sentimentos próprios e que eu sinta interiormente
a realidade deles, esta não deixa de ser objetiva; pois não fui eu que os fiz, mas
os recebi pela educação. Aliás, quantas vezes não nos ocorre ignorarmos o
detalhe das obrigações que nos incumbem e precisarmos, para conhecê-las,
consultar o Código e seus intérpretes autorizados! Do mesmo modo, as crenças
e as práticas de sua vida religiosa, o fiel as encontrou inteiramente prontas ao
nascer; se elas existiam antes dele, é que existem fora dele. O sistema de signos
de que me sirvo para exprimir meu pensamento, o sistema de moedas que
emprego para pagar minhas dívidas, os instrumentos de crédito que utilizo em
minhas relações comerciais, as práticas observadas em minha profissão, etc.
funcionam independentemente do uso que faço deles. Que se tomem um a um
todos os membros de que é composta a sociedade; o que precede poderá ser
repetido a propósito de cada um deles. Eis aí, portanto, maneiras de agir, de
pensar e de sentir que apresentam essa notável propriedade de existirem fora
das consciências individuais.
Esses tipos de conduta ou de pensamento não apenas são exteriores ao
indivíduo, como também são dotados de uma força imperativa e coercitiva em
virtude da qual se impõem a ele, quer ele queira, quer não. Certamente, quando
me conformo voluntariamente a ela, essa coerção não se faz ou pouco se faz

sentir, sendo inútil. Nem por isso ela deixa de ser um caráter intrínseco desses
fatos, e a prova disso é que ela sê afirma tão logo tento resistir. Se tento violar
as regras do direito, elas reagem contra mim para impedir meu ato, se estiver
em tempo, ou para anulá-lo e restabelecê-lo em sua forma normal, se tiver sido
efetuado e for reparável, ou para fazer com que eu o expie, se não puder ser
reparado de outro modo. Em se tratando de máximas puramente morais, a
consciência pública reprime todo ato que as ofenda através da vigilância que
exerce sobre a conduta dos cidadãos e das penas especiais de que dispõe. Em
outros casos, a coerção é menos violenta, mas não deixa de existir. Se não me
submeto às convenções do mundo, se, ao vestir-me, não levo em conta
oscostumes observados em meu país e em minha classe, o riso que provoco, o
afastamento em relação a mim produzem, embora de maneira mais atenuada,
os mesmos efeitos que uma pena propriamente dita. Ademais, a coerção,
mesmo sendo apenas indireta, continua sendo eficaz. Não sou obrigado a falar
francês com meus compatriotas, nem a empregar as moedas legais; mas é
impossível agir de outro modo. Se eu quisesse escapar a essa necessidade,
minha tentativa fracassaria miseravelmente. Industrial, nada me proíbe de
trabalhar com procedimentos e métodos do século passado; mas, se o fizer, é
certo que me arruinarei. Ainda que, de fato, eu possa libertar-me dessas regras
e violá-las com sucesso, isso jamais ocorre sem que eu seja obrigado a lutar
contra elas. E ainda que elas sejam finalmente vencidas, demonstram
suficientemente sua força coercitiva pela resistência que opõem. Não há
inovador, mesmo afortunado, cujos empreendimentos não venham a deparar
com oposições desse tipo.
