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RESUMO 
 

O labor aqui apresentado parte do princípio de que o termo humanismo é usado 
hodiernamente para salvaguardar certos comportamentos ou formas de agir constituídas 
há mais de 2500 anos, sobretudo no que tange aos valores humanos mais básicos, os 
quais são axiomaticamente validados, sem quaisquer contestações. O humanismo é 
visto continuamente como pedra de toque da civilidade. Destarte, em 1999, o filósofo 
Peter Sloterdijk apresentou uma conferência na Baviera, intitulada Regras para o 
Parque Humano, cujo subtítulo deixava claro que se tratava de uma resposta ao texto de 
Martin Heidegger, Carta sobre o Humanismo, basicamente mostrando que a civilidade 
está estritamente vinculada à domesticação humana.  Nestes termos, o presente trabalho 
é dividido em três capítulos. No primeiro, pretende estabelecer os fundamentos culturais 
e metafísicos do humanismo. No segundo capítulo, fará uma abordagem sobre aquilo 
que chamaremos de humanismo epistolar e seus corolários. Por fim, no terceiro 
capítulo, teceremos asserções teóricas à crítica heideggeriana ao humanismo e à 
proposta pós-humanista contemporânea; assim como a respeito da relação entre 
convergência midiática e antropotécnicas, esses dois elementos tomados como 
fundamentos antropológicos do humanismo e do pós-humanismo e entendendo a citada 
relação historicamente, a partir de seus pressupostos biológicos e ontológicos. Portanto, 
o trabalho aqui apresentado, ao tentar mapear o humanismo sob a influência teórica de 
Sloterdijk, distingue-se precisamente por conseguir perceber a coerência com que ele 
pretende diagnosticar os rumos do humanismo contemporâneo. 
 

Palavras-chave: Humanismo. Domesticação. Antropotécnica. Mídias convergentes. 
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ABSTRACT 
 
This work starts from the principle that the word humanism has been currently used to 
advocate certain behaviors or ways of acting which had been constituted for more than 
2500 years, mainly in what refers to the most basic human values, which are clearly 
validated without any questioning. Humanism has been seen continually as a stone of 
civility touch. Thus, in 1999, the philosopher Peter Sloterdijk presented a conference in 
Baviera entitled Rules for the Human Zoo, whose subtitle was clear that it dealt with an 
answer to Martin Heidegger’s text Letter on Humanism, basically showing that civility 
is necessarily bound to human domestication. So, the present work is split in three 
chapters. The first one aims to set the cultural and metaphysical bases of humanism. 
The second one will adopt an approach about what we will call epistolary humanism 
and its corollaries. Besides, in the third chapter, we will compose theoretical statements 
to the Heideggerian criticism against humanism and the post humanist contemporary 
proposition, as well as about the anthropotechnics. We can state that these two elements 
are considered as anthropological fundamentals of humanism and post humanism, and 
by understanding their mentioned historical relationship from their biological and 
ontological assumptions. Therefore, this work, which has been presented here, when it 
tries to map humanism under the theoretical influence of Sloterdijk, it distinguishes 
itself precisely by realizing the coherence with which he aims at diagnosing the 
directions of the contemporary humanism. 
 
Key-words: Humanism. Domestication. Anthropotechnics. Convergent Media. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A premissa aristotélica de que o homem é por natureza um animal sociável tem 

peso considerável na formação do homem moderno, haja vista partir do princípio de que 

o fim do homem se encontra na vida em comunidade. Outrossim, pode-se ainda supor 

que considerações desse tipo sobrevivam a despeito de qualquer substrato 

transcendental, pois têm uma força axiomática. Contudo, mesmo que seja aceito que 

não é necessário contestar ou buscar uma maior justificativa argumentativa para tal 

assertiva, é de extrema importância compreender de que maneira se realiza essa 

pretensa natureza sociável do homem. Logo, vê-se que a chamada sociabilidade do 

homem encontra sua razão de ser fundamentalmente em uma espécie de formação, 

educação, humanização. 

Quase que paradoxalmente à premissa destacada acima, nota-se que a pergunta 

da contemporaneidade pelo sentido da palavra humanismo ganhou um novo sentido, 

principalmente ao se ter em mente os confrontos fratricidas que assolaram o século XX. 

Não foi à toa que Heidegger, em um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, questionou 

se era possível ainda se utilizar do referido conceito ou mesmo se esse não seria um 

mal-entendido histórico.  

Junto a isso, é lícito sempre pôr em xeque a tarefa da filosofia, quanto à sua real 

função na sociedade, já que não existe espaço para a contemplação em um mundo no 

qual, supostamente, a exigência da ação é supervalorizada, a importância do deixar ver e 

compreender é quando muito relegada ao imediatismo das forças mecânicas e 

econômicas; em outras palavras, deixar que a ação tenha direito a existir antes de haver 

sido estabelecida a via contemplativa, como se esta última opção representasse uma 

ruptura completa à primeira, de forma tão esdrúxula, que conceitos como o de 

humanismo acabam por perder qualquer argumento reflexivo, e caem na vala do senso 

comum sem maiores reservas. 

Diante desse fato, observa-se que Peter Sloterdijk tenta estabelecer um sentido 

realmente histórico e reflexivo para a palavra humanismo, se propondo a não deixar que 

a via filosófica seja relegada a uma mera crítica cultural, que poderia estar recheada de 

preconceitos metafísicos. Ele insta os meios filosóficos a desempenharem o papel de 

vanguarda intelectual e, portanto, olharem para o Homo sapiens sem preconceitos 
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ontológicos. Assim, ele entende que o homem deve ser visto enquanto um ser em 

contínua comunhão com o meio em que vive, com sua herança biológica, bem como 

com a alteridade e a linguagem instauradora da abertura do homem para o mundo.  

Ademais, em face do problema exposto relacionado ao humanismo, é cogente 

entender esse conceito não apenas sob a ótica cultural ou espiritual do homem, mas, 

indo além disso, construindo filosófica e antropologicamente uma história natural da 

hominização do homem, com o fito de perceber que a distinção sujeito-objeto, tão 

característica da história da metafísica, segundo Sloterdijk, não é suficiente para uma 

análise precisa desse fenômeno. 

É possível, ainda, advogar que as reais possibilidades de se abordar um tema 

como este são difíceis de serem definidas, principalmente em função de não se estar 

tratando de um dado empírico, que “aceita” ser manuseado, analisado, circunscrito, que 

estaria disponível ao exame, seja apenas pelos sentidos, seja por instrumentos 

confeccionados para tanto. No caso de um objeto de estudo como o humanismo e as 

técnicas de produção do homem, em seu sentido lato, isso se torna excessivamente mais 

complicado, porque é um objeto complexo para ser acomodado a uma metodologia 

específica, tanto por ser apreciado de diversas formas, pelos mais distintos autores e 

estudiosos, em diferentes contextos históricos, como por causar polêmica em razão do 

conhecimento superficial e preconceitos sobre o tema. Enfim, as dificuldades que se 

apresentam são incontáveis e indetermináveis. 

 Em um nível mais “concreto”, surgiu uma outra limitação que se relaciona à 

própria temática indicada: humanismo, antropotécnica e meios informacionais. Tal 

limitação encontra sua razão de ser porque rotineiramente estes são vistos como termos 

não irmanados dentro do meio acadêmico; outros indicariam que um intelectual que se 

propusesse a refletir sobre o humanismo, usando uma terminologia visivelmente 

polêmica, como antropotécnica, da forma como Sloterdijk o fez, só poderia ser um 

adepto das ideologias ultra-direitistas, um neonazista, ou eugenista irresponsável. Ou 

ainda muitas vezes, em razão de os críticos se encontrarem presos ao rol da metafísica 

tradicionalmente racionalista, muito embora seja mais viável pensar que essas 

dificuldades resultem de uma leitura superficial das obras de Sloterdijk, haja vista que 

ele permite isso, por sua grande versatilidade literária, que frequentemente faz com que 

um leitor menos atento se atenha a banalidades que não representaram o cerne de suas 

demandas. 
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Contudo, sabendo um pouco das más interpretações às quais está submetido 

o autor de um ensaio como Regras para o Parque Humano (2000), é fundamental 

deixar transparecer que sua intenção é sobremaneira de proeminência antropológica, por 

meio de um uso muito específico do vocabulário proposto. Em que pese ao citado 

vocabulário não conseguir ser convenientemente absorvido apenas pela leitura do 

opúsculo supracitado, posto estar intrinsecamente relacionado a um corpo de obras 

muito mais vultoso, no qual a temática do homem, seja enquanto sujeito ao processo de 

hominização ou enquanto pós-metafísico, está aprofundadamente exposta e pode ser 

devidamente apreendida. 