Eis, portanto uma ordem de fatos que apresentam características muito
especiais: consistem em maneiras de agir, de pensar e de sentir, exteriores ao
indivíduo, e que são dotadas de um poder de coerção em virtude do qual esses
fatos se impõem a ele. Por conseguinte, eles não poderiam se confundir com os
fenômenos orgânicos, já que consistem em representações e em ações; nem
com Os fenômenos psíquicos, os quais só têm existência na consciência
individual e através dela. Esses fatos constituem portanto uma espécie nova, e
é a eles que deve ser dada e reservada a qualificação de sociais. Essa
qualificação lhes convém; pois é claro que, não tendo o indivíduo por substrato,
eles não podem ter outro senão a sociedade, seja a sociedade política em seu
conjunto, seja um dos grupos parciais que ela encerra: confissões religiosas,
escolas políticas, literárias, corporações profissionais, etc. Por outro lado, é a
eles só que ela convém; pois apalavra social só tem sentido definido com a
condição de designar unicamente fenômenos que não se incluem em nenhuma
das categorias de fatos já constituídos e denominados. Eles são, portanto o
domínio próprio da sociologia. É verdade que a palavra coerção, pela qual os
definimos, pode vira assustar os zelosos defensores de um individualismo
absoluto. Como estes professam que o indivíduo é perfeitamente autônomo,
julgam que o diminuímos sempre que mostramos que ele não depende apenas

de si mesmo. Sendo hoje incontestável, porém, que a maior parte de nossas
ideias e de nossas tendências não é elaborada por nós, mas nos vem de fora,
elas só podem penetrar em nós impondo-se; eis tudo o que significa nossa
definição. Sabe-se, aliás, que nem toda coerção social exclui necessariamente
a personalidade individual'.
Entretanto, como os exemplos que acabamos de citar (regras jurídicas,
morais, dogmas religiosos, sistemas financeiros, etc.)consistem
todos
em crenças e em práticas constituídas, poder-se-ia supor, com base no que
precede, que só há fato social onde há organização definida. Mas existem outros
fatos que, sem apresentar essas formas cristalizadas, têm a mesma objetividade
e a mesma ascendência sobre o indivíduo. É o que chamamos de correntes
sociais. Assim, numa assembleia, os grandes movimentos de entusiasmo ou de
devoção que se produzem não têm por lugar de origem nenhuma consciência
particular. Eles nos vêm, a cada um de nós, de fora e são capazes de nos
arrebatar contra a nossa vontade. Certamente pode ocorrer que, entregando-me
a eles sem reserva, eu não sinta a pressão que exercem sobre mim. Mas ela se
acusa tão logo procuro lutar contra eles. Que um indivíduo tente se opor a uma
dessas manifestações coletivas: os sentimentos que ele nega se voltarão contra
ele. Ora, se essa força de coerção externa se afirma com tal nitidez nos casos
de resistência, é porque ela existe, ainda que inconsciente, nos casos contrários.
Somos então vítimas de uma ilusão que nos faz crer que elaboramos, nós
mesmos, o que se impôs a nós de fora. Mas, se a complacência com que nos
entregamos a essa força encobre a pressão sofrida, ela não a suprime. Assim,
também o ar não deixa de ser pesado, embora não sintamos mais seu peso.
Mesmo que, de nossa parte, tenhamos colaborado espontaneamente para a
emoção comum, a impressão que sentimos é muito diferente da que teríamos
sentido se estivéssemos sozinhos. Assim, a partir do momento em que a
assembleia se dissolve, em que essas influências cessam de agir sobre nós e
nos vemos de novo a sós, os sentimentos vividos nos dão a impressão de algo
estranho no qual não mais nos reconhecemos. Então nos damos conta de que
sofremos esses sentimentos bem mais do que os produzimos. Pode acontecer
até que nos causem horror, tanto eram contrários à nossa natureza. É assim que
indivíduos perfeitamente inofensivos na maior parte do tempo podem ser levados
a atos de atrocidade quando reunidos em multidão. Ora, o que dizemos dessas
explosões passageiras aplica-se identicamente aos movimentos de opinião,
mais duráveis, que se produzem a todo instante a nosso redor, seja em toda a
extensão da sociedade, seja em círculos mais restritos, sobre assuntos
religiosos, políticos, literários, artísticos, etc.
Aliás, pode-se confirmar por uma experiência característica essa definição
do fato social: basta observar a maneira como são educadas as crianças.