Imiscuindo-nos um pouco mais no problema, com o fito de dar legitimidade ao 

presente trabalho, é forçoso considerar alguns elementos minimamente curiosos, quando 

não motivacionais, no tocante à forma como Sloterdijk se entende como um interlocutor 

de Heidegger. Sendo leitor voraz deste último, interessa-se de forma profunda não 

apenas por temas como o humanismo – característicos do métier heideggeriano – mas 

também pela antropotécnica, assim como pelos meios de informação e comunicação 

convergentes, que extrapolam o campo conceitual heideggeriano, mas que podem ser 

abordados, como Sloterdijk o fez, a partir de categorias conceituais de Heidegger.  

Para justificar suas assertivas, logicamente, ademais de lançar mão de sua leitura 

e compreensão de Heidegger, também o fez em relação a outros membros do Panteão da 

filosofia, como Nietzsche e Platão, entre outros. Por sua forma de trabalho ser baseada 

em uma antropologia histórico-existencial, ele pretende definir o homem, literalmente, 

de forma mais radical do que Heidegger, utilizando a terminologia e as 

conceitualizações heideggerianas, mas, em alguns aspectos, indo além destas, por 

entender que não foram tratadas com o devido rigor e profundidade. É justamente nessa 

radicalidade que se encontra o objetivo de Sloterdijk. Assim sendo, em seu Regras para 

o parque humano ele empreende uma descrição do que é o humanismo, metafísico na 

perspectiva histórica, para, junto a isso, descrever como se dá a humanidade do Homo 

sapiens, assim como para mostrar a falência do humanismo metafísico-epistolar e, 

consequentemente, dentro do aporte antropotécnico, qual é o caminho seguido por essa 

nova forma de humanismo pós-epistolar. 

É lícito imaginar que seria confusa do ponto de vista da hermenêutica filosófica 

uma posição que vislumbrasse respeitosamente a história da metafísica, mas, que ao 

mesmo tempo, fosse acerbamente crítica a esta. Contudo, este foi o modo transparente 
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que Sloterdijk encontrou para se fazer ouvir. Para compreender essa característica é 

imperativo aceitar que, tanto para corroborar Heidegger quanto para excedê-lo, 

Sloterdijk, aparentemente de forma paradoxal, lançou mão da compreensão do super-

homem nietzschiano (Übermensch), do Assim falava Zaratustra (Also sprach 

Zarathustra), na seção intitulada “Da virtude apequenadora”, bem como da 

compreensão do governante como pastor de homens, presente em O político, de Platão:  

 

Desde O Político, e desde A República, correm pelo mundo discursos 
que falam da comunidade humana como um parque zoológico que é 
ao mesmo tempo um parque temático; a partir de então, a manutenção 
de seres humanos em parques ou cidades surge como uma tarefa 
zoopolítica (SLOTERDIJK, 2000, p. 48, grifo nosso). 

 

Nesse sentido, nota-se de antemão a configuração e a importância que a história 

da metafísica exerce no pensamento de Sloterdijk, pela recorrência que ele faz a ela. 

Mas, além disso, de como ele se utiliza da história da metafísica através dos seus 

maiores mestres para agredir o pensamento tacanho, possivelmente “contra-técnica e 

contra-tecnologia” que margeia o discurso sobre o homem. Principalmente porque esse 

pensar pequeno coloca a técnica, necessariamente, como o outro do homem, um outro 

que por sua própria força contranatural desumanizaria o homem. Essa é uma mirada que 

para Sloterdijk estaria carregada de mediocridade, na real acepção da palavra, pelo 

próprio entendimento que em realidades democráticas, talvez, o mais importante seja o 

culto às situações medianas (SLOTERDIJK, 2000). Ademais, tal situação média se 

torna ainda mais patente em função da própria postura insuficiente da metafísica 

clássica, a qual tem um caráter estritamente monovalente (SLOTERDIJK, 2000), que 

tem como corolário o pensar em termos antitéticos. 

Como consequência e associado ao que foi mencionado antes, é importante notar 

que para definir o homem é imprescindível caminhar pelos rincões metafísicos, sem 

perder de vista seus caracteres transmetafísicos, trans-humanistas, ou como é afirmado 

em Regras para o Parque Humano: à margem do humanismo e da metafísica. Isso se 

justifica em função de que provavelmente as maiores ressalvas ao trabalho de Sloterdijk 

emanam de seus pares, no âmbito da filosofia acadêmica. De acordo com isso, como se 

pode perceber, ele verte seus esforços na tentativa de arrazoar que o campo filosófico se 

estende para além do academicismo filosófico, e que a filosofia se encontra numa 
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relação muito dinâmica e muito delicada com a técnica – vista de maneira ampla, 

como ciência e tecnologia. Não é desarrazoado também defender, como o próprio 

Sloterdijk o faz, que sua proposta onto-antropológica pode ser resumida na construção 

de uma história contra-natural do natural do homem (SLOTERDIJK, 2011b). 

De outra feita, vale lembrar que é bem provável que a real limitação deste 

trabalho seja relacionada aos julgamentos dirigidos aos possíveis anacronismos 

presentes em um autor cujo tema não está circunscrito em (um) momento histórico 

(específico) da filosofia, mas que lança mão dos diversos contextos defrontados na 

história dessa disciplina, com o nítido intuito de diagnosticar de maneira fidedigna a 

contemporaneidade, correndo sérios riscos de que seu objeto de pesquisa estivesse 

descontextualizado. No entanto, essa aparente limitação transformou-se em um impulso, 

na medida em que a maior dificuldade encontrada seria justamente a razão pela qual 

este trabalho foi feito, ou melhor, para tentar promover uma exegética da hermenêutica 

de Sloterdijk, bem como contornar suas possíveis lacunas. 

 

1.1 CONFIGURAÇÃO DO TRABALHO 

 

Tendo em vista as limitações e os alcances apresentados, é forçoso demonstrar a 

configuração final pretendida com a presente pesquisa, centralizada em três temáticas 

principais, que versam sobre os seguintes aspectos: 1) fundamentos culturais e 

metafísicos do humanismo; 2) o humanismo epistolar e a proposta renascentista; 3) 

sobre antropotécnica e humanismo. Portanto, esses itens e seus respectivos subitens são 

impossíveis de serem mensurados corretamente para uma boa percepção histórica do 

alcance da proposta aqui apresentada. Cabe ressaltar que, principalmente nas duas 

primeiras seções mencionadas, a análise se expandiu muitas vezes para além dos textos 

de Sloterdijk, na tentativa de encontrar os alicerces teóricos de Sloterdijk, que o levaram 

a definir o humanismo como uma técnica de domesticação do homem, no sentido de 

produção. Isso se justiça pelo fato de que a tarefa sugerida seria um completo 

despautério caso se acreditasse que não é necessário para um bom desenvolvimento da 

temática observada o arrolamento de tais fundamentos teóricos, mesmo quando não o 

foram explicitamente apontados por Sloterdijk. 
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1) FUNDAMENTOS CULTURAIS E METAFÍSICOS DO HUMANISMO:  

 No primeiro capítulo tenta-se configurar a importância dos fatores que foram 

basilares para a gênese da humanitas latina. Nesse sentido, fez-se necessário observar 

todo o influxo do humanismo histórico, desde as suas fundamentações na paideia grega. 

O objetivo proposto foi inicialmente mostrar aquilo que foi considerado um erro por 

Heidegger, quando da definição do homem enquanto zõon lógon ékhon, acusando 

diretamente Aristóteles por tal consideração. Entretanto, a despeito destas exposições 

iniciais, o escopo era dar o devido apreço às forças humanizadoras pré-aristotélicas. 

Assim, mesmo sabendo da relevância da menção textual feita a Aristóteles, acredita-se 

ser fundamental observar os ascendentes culturais deste último, com o fito de manter o 

objetivo primordial, qual seja, de empreender uma análise antropológico-histórica da 

paideia, sem a qual incorrer-se-ia em uma perda de sentido dos conteúdos. 

Diante disso, a exposição gira em torno dos motivos pré-filosóficos e, sobretudo, 

miméticos que fundamentaram a formação do homem grego. Destarte, foram apontadas 

as diferenças entre a linguagem oral e a escrita, haja vista que aquela primeira foi a base 

dos mitos responsáveis pela paideia. Os apontamentos de Havelock (1996) e Vernant 

(1999) foram de grande monta nessa empreitada inicial, a qual, conforme dito, junto às 

perspectivas da domesticação (2000) e das mídias convergentes (2010), buscou apontar 

os elementos arrolados exclusivamente à cultura mitológica dos tempos de Homero. 

Em um segundo momento, examinaram-se alguns aspectos superficiais, embora 

cruciais, da dialética platônica como propulsora de uma catarse formadora do homem, 

que estivesse de acordo com os auspícios da polis. Também foi observada a necessidade 

das inquirições dialéticas em alcançar uma verdade metafísica que determinasse a 

realidade física. Desse modo, Sloterdijk (2010) visualizou em que medida Platão 

cumpriu seus objetivos essencialistas, sobretudo ao conseguir, ainda que não 

intencionalmente, refrear os impulsos polissêmicos de abertura ao mundo da doxa.  

Como último ponto na tentativa de estabelecer as bases culturais e metafísicas 

do humanismo, pretendeu-se abordar a catarse poética de Aristóteles e sua relação com 

a ética, portanto com a eudaimonia e o pretenso fim social do homem. Nesse sentido, a 

catarse poética, da mesma forma que a ética, surgiria como uma téchne, em última 

instância, antropotécnica causadora da paideia, e influenciadora do humanismo romano, 
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pois seriam também parte do ferramentário necessário à consecução da abertura 

pela linguagem, conforme se constata em Sloterdijk (2009a). 

 

2) O HUMANISMO EPISTOLAR E A PROPOSTA RENASCENTISTA 

  Neste capítulo se intencionou constatar aquilo que Sloterdijk, apoiando-se em 

Heidegger, determina como sendo a preparação para o humanismo moderno, não sem 

razão, a partir dos séculos XIV e XV, na Itália, com o renascimento, de modo que este 

seria um resgate da humanitas do Homo romanus (HEIDEGGER, 1995). Diante disso, 

considera-se importante notar que, para Sloterdijk, a proposta humanista moderna se 

caracteriza por ser um eco que tem sua proveniência na mensagem grega (paideia) e 

ressoa dos romanos até os nossos dias. Para Sloterdijk, foi a partir da obra platônica O 

político que se propuseram possibilidades ideológicas claras para o homem ser o 

educador do homem, de forma que a uns cabe domesticar, ao passo que a outros cabe 

serem domesticados. 

Por conseguinte, a proposta de se educar o homem para humanizá-lo, ecoada 

mais especificamente na obra de Cícero, conseguiu dar claramente um viés universalista 

ao humanismo epistolar, tornando-se o elo entre as culturas europeias subsequentes, de 

tal modo que ocorreu uma particular reconfiguração do humanismo na época do 

Iluminismo. 

Em seguida, objetivou-se mostrar o engendramento da concepção de cidadão, 

baseada no desenvolvimento do espírito de identidade nacional. A razão para tanto foi a 

compreensão do peso que a similaridade linguística e um corpus litterae podem infundir 

em um contexto cultural específico. Além disso, foi cogente discutir o papel dos novos 

meios midiáticos para a propagação do sentimento comunitário. 

E foi nesse momento que se fez a inserção dos argumentos de Sloterdijk, 

segundo os quais foi justamente no levantamento da tradição metafísica ocidental, que 

em última instância levou o homem para longe de sua natureza tolhida pela animalidade 

desprovida de mundo. 

Por último mostrou-se que as reflexões a respeito de Heidegger se justificarão 

para asseverar a posição de Sloterdijk (2000), segundo a qual a visão heideggeriana 

seria aquela que se expressa através de uma maneira existencial-ontológica, 

necessitando, portanto, ser pensada em termos de uma antropologia-existencial. 
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3) SOBRE ANTROPOTÉCNICA E HUMANISMO 

Nesse capítulo demonstrou-se primordialmente como é concebida a 

fundamentação teórica da análise antropológico-filosófica de Sloterdijk. Sobretudo, 

também porque foi a maneira encontrada para tentar finalizar o chamado “affaire 

Sloterdijk”, o qual tem seus pontos seminais na acusação feita a Sloterdijk de ser um 

neo-eugenista, nascida em torno da pretensão do diagnóstico da domesticação do 

homem, ou por tentar redimensionar a natureza humana, dirigindo-se a partir de 

categorias pós-metafísicas, ou melhor pós-humanistas. Nesse sentido, urgia construir 

uma onto-antropologia, cujo objetivo era deixar claros os processos de antropotécnica – 

criação do homem. 

Para tanto, se recorreu às teorias antropológicas evolucionistas para explicar o 

que é o homem e por qual motivo este existe na técnica. Por esse prisma, suas 

inquirições se resguardaram em uma relação muito salutar às ciências, logo, à técnica. 

Se revelou que a originalidade de sua posição é cabível no sentido de que não teve 

intenção de demonizar a técnica como responsável pelo embrutecimento humano. 

Assim, primeiramente tentou-se argumentar em torno do problema segundo o 

qual a domesticação do homem teve início ainda com o processo de hominização. Nesse 

sentido, o referido processo foi antes de tudo uma antropotécnica. 

Como consequência, foi preciso desconstruir o edifício metafísico do 

humanismo tradicional, primeiramente com a ajuda da crítica à dependência metafísica 

empreendida por Heidegger, mostrando como contra-argumentação a defesa de que a 

essência do homem se dá na linguagem e que, portanto, o mundo do homem não é 

predeterminado em razão de sua essência, já que ele está largado no mundo, ou, 

conforme a linguagem heideggeriana, é um ser-no-mundo. 

A seguir foi abordado o tema acerca da derrocada de um humanismo 

antropocêntrico, por meio de uma crítica macro-histórica ao mesmo, mostrando que o 

homem é fruto da técnica. É claro também que pensar a técnica como co-natural ao 

homem significou também inferir que ela tem papel preponderante na produção do 

homem, principalmente no que tange à possibilidade de desvelamento do mundo. 

Ademais, ao falar sobre o vir-ao-mundo do homem, tornou-se forçoso 

empreender uma análise sobre a espacialidade produzida pelas antropotécnicas, o que 

significa, ao final, pensar uma ontologia do espaço. 
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Como resposta às demandas acima, foi necessário pensar o espaço de 

abertura para o mundo, segundo Sloterdijk, como o lugar de domesticação do 

hominídeo. E por conseguinte como se dá o êxtase antropotécnico, enquanto uma forja 

de mundo. Como conclusão, da dissecação a respeito dos processos históricos e naturais 

de produção do homem, empreendida por meio do arcabouço ofertado por Sloterdijk, 

deu-se uma guinada de caráter mais prospectivo e buscou-se analisar qual o viés 

adotado para humanismo segundo uma perspectiva pós-metafísica. 
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2 FUNDAMENTOS CULTURAIS E METAFÍSICOS DO HUMANISMO 

 

Atualmente, é usual referir-se à necessidade de ações humanizadas. Até mesmo 

convém fazer referências a certas personalidades pela alcunha de “humanista”. 

Grosseiramente ou não, o fato é que se pretende um mesmo objetivo com tal uso, a 

saber: referir-se a ações típicas, ou melhor dizendo, que essencializam o ser humano por 

meio de uma caracterização metafísica, a qual especializa a humanidade do homem 

frente aos outros seres de ordem biológica. Em contraposição a isso, e ao mesmo tempo, 

junto ao que foi dito acima, poderíamos lembrar a frase lapidar de Terêncio: “Sou 

humano, e nada do que é humano me é estranho”. Diante dessa fatídica conclusão, 

extrai-se uma séria consequência, qual seja, o humanismo é uma batalha entre 

tendências bestializantes e domesticadoras. De modo que todas essas convergências 

perfazem a humanidade do homem. 