Quando se observam os fatos tais como são e tais como sempre foram, salta
aos olhos que toda educação consiste num esforço contínuo para impor à

criança maneiras de ver, de sentir e de agir às quais ela não teria chegado
espontaneamente. Desde os primeiros momentos de sua vida, forçamo-las a
comer, a beber, a dormir em horários regulares, forçamo-las à limpeza, à calma,
à obediência; mais tarde, forçamo-las para que aprendam a levar em conta
outrem, a respeitar os costumes, as conveniências, forçamo-las ao trabalho, etc.,
etc. Se, com o tempo, essa coerção cessa de ser sentida, é que pouco a pouco
ela dá origem a hábitos, a tendências internas que a tornam inútil, mas que só a
substituem pelo fato de derivarem dela. É verdade que, segundo Spencer, uma
educação racional deveria reprovar tais procedimentos e deixar a criança
proceder com toda a liberdade; mas como essa teoria pedagógica jamais foi
praticada por qualquer povo conhecido, ela constitui apenas um desideratum
pessoal, não um fato que se possa opor aos fatos que precedem. Ora, o que
torna estes últimos particularmente instrutivos é que a educação tem justamente
por objeto produzir o ser social; pode-se, portanto ver nela, como que
resumidamente, de que maneira esse ser constituiu-se na história. Essa pressão
de todos os instantes que sofre a criança é a pressão mesma do meio social que
tende a modelá-la à sua imagem e do qual os pais e os mestres não são senão
os representantes e os intermediários.
Assim, não é sua generalidade que pode servir para caracterizar os
fenômenos sociológicos. Um pensamento que se encontra em todas as
consciências particulares, um movimento que todos os indivíduos repetem nem
por isso são fatos sociais. Se se contentaram com esse caráter para defini-los,
é que os confundiram, erradamente, com o que se poderia chamar de suas
encarnações individuais. O que os constitui são as crenças, as tendências e as
práticas do grupo tomado coletivamente; quanto às formas que assumem os
estados coletivos ao se refratarem nos indivíduos, são coisas de outra espécie.
O que demonstra categoricamente essa dualidade de natureza é que essas duas
ordens de fatos apresentam-se geralmente dissociadas. Com efeito, algumas
dessas maneiras de agir ou de pensar adquirem, por causa da repetição, uma
espécie de consistência que as precipita, por assim dizer, e as isola dos acontecimentos particulares que as refletem. Elas assumem assim um corpo, uma forma
sensível que lhes é própria, e constituem uma realidade sui generis, muito
distinta dos fatos individuais que a manifestam. O hábito coletivo não existe
apenas em estado de imanência nos atos sucessivos que ele determina, mas se
exprime de uma vez por todas, por um privilégio cujo exemplo não encontramos
no reino biológico, numa fórmula que se repete de boca em boca, que se
transmite pela educação, que se fixa através da escrita. Tais são a origem e a
natureza das regras jurídicas, morais, dos aforismos e dos ditos populares, dos
artigos de fé em que as seitas religiosas ou políticas condensam suas crenças,
dos códigos de gosto que as escolas literárias estabelecem, etc. Nenhuma
dessas maneiras de agir ou de pensar se acha por inteiro nas aplicações que os
particulares fazem delas, já que elas podem inclusive existir sem serem
atualmente aplicadas.

Claro que essa dissociação nem sempre se apresenta com a mesma
nitidez. Mas basta que ela exista de uma maneira incontestável nos casos
importantes e numerosos que acabamos de mencionar, para provar que o fato
social é distinto de suas repercussões individuais. Aliás, mesmo que ela não seja
imediatamente dada à observação, pode-se com freqüência realizá-la com o
auxilio de certos artifícios de método; é inclusive indispensável proceder a essa
operação se quisermos separar o fato social de toda mistura para observá-lo no
estado de pureza. Assim, há certas correntes de opinião que nos impelem, com
desigual intensidade, conforme os tempos e os lugares, uma ao casamento, por
exemplo, outra ao suicídio ou a uma natalidade mais ou menos acentuada, etc.
*Trata-se, evidentemente, de fatos sociais. À primeira vista, eles parecem
inseparáveis das formas que assumem nos casos particulares. Mas a estatística
nos fornece o meio de isolá-los. Com efeito, eles são representados, não sem
exatidão, pelas taxas de natalidade, de nupcialidade, de suicídios, ou seja, pelo
número que se obtém ao dividir a média anual total dos nascimentos, dos
casamentos e das mortes voluntárias pelo total de homens em idade de se casar,
de procriar, de se suicidarz. Pois, como cada uma dessas cifras compreende
todos os casos particulares sem distinção, as circunstâncias individuais que
podem ter alguma participação na produção do fenômeno neutralizam-se
mutuamente e, portanto, não contribuem para determiná-lo. O que esse fato
exprime é um certo estado da alma coletiva.