É importante notar que o homem tem necessidade de se autodeterminar, saber o 

que é, com o que é, bem como um possível para que é. Todas essas questões ganham 

significado ao se entender que ele – o homem – busca ter definido seus limites e sua 

relação com as outras espécies (CHOZA, 2009). Diante disso, surge também o 

imperativo cultural, não natural, de criar um conceito, ou um rol de ações ou práticas 

que possam se estender a todos os indivíduos que sejam demarcados dentro da 

compreensão de homem. Tal conceito pode-se chamar de humanismo, o qual, em um 

influxo quase epifânico, transforma fraternalmente os indivíduos da espécie Homo 

sapiens, que se encontram dentro de um certo escopo, em humanos. Assim, quedaria 

prefixada a humanidade do homem. 

Jacinto Choza (2009) afirma que são diversas as culturas primitivas nas quais o 

termo utilizado para denominar a tribo também significa homem. Logo, aqueles que não 

dispõem de um mesmo uso da linguagem ou da mesma identidade geográfica não se 

enquadrariam dentro da definição de homem: 

As velhas fronteiras mantinham um mundo bem definido e 
seguramente interpretado, mas quando essa ordem estabelecida e sua 
correspondente metafísica se dissolvem, deve-se recorrer de novo aos 
critérios imediatos da geografia para diferenciar entre terrestres e 
extraterrestres, os que estão aqui e os que estão ali, ou aos critérios da 
sociologia para distinguir os que são amigáveis dos que são hostis. Se 
percebe então que as fronteiras metafísicas e as sociológicas, em seu 
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ponto de partida, são fronteiras geográficas (CHOZA, 2009, p. 
49, tradução nossa). 

 

Frente aos pressupostos apresentados, constata-se que aquilo a ser compreendido 

metafisicamente estaria mais bem delimitado, de maneira apriorista, em limites físicos 

ou naturais, os quais, em última análise contribuiriam minimamente, de forma indireta, 

para a delimitação cultural, ou melhor dizendo, para o estabelecimento de uma distinção 

metafísica para o homem, a qual dependeria, evidentemente, de uma cultura dada. 

Diante disso, já seria possível estabelecer uma aliança formal entre natureza e cultura. 

Contudo, Martin Heidegger, em seu texto de 1946, Carta sobre o Humanismo 

(1995), considerando apenas os aspectos culturais, não incidentalmente, percebia que o 

grande deslize da metafísica tradicional foi tentar encontrar uma essência primordial 

para o ser humano. Para ele, tal erro teve seu lócus inicial em Aristóteles. Para o 

estagirita, havia consenso na compreensão de que o ser humano possui uma diferença 

específica frente aos outros seres vivos, a qual, em primeira instância, igualava os seres 

humanos aos outros seres vivos, biologicamente, mas os distingue posteriormente das 

outras criaturas como animalis rationalis, configuração latina do grego zõon lógon 

ékhon, a qual poderíamos entender como ser vivo que possui logos.  

Para Heidegger, o primeiro desencontro a ser visualizado aqui é conceber o 

homem como um animal. Para ele, de forma alguma a essência humana poderia ser 

anteposta, ainda que fosse coerente a proposta da subsequente diferença específica. O 

problema primário é pensar a essência do homem junto a seres que não podem se 

encontrar no âmbito da linguagem. Ademais, ao se pretender disponibilizar ao homem 

sua essência a partir da racionalidade, isto é, metafisicamente, toda sua estrutura 

ontológica acaba sendo comprometida, mesmo ao se levar em consideração o não 

questionamento a respeito da falsidade ou verossimilhança dessa concepção metafísica1. 

Curioso é perceber que a depender, em parte, de uma mirada heideggeriana, pode-se 

definir o homem metafisicamente, contudo, com caracterizações eminentemente 

naturalistas. Diante disso só restaria decidir o viés a ser tomado: 

Mas quando o homem se define pela linguagem, então começa a haver 
semi-homens ou quase homens, definidos assim desde o ponto de 
vista político ou ético, e cujo estatuto metafísico resulta problemático, 
porque então as fronteiras metafísicas estão começando a ser mais 

                                                             
1 A discussão pormenorizada sobre a interpretação heideggeriana, sob os auspícios da visão de Sloterdijk, 
a respeito da concepção de homem, e do seu consequente humanismo, será apresentada no capítulo IV. 
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líquidas que as geográficas e sociais, e mais fiáveis (CHOZA, 
2009, p. 53, tradução nossa). 

 

É notório que Aristóteles, seguindo uma alameda metafísica já iniciada por 

Platão, definia os homens como aqueles que tomavam parte nos negócios da polis. 

Entretanto, seria necessária uma certa aptidão primeiro, a qual, na maior parte das 

vezes, seria desenvolvida mediante um certo treinamento intelectual. Junto a esse 

argumento, segundo o próprio Aristóteles, no Livro I, de A Metafísica, os seres 

humanos aspiram ao saber, precisamente por causa da distinção de gênero atribuída a 

eles. E dentre os seres humanos, aqueles que são capazes de teorizar se distinguem dos 

que não o são, dado que são capazes de dar razão, assim como o chefe da obra se 

diferencia do mero operário, na medida em que este último tem sua realidade vigente 

fora da contemplação. 

 Toda essa taxonomia a respeito do ser humano termina por levar ao 

entendimento do que é uma vida humana digna. Ou seja, existiria desde a Grécia antiga 

uma intuição primeira sobre as categorias distintivas do animal político. 

 Junto a isso, indo ao princípio na linha das determinações histórico-metafísicas, 

pode-se afirmar que isto que se chama hoje de formação guarda certa similaridade com 

a paideia grega, no que se refere ao que os gregos entendiam como formação política, 

mormente espiritual, voltada exclusivamente em prol dos mais altos valores para a 

coletividade (REALE, 1995).  Segundo Jaeger (1995, p. 3): “todo povo que atinge certo 

grau de desenvolvimento sente-se naturalmente inclinado à prática da educação”. Em 

linhas gerais, ele mostra que aquilo que se chama educação perfaz com naturalidade a 

realidade cultural de um povo, movendo-o a estabelecer práticas de transmissão de 

todas as convenções que lhes são peculiares. Em especial porque o termo humanismo 

não tenha um similar grego, a palavra paideia teria seu correlato mais próximo à 

pedagogia ou práticas que levem as crianças a tornarem-se adultos virtuosos (JAEGER, 

1995). 

Ainda que a paideia grega não corresponda ipsis litteris à humanitas romana, é 

indubitável sua contribuição na formação desta. Sobretudo por seus correspondentes 

pré-metafísicos, legados da educação homérica, por meio dos costumes e mitos que 
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tendencialmente se caracterizariam como os elementos de transferência2 

(SLOTERDIJK, 2010), responsáveis pela perpetuação da cultura, os quais, nessa 

categoria, seriam inconscientes; ou ainda os mecanismos claramente formadores, 

exclusivistas e metafísicos identificados a partir de Platão, os quais tinham a intenção de 

elevar os indivíduos a instâncias minimamente enobrecedoras da psyché humana.  

Tais caracterizações já de antemão iluminam o caminho rumo ao entendimento 

do assunto, principalmente ao se levar em consideração que o homem está aberto às 

novas realidades de maneira limitada – vez que o limite extremo seria o surgimento do 

desconforto – porquanto os homens têm o mecanismo para promover a abertura, a 

saber: a linguagem, e essa ideia de limitação deve ficar muito clara, posto que se 

poderia ordinariamente cogitar que na medida em que a possibilidade de abertura existe, 

logo, seria um caminho sem fim do Homo sapiens rumo à compreensão do mundo com 

a ajuda da linguagem. O motivo dessa observação surge porque necessariamente, 

segundo Sloterdijk (2010), são criados bloqueios estruturais da ordem da coletividade 

ao novo; assim, a abertura é delimitada em termos de arraigamentos aos padrões 

culturais já consolidados. Naturalmente, isso ocorre por causa da defesa do conforto 

consubstanciado pelos costumes e mitos. Portanto, de modo a não fugir da ordem 

propiciada pelos hábitos, é possível perceber o quão relevante é para a manutenção do 

status quo cultural o desenvolvimento dos mencionados bloqueios, o que ocorre de 

maneira inconsciente. 

Diante disso, é patente acolher a ideia da resistência natural dos costumes e 

mitos na época anterior à metafísica propriamente dita, haja vista a possibilidade de 

abordá-la como “sistema evolutivamente mais eficaz para atenuar a abertura ao mundo” 

(SLOTERDIJK, 2001a, p. 134). Ademais, as transferências são processos criativos que 

têm o intuito de levar os seres humanos ao aberto (SLOTERDIJK, 2010), processos que 

intercomunicam as esferas isoladas, pensamentos nos quais os seres humanos vivem. 

Isso porque é sabido que a ideia de subjetividade cerebral, isolada dos outros cérebros, 

não é crível ainda no momento do contexto pré-metafísico homérico (SLOTERDIJK, 

                                                             
2 Na realidade, Sloterdijk não afirma em seus textos que os mitos estariam caracterizados dentro dos 
quatro mecanismos que conduziram a curiosas causalidades circulares, conforme ele mesmo afirma em A 
Domesticação do Ser (2011a). Tais mecanismos são derivados da literatura paleontológica, e são: o 
mecanismo de isolamento, o mecanismo de exclusão corporal, o mecanismo de pedomorfose ou neotenia 
e o mecanismo de transferência. Este último mecanismo caracterizaria que “o recurso às recordações de 
situações de épocas anteriores às catástrofes é o ponto de partida para o nascimento de religiões 
reparadoras, cujo núcleo constitui os rituais e os atos psíquicos com os quais se transferem as 
experiências” (2011a, p. 135-6, tradução nossa). 
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2010). Nesse sentido, entende-se a transferência enquanto uma ferramenta cultural, 

de sorte que os indivíduos isoladamente, percebidos enquanto sujeitos, não teriam 

relevância para o sistema, até porque isso seria um completo anacronismo, posto que 

ainda não é possível pensar, em termos de constituição cognitiva humana, em uma 

subjetividade pensante, na qual o escrutínio individualista é parte dominante.  

Seria inconcebível, na conjuntura histórico-social à qual se faz menção aqui, 

pensar em um mundo cerebral invisível e inexpugnável para observadores externos. 

Esse tipo de representação é um fenômeno típico da modernidade (SLOTERDIJK, 

2010), o qual teve seus primeiros ecos a partir da metafísica platônica. Até mesmo “a 

representação de ideias privadas não tinha apoio algum na experiência anímica ou na 

concepção social do espaço; ainda não tinham sido edificadas células para os 

indivíduos: nem no imaginário nem na arquitetura física das sociedades” 

(SLOTERDIJK, 2010, p .245). 

No geral, na antiguidade pré-metafísica, pela própria inexistência de um espaço 

privado, os mecanismos de resistência ao novo sempre foram horizontalizados e 

coletivos, precisamente por meio da tradição. Todas as atividades cerebrais eram 

necessariamente comunitárias. Um dos elementos de manutenção desse contexto é a 

inexistência da escrita. Pois, deve-se levar em consideração que “a inteligência pré-

alfabética remete a um denso clima de participação” (SLOTERDIJK, 2009, p. 247), no 

qual a imitação de situações prototípicas é conditio sine qua non à abertura de mundo. 

 

2.1 PAIDEIA HOMÉRICA E SUA FUNDAMENTACÃO MITOLÓGICA 

 

Eric Havelock (1996) expôs uma explicação bastante plausível relacionada ao 

valor do aparato mitológico existente na Grécia pré-metafísica como um dos principais 

fundamentos para a constituição do pensamento filosófico-dialético representado 

sobremaneira por Platão. Havelock imiscuiu-se mesmo no âmago da construção 

político-social grega como um povo, ou seja, ilustrou como surgiu a cultura grega, a 

partir de uma mesma raiz linguística, para se chegar à importância dos mitos dentro 

dessa cultura. Para explicar isso, ele se ateve ao fato de que, com o fim da era micênica, 

teve início uma dispersão dos povos peninsulares para diversos outros lugares, e, ainda, 

com o advento deste êxodo, esses povos mantiveram uma certa identidade grupal, 
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alcançada por meio de um idioma comum – o grego – permitindo que desse modo 

sua cultura fosse mantida.  

Frente a isso, surge um questionamento do qual não se pode abrir mão: sabe-se 

que nesse período, por volta do século XII a.C., não existia a escrita, que é sabidamente, 

na modernidade, um dos principais meios de conservação da memória coletiva de 

qualquer grupo cultural; então, que estratégias encontraram aqueles povos dispersos 

para manter sua cultura, para que a tradição, as normas, os costumes e os hábitos fossem 

perpetuados? A elucidação de uma questão como essa exige lucidez e clareza. É 

evidente que, com a ocorrência da aludida evasão populacional, fosse necessário à 

população mencionada encontrar algum tipo de “mecanismo técnico” que ajudasse na 

não obliteração de sua consciência de grupo, enquanto comunidade (HAVELOCK, 

1996), o que na linguagem antropológica, particular à Sloterdijk, é definido como 

mecanismo de transferência.  

O grupo linguístico se conhecia enquanto tal e tinha necessidade de perpetuar 

suas características mais peculiares para que continuasse a existir em sua forma 

comunitária. Desse jeito, como a forma de linguagem à qual estavam presos era por 

excelência oral, desenvolveu-se, na oralidade, um transporte complexo, por meio do 

qual todo um estilo de vida grego foi passado para a posteridade (HAVELOCK, 1996). 

Dado aparato técnico deveria ter por intenção transpor os usos e costumes daquela 

população para as gerações futuras e, sem a ajuda da escrita, um meio mimético parece 

ter sido o mais ajustável à situação que se apresentava. 

O mimetismo, característica inata a qualquer grupo humano, nos poemas épicos 

representou a possibilidade de adaptação e também de transferência buscada por aquela 

cultura exclusivamente oral. Mas, ainda em se aceitando que uma questão foi 

solucionada, ou que os poemas épicos foram o meio oral que preservou a cultura grega, 

resta saber de que maneira, ou melhor, como a tradição épica conseguiu tal feito? 

Com esse grande impacto que foi a conservação da cultura por meios orais, os 

poemas épicos, principalmente os de Hesíodo e Homero, foram acolhidos como base 

educacional grega, podendo os dois poetas-rapsodos mencionados ser percebidos como 

os primeiros educadores da antiguidade grega (HAVELOCK, 1996). A maneira pela 

qual a cultura pôde ser perpetuada foi o verdadeiro elo entre uma comunidade de povos 

distintos que foi se aglomerando sem maiores auspícios com relação a ser uma cultura 
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homogênea, e uma comunidade que se conhecia enquanto tal, por partilhar o 

mesmo idioma e as mesmas crenças e, assim sendo, necessariamente, produzindo a 

abertura de mundo pela linguagem mediante uma certa uniformidade. É possível 

afirmar, portanto, que o desenvolvimento do humanismo grego se inicia precisamente 

com a produção de abertura propiciada pela linguagem através dos mitos. 

Os argumentos sobre o papel dos poemas épicos na construção de um ideal 

educacional grego são bastante fortes. Aliás, a reivindicação do caráter paidêutico, de se 

ajustar aos costumes que vigoravam à época, fez com que, em decorrência disso, o 

teatro se transformasse no “complemento educacional” exato, que por via de regra fez 

da dramatização um reflexo dos comportamentos socialmente aceitos. Então, a epopeia 

estava para a educação assim como a educação estava para a constituição da vida social 

e cultural do povo, perfazendo um todo no qual o relato mitológico é capaz de conceber 

a estruturação completa da natureza e do homem, numa relação de simbiose, na qual 

tudo poderia ser explicado partindo-se da assimilação do caráter humano à natureza. 