Eis o que são os fenômenos sociais, desembaraçados de todo elemento
estranho. Quanto às suas manifestações privadas, elas têm claramente algo de
social, já que reproduzem em parte um modelo coletivo; mas cada uma delas
depende também, e em larga medida, da constituição orgânico-psíquica do
indivíduo, das circunstâncias particulares nas quais ele está situado. Portanto
elas não são fenômenos propriamente sociológicos. Pertencem
simultaneamente a dois reinos; poderíamos chamá-las sociopsíquicas. Essas
manifestações interessam o sociólogo sem constituírem a matéria imediata da
sociologia. No interior do organismo encontram-se igualmente fenômenos de
natureza mista que ciências mistas, como a química biológica, estudam.
Mas, dirão, um fenômeno só pode ser coletivo se for comum a todos os
membros da sociedade ou, pelo menos, à maior parte deles, portanto, se for
geral. Certamente, mas, se ele é geral, é porque é coletivo (isto é, mais ou menos
obrigatório), o que é bem diferente de ser coletivo por ser geral. Esse fenômeno
é um estado do grupo, que se repete nos indivíduos porque se impõe a eles. Ele
está em cada parte porque está no todo, o que é diferente de estar no todo por
estar nas partes. Isso é sobretudo evidente nas crenças e práticas que nos são
transmitidas inteiramente prontas pelas gerações anteriores; recebemo-las e
adotamo-las porque, sendo ao mesmo tempo uma obra coletiva e uma obra
secular, elas estão investidas de uma particular autoridade que a educação nos
ensinou a reconhecer e a respeitar. Ora, cumpre assinalar que a imensa maioria

dos fenômenos sociais nos chega dessa forma. Mas, ainda que se deva, em
parte, à nossa colaboração direta, o fato social é da mesma natureza. Um
sentimento coletivo que irrompe numa assembleia não exprime simplesmente o
que havia de comum entre todos os sentimentos individuais. Ele é algo
completamente distinto, conforme mostramos. É uma resultante da vida comum,
das ações e reações que se estabelecem entre as consciências individuais; e,
se repercute em cada uma delas, é em virtude da energia social que ele deve
precisamente à sua origem coletiva. Se todos os corações vibram em uníssono,
não é por causa de uma concordância espontânea e preestabelecida; é que uma
mesma força os move no mesmo sentido. Cada um é arrastado por todos.
Podemos assim representar-nos, de maneira precisa, o domínio da
sociologia. Ele compreende apenas um grupo determinado de fenômenos. Um
fato social se reconhece pelo poder de coerção externa que exerce ou é capaz
de exercer sobre os indivíduos; e a presença desse poder se reconhece, por sua
vez, seja pela existência de alguma sanção determinada, seja pela resistência
que o fato opõe a toda tentativa individual de fazer-lhe violência. Contudo, podese defini-lo também pela difusão que apresenta no interior do grupo, contanto
que, conforme as observações precedentes, tenha-se o cuidado de acrescentar
como segunda e essencial característica que ele existe independentemente das
formas individuais que assume ao difundir-se. Este último critério, em certos
casos, é inclusive mais fácil de aplicar que o precedente. De fato, a coerção é
fácil de constatar quando se traduz exteriormente por alguma reação direta da
sociedade, como é o caso em relação ao direito, à moral, às crenças, aos
costumes, inclusive às modas. Mas, quando é apenas indireta, como a que
exerce uma organização econômica, ela nem sempre se deixa perceber tão bem.
A generalidade combinada coma objetividade podem então ser mais fáceis de
estabelecer. Aliás, essa segunda definição não é senão outra forma da primeira;
pois, se uma maneira de se conduzir, que existe exteriormente às consciências
individuais, se generaliza, ela só pode fazê-lo impondo-se.
DURKHEIM, Emile. As Regras do Método Sociológico. Versão digital:
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/sugestao_leitura/so
ciologia/regras_metodo_sociologico.pdf