Bem como é inquestionável o viés antropotécnico desses poemas, na medida em que 

são agentes da construção e, principalmente, manutenção da ordem cultural. 

Junto a toda emblemática análise de Havelock no tocante ao mito na Grécia 

antiga, é possível traçar um paralelo teórico com Sloterdijk (2010), uma vez que este 

último entende a força da educação do mito principalmente pela recepção de Platão. 

Entretanto, com sua argumentação pouco usual, respeitando o antigo, mas 

estabelecendo uma crítica ácida, deixa patente que o objetivo maior do mito era se 

tornar o melhor instrumento de combate ao novo, defendendo o convencionalmente 

vigente. Principalmente, porque a abertura se dá por meio do desvelamento, o qual 

nunca é dado de maneira definitiva, uma vez que “corresponder de forma adequada ao 

Ser como diferencial do manifesto e velado significa estar disposto a aceitar ulteriores 

revelações e descobrimentos” (SLOTERDIJK, 2011b, p. 134, tradução nossa). Portanto, 

a expectativa do novo, de novas abordagens necessariamente choca-se com a tradição, 

com o que já está dado. Para Sloterdijk, essa também foi uma intuição de Heidegger, o 

qual compreendia uma postura conservadora da própria metafísica clássica, iniciada 

com Platão: “Com efeito, a metafísica queria, como antes dela o mito, reduzir o risco da 

abertura ao mundo, mas com um novo meio: a redução das multiplicidades flutuantes 

do que se denomina essência” (SLOTERDIJK, 2010).  
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2.1.1 O caráter mnemônico do mito 

É fundamental também observar com nitidez a relação mito-educação, já que 

Platão diz ter sido “Homero o educador da Grécia, e que é digno de se tomar por 

modelo no que toca à administração e à educação humana” (A República, 606e). Foi 

com vistas a isso que o mito foi preservado, já que a concepção de que os poetas foram 

os responsáveis diretos pelo estabelecimento cultural dos gregos enquanto cultura não 

pode ser relegada à mera suposição, na medida em que poetas como Homero – o mais 

notável de todos – exerceram considerável influência na estruturação paidêutica clássica 

(JAEGER, 1995). Como se vê no extrato supracitado, era com base nas determinações 

contidas nos poemas épicos que se estruturava um fio condutor do comportamento 

humano enquanto ser social e em relação com os outros. Na boca do menestrel eram 

perpetuadas formas educacionais supervenientes das epopeias clássicas, que tinham o 

nítido direcionamento de fazer vir à mente do ouvinte algum modelo outrora 

estabelecido. 

Esse funcionamento se dava em três planos distintos, os quais devem vistos 

como três áreas inter-relacionadas (HAVELOCK, 1996): o primeiro diz respeito às 

diretrizes das relações sociais, que seriam postas por modelos antecedentes aceitos 

como verdadeiros, ou ainda, o desvelamento limitado do mundo. Dentro desse plano, as 

interações existentes em comunidade iam desde as questões legais até às de ordem 

política; portanto, a classe governante exercia seu poder por meio da formulação oral do 

que fosse necessário para manter uma ordem julgada divina e insubstituível. O segundo 

plano vige sobre o constante ou incessante recontar da história tribal, fazendo com que a 

narrativa do comportamento dos ancestrais refletisse no comportamento das gerações 

presentes, de forma que fossem aceitos como paradigmas que devessem ser imitados 

para o perfeito caminhar da vida social. O terceiro plano vigora, sobretudo, na 

catequização frequente dos jovens através da narrativa e da recitação, de modo que a 

obrigação do treinamento que os fazia ouvir e repetir os poemas habituava suas 

memórias ao exercício mimético. Nesse sentido, só a prática da repetição pela imitação 

poderia arraigar um dado comportamento padrão na memória daqueles que repetiam. 

Esses três planos, como se pode notar, sobrepunham-se e impregnavam-se, não havendo 

nenhuma relação de hierarquização entre eles, e fazendo do aparato mitológico o centro 

de gravidade da cultura grega. 
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Com o declarado respaldo mitológico tendo sido posto, não resta dúvida 

quanto à infalível disposição educacional herdada dos micênicos, pois a narrativa épica 

servia como uma espécie de protótipo educativo para os povos helênicos; o novo teria 

que se moldar ao passado. Ou ainda, por melhor que fosse a intenção do novo, era 

mister que este se adequasse ao que era de costume, ao que estava impregnado nos 

rincões da memória. Toda a informação utilizada pelos helênicos era caracterizada 

principalmente por seu estilo mnemônico (HAVELOCK, 1996), já que a memória do 

antigo representava o modelo a ser seguido pelas gerações presentes. Nesse sentido, o 

presente amoldava-se ao passado, especialmente em razão da educação ser regida pela 

imitação prática e verbal. Sendo a imitação o marco que teria capacidade de mostrar o 

nível de educação da população, o maior esforço despendido era, indubitavelmente, 

voltado para assimilação de todos os usos e costumes, de forma que a memória 

configurava o mais extenso módulo para preservação de conhecimento. 

A memória tornou-se o maior artifício em uma sociedade na qual a linguagem 

escrita era ausente. Com isso, a poesia, antes de qualquer elucubração sobre o caráter 

estético, era uma necessidade política e social, literalmente referida em última instância 

às antropotécnicas domesticadoras (SLOTEDIJK, 2010). Em suma, a educação poética 

era de natureza enciclopédica, na qual todos os esforços estavam voltados para uma 

espécie de ideal paidêutico para os povos de origem helênica (HAVELOCK, 1996), e 

conforme foi mencionado anteriormente, promovia uma abertura em conformidade com 

os modelos vigentes, ou seja, respeitando os limites cognitivos então em uso. O que nos 

leva a inferir que qualquer nova fonte poética deveria antes passar por provas que lhe 

dessem um nítido caráter mnemônico, pois deveria ter por intuito perpetuar o modus 

operandi da cultura vigente. 

Dessa forma, vê-se que o racionalismo grego não é um princípio antitético ao 

mitológico, mas antes nasceu desse segundo; expressa, portanto, uma sucessão de 

fenômenos sociais e culturais que repercutiram na formação do homem grego como um 

todo (COLLI, 1996), principalmente no que tange ao desenvolvimento posterior da 

metafísica, de onde essas duas realidades – filosófica e mitológica – pretendiam 

minimamente, de maneira indireta ou não, humanizar os homens, ao aproximá-los dos 
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deuses, vez que a aretê poderia ser considerada facilmente uma herança divina, não 

podendo ser ensinada ou aprendida3. 

 

2.1.2 Oralidade e escrita – mídias convergentes 

Jean Pierre Vernant abordou a relação entre mito e logos como a distinção entre 

culturas estritamente orais e aquelas onde predomina a linguagem escrita. A motivação 

para tanto é devida à impossibilidade de defender uma contraditória relação de exclusão 

entre os mythoi e os logoi, na medida em que ambos referem-se a diversas formas do 

que é dito (VERNANT, 1999). Desse modo, mesmo que um faça referência ao relato 

racional e o outro, aparentemente, ao imaginativo, os dois termos perfazem uma relação 

de “consanguinidade”, justamente por tentarem expor a realidade pela linguagem. 

Porquanto, é na linguagem que se dá a abertura para o mundo. Logo, interpretando 

Vernant à luz de Sloterdijk, mito e logos são maneiras distintas de dispor sua natureza 

formadora de mundo, levando em consideração que “ser formador de mundo significa 

compendiar o texto do mundo e continuar escrevendo” (SLOTERDIJK, 2009a, p. 133). 

Segundo Vernant (1999), na transição da oralidade para a escrita, até mesmo a 

forma de pensar mudou, isso em função das distintas formas de ação intelectiva que 

esses dois tipos de linguagem possibilitam. Principalmente, porque no âmbito da mera 

oralidade o cérebro humano estabelece uma relação muito mais personalista e horizontal 

com os outros cérebros, ao passo que com o advento da escrita, a qual por si só já se 

encontra na posição de aparato técnico, que tem seu âmbito de ação diferenciado e em 

colaboração com a oralidade, dadas mudanças causam em conjunto uma alteração na 

própria subjetividade (SLOTERDIJK, 2010). De forma a exemplificar as possíveis 

mudanças, é viável afirmar que qualquer assunto em pauta era visto de modo mais 

estrito e ordenado quando da utilização da escrita do que em comparação com a simples 

oralidade. Portanto, enquanto a oralidade permitia uma abrangência muito maior e, por 

                                                             
3 A opinião de que a aretê não poderia ser apreendida é encontrada tanto em Platão, no diálogo Menon, 
96e, quanto em Xenofonte, em suas Memoráveis, 1.2.12-16. É interessante perceber que os dois autores 
expunham a posição socrática. Quanto a uma aparente contradição, haja vista defender o alcance divino 
da aretê, ao invés de a possibilidade de ser passada pela instrução, é importante perceber que esse fato 
corrobora perfeitamente o julgamento de Sloterdijk, vez que não se percebia na Grécia ainda a 
possibilidade de uma busca de humanismo como a humanitas romana. Como será mostrado adiante, 
perceber-se-á que o “proto-humanismo” grego, em especial, em Platão, tinha uma nítida vertente 
aristocrática, de modo que só alguns poderiam ascender à essência. Via de regra, independentemente da 
conotação exclusivista ou mais popular a respeito do humanismo, o que importa tão somente é 
demonstrar a busca por uma natureza humana, a qual vise mitigar os caracteres bestializantes. 
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consequência, carecia de objetividade em relação a determinado assunto, a escrita 

conseguia dissecá-lo com um grau maior de abstração; no âmbito da oralidade tal ação 

não poderia ser completamente efetivada, porque esse mesmo tema tenderia a ludibriar 

a atenção daqueles que estivessem a examiná-lo, porquanto, estes deveriam ter, ainda, 

sua atenção voltada ao arquivamento mental da matéria em discussão (VERNANT, 

1999). 

Sem incorrer em erro, é possível declarar que, com o advento da linguagem 

escrita, o pensamento metafísico tornou-se possível, pois, com as inquirições filosóficas 

começaram a ser postas em evidência demandas que teriam sua razão de ser mais no 

plano intelectivo. Determinadas categorias linguísticas do idioma grego ganharam uma 

relevância sem igual (VERNANT, 1999), de modo que as estruturas da língua passaram 

a fundamentar a definição do Ser buscado pela filosofia, acontecimento este que não era 

plausível anteriormente, devido à ausência desse cerceamento maior que a escrita 

possibilita no tocante à linguagem. Essas diversas variantes apontam para a lembrança 

de que a filosofia, a partir do instante que decidiu resguardar-se na escrita, contribui 

para que o logos deixasse de significar apenas palavra para tomar o sentido de 

racionalidade demonstrativa.  

Provavelmente a maior faceta da distinção ocorrida entre mýthos e logos é que 

este último representa a demonstração argumentativa que, ao contrário do meramente 

narrativo, visto na oralidade, propõe-se a dar razões. Deve-se acrescentar que, na 

medida em que a oralidade é conduzida com vistas ao prazer do ouvinte, já que precisa 

encantar àquele ao qual está se dirigindo, o escrito renuncia a isso, portanto sua ação 

subjetiva, conforme mencionado acima, o faz diferir qualitativamente da linguagem oral 

(VERNANT, 1999), uma vez que o escrito, teoricamente, interessar-se-ia por exames 

contundentes e definitivos, independentemente desse escrutínio ser prazeroso ou não 

aos sentidos. Portanto, a beleza não está mais na aparência agradável, mas na busca pela 

verdade. 

Com base nisso, Vernant (1999) dá a entender que, com a chegada da escrita, o 

discurso deixa de se comprazer exclusivamente no nível da sugestão; não é mais 

aceitável acatar algo como um fato antes que se submeta este algo a uma análise 

conceitual. O discurso passa a referir-se ao que é verdadeiro, porque busca se justificar 

diante das questões que lhe são conferidas, ou ao menos em teoria deveria fazê-lo. Em 

função disso os processos de abertura ao mundo, facultados pela linguagem, são 
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atingidos de forma relevante, fazendo com que aquilo que se poderia entender a 

priori como uma abertura ilimitada se transforme em um limite discursivo racional 

sobre o mundo (SLOTERDIJK, 2010). 

 

2.2 TRANSIÇÃO PARA O DISCURSO METAFÍSICO-EPISTOLAR 

 

Sloterdijk, sustentando-se no escritor Jean Paul, o qual afirmou que “os livros 

são cartas dirigidas a amigos, apenas mais longas” (2000, p. 7), não apenas tentou 

agregar essa assertiva ao seu pensamento, como também a excedeu de forma a torná-la 

mais expressiva, pois acredita que desde os tempos de Cícero, aquilo que chamamos 

humanitas compõe-se de uma pretensiosa sugestão de alfabetização (SLOTERDIJK, 

2000). Esse aspecto de fato guarda certa verossimilhança, uma vez que podemos 

pontuar historicamente o desenvolvimento da domesticação, arraigando-a aos processos 

de letramento, com a crença de que mitiga os processos naturalmente bestializantes do 

homem, colocando-os nos recantos mais recônditos de seu ser, tendo por fim 

“humanizá-lo”.  

Dentro do que se convém chamar tradição, é ponto pacífico aceitar de maneira 

axiomática a prática aparentemente despretensiosa de construir espíritos fundados nos 

valores humanistas que transcendam a mera categorização do que é ser humano 

enquanto ser biológico, voltando-se, deste modo, sobretudo para características 

reconhecidamente ontológicas. Isso é asseverado com base na ideia de que existe uma 

humanidade do homem previamente determinada, a qual inexoravelmente pressupõe 

que o homem se fez enquanto tal na medida em que fugiu de suas determinações 

animalescas. Contudo, a pretexto de desconstruir esse entendimento da metafísica 

clássica, Sloterdijk (2000, 2010) defende ter sido a aliança entre cultura e natureza que 

determinou o humanismo. 

Para Sloterdijk, independentemente da herança de uma paideia eminentemente 

fundada nos costumes e mitos, quem melhor representou esse ideal de transposição 

dessa primeira educação para uma paideia estritamente edificada em um essencialismo 

metafísico na grecidade foi Platão. É claro que ele não poderia presumir o impacto que 

“suas cartas dirigidas a amigos” iriam ter na formação do homem ocidental. Entretanto, 

isso compõe o complexo emaranhado antropológico da cultura epistolar, já que “faz 
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parte do jogo [...] que os remetentes não possam antever seus reais destinatários; 

não obstante, os autores lançam-se à aventura de pôr suas cartas a caminho de amigos 

não identificados” (SLOTERDIJK, 2000, p. 8). Portanto, a despeito do fato de que para 

os intérpretes contemporâneos, aquilo surgido como o eco grego permaneceu em plena 

vivacidade e dinamicidade em Roma – principalmente em função da forma como essa 

herança, eminentemente cultural, foi transposta para os romanos – a tese latente é de 

que todas as mídias convergentes de comunicação e informação não passam de uma 

história de transferência de pensamentos (SLOTERDIJK, 2010). Diante dessa linha de 

raciocínio, torna-se óbvio, então, que o humanismo do século XXI seja congênere do 

proto-humanismo arcaico. 

Somado a isso, é necessário asseverar que as sociedades pré-filosóficas, ou 

mitológicas, tinham a nítida pretensão de fazer uma economia de signos 

(SLOTERDIJK, 2010). Contudo, a experiência pela qual passou a Atenas do século V 

a.C., entreposto comercial para onde afluíam não só mercadorias, mas opiniões de todas 

as partes, acabou sendo uma realidade muito peculiar, e diferente, porque, como se pode 

notar, uma vez que informações não eram escassas, logo, opiniões erradas – doxa – 

acerca daquilo que porventura viesse a ser a verdade, eram demasiadas. Para Sloterdijk, 

foi com esse tipo de realidade que Platão teve que se defrontar. Assim, o grande 

paradoxo para Platão era que “as pessoas não se comunicavam muito pouco, mas que se 

comunicavam em demasia” (SLOTERDIJK, 2010, p. 156). 

No entanto, é importante deixar claro que a transferência ocorrida da mensagem 

grega não foi, sob hipótese alguma, intencional. Platão pretendia aproximar mais os 

homens da verdade, por meio de suas práticas catárticas, que de maneira irrevogável 

fugiriam da errância das opiniões diversas e dos sentidos, os quais, via de regra apenas 

direcionavam o discernimento para o mais aprazível. 

Indo ainda mais a fundo nessa ponderação a respeito das mídias convergentes, é 

possível perceber que a referência feita se deve mais ao caráter pessoal do que ao 

aparato técnico. Até o ponto de se considerar o cérebro humano como o maior 

mediador, por sua própria arquitetura, fisiologicamente falando. Nesse sentido, o Homo 

sapiens, desde a pré-história, se caracteriza por ser utilizador de cérebros nivelados 

dentro de uma mesma série biológica (SLOTERDIJK, 2010). A explicação se dá no 

âmbito daquilo que podemos denominar cooperações de mídias, que nada mais é do que 
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uma abertura, estritamente biológica, de cérebros coexistentes em uma mesma 

realidade espaciotemporal.  

Platão, com suas práticas de cuidado anímico, com vistas a alcançar a verdade, 

estabelece um fio condutor que mantém uma horizontalidade muito tênue, haja vista que 

ganha um caráter sobremaneira verticalizado. “Platão põe cada uma das almas pensantes 

em relação direta com a fonte emissora de todo e qualquer saber válido, com o deus 

noético que [...] já não se chama Zeus ou Apolo, senão Agathón, o Bem” 

(SLOTERDIJK, 2010, p. 158, tradução nossa). 

 Face a isso, é importante entender que a forma operacional da metafísica 

platônica colaborou para a criação de uma ideia de verdade desconectada da vida 

cotidiana. A dialética de Platão tentava nitidamente fazer uma purgação anímica, com o 

objetivo precípuo de alcançar a verdade, portanto, o Bem. As interpretações que vieram 

depois disso conseguiram aguçar de forma mais ampla ainda esse pressuposto inicial. 

Provavelmente, a grande inovação de Sloterdijk tenha sido construir uma arqueologia 

filosófica que pretende diagnosticar todo o transcurso da filosofia ocidental. 

 

2.2.1 A Dialética platônica como pressuposto para a metafísica ocidental 

Qual a razão de a Dialética representar a questão principal da filosofia de 

Platão? Segundo Bornhein (1983), as diversas acepções de dialética presentes no 

pensamento de Platão se entrosam com o tema da participação e, portanto, com a 

problemática do ser. Assim, pode-se dizer que ela ensina a encontrar a relação certa, o 

modo de participação adequado, razão pela qual no Sofista (256e) diz-se que em torno 

de cada forma há uma multiplicidade de ser e infinita quantidade de não ser.  

De acordo com o aventado no parágrafo anterior, pode-se afirmar que a 

correspondente busca pelo conhecimento universal foi o que moveu Sócrates, Platão e 

toda uma gama de pensadores e filósofos em mais de dois mil e quinhentos anos de 

história da filosofia ocidental. Entretanto, essa procura pelo conhecimento, empreendida 

pela maior parte dos pensadores ocidentais, senão todos, tem sido demasiadamente 

influenciada pelas indagações platônicas, mormente no tocante ao uso da racionalidade 

e da lógica na construção de sistemas epistemológicos, políticos, metafísicos, 

semióticos, religiosos e científicos, que em seu derradeiro motivo alegavam sempre 

atingir a mais abrangente explicação sobre o universo e seu conteúdo a ser absorvido 
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pela ilimitada racionalidade humana, mesmo que, em sua maioria, isso tenha 

ocorrido sem o alicerce principal no qual se baseava Platão, que era o de servir como 

um fim em si mesmo, e que visasse, em último grau, ordenar a vida dentro do Estado 

com o fim de obter o mais alto bem de que o indivíduo pudesse dispor. 

Em similitude a isso, poder-se-ia não concordar inteiramente com a assertiva de 

Whitehead (apud PLOCHMANN, 1973) de que toda a filosofia ocidental não passaria 

de notas de rodapé a Platão. Trata-se, seguramente, de uma afirmação deveras 

exacerbada. Porém, mesmo diante de tal exacerbação, a afirmação guarda certa 

correlação com o que houve em toda a história da filosofia ocidental, tendo em vista que 

muitas das problemáticas observadas durante os pouco mais de dois milênios e meio de 

filosofia ocidental são frutos da metafísica platônica. Entretanto, não cabe uma crítica 

sobre o mérito no tratamento de dadas questões. Mas, ao contrário disso, vale a 

lembrança de que a afirmação do acadêmico supracitado é regida pela simples noção de 

que os problemas que absorveram Platão durante toda a sua vida filosófica, bem como, 

principalmente, suas reflexões, foram e continuam sendo atuais e pertinentes para a 

compreensão da natureza do homem e de tudo que o cerca. Ademais, esse raciocínio 

construído em torno da enorme relevância da forma de fazer filosofia empreendida por 

Platão, se levado às diversas consequências extraídas dele, contribui para explicitar a 

própria argumentação de Sloterdijk no tocante aos pressupostos da metafísica platônica 

sobre a as maneiras de dizer o ser limitadamente, portanto, das maneiras de ser homem 

(SLOTERDIJK, 2000, 2010). 

Segundo essa mesma conexão, vale lembrar que a influência basilar de Platão na 

história ocidental é tornada crescente e sempre em voga, ao considerar-se que as outrora 

aguçadas questões quanto à formulação de raciocínios lógicos, por toda sorte de 

filósofos, permanecem em elevado grau de concordância com os estimados métodos 

filosóficos contemporâneos e com as novas máscaras que lhes são assentadas. Nesse 

sentido, deve-se dar a devida consideração às arguições lógicas atribuídas a Platão, 

presentes sobretudo nos diálogos, como propulsoras de posicionamentos perspicazes e 

atrozes contra qualquer negação do pensar de maneira deturpada a abertura. Portanto, o 

híbrido ideal/metafísico tomou a frente da artilharia filosófica.  

Platão chegou à conclusão de que a orientação mediante mitos, 
poesias e fábulas divinas já não bastava para o desejo de verdade dos 
homens pós-socráticos. Os homens que tentam se harmonizar em uma 
cidade polimítica não logram em absoluto mergulhar em estados que, 
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por assim dizer, compartilham pensamentos sem palavras, 
mediante suas narrações; não experimentam sintonia alguma, 
nenhuma vibração, nenhuma concórdia (SLOTERDIJK, 2010, p. 156, 
tradução nossa). 

 

Isso ocorre, principalmente, porque a filosofia surgiu como uma resposta ao 

paradoxal jogo de verdades presente nas mídias anteriores – mitos fundados na 

oralidade – que não conseguiam dar vazão suficiente às novas experiências de mundo 

ou às novas formas de abertura. E foi essa a mensagem que Platão passou à posteridade. 

Isso leva a crer que, mesmo o pesquisador moderno queda dentro desse jogo 

ideal/metafísico, sem abster-se de usar a racionalidade e a reflexão – em maior ou 

menor grau – como principais instrumentos da construção filosófica. 

Tem-se que a real disposição de Platão, quando da realização de suas obras, era 

fazer um delineamento de regras e, de certo modo, hábitos mentais, que tinham por 

finalidade capacitar a mente de determinados indivíduos a ascender até uma realidade 

intangível. Destarte, ainda em concordância com os objetivos expostos por ele, o 

homem sábio que lança mão da dialética alcança esse nível, antes imponderável, de 

conhecimento. Ainda, cabe lembrar aquela afirmação que versa que dialética e filosofia 

no ideal platônico são indistinguíveis, já que uma está em relação direta com a outra 

para a ascese ao conhecimento, tendo por mote final a consequente construção da reta 

constituição para a polis, ou seja, construir dialeticamente o ideal inibidor em prol de 

um pretenso proto-humanismo arcaico. 

Em função de se encontrar absorvido no frenesi de criar um modelo de 

interpretação eficaz para a compreensão e melhor ordenamento do mundo que o 

cercava, Platão, compelido pelo conhecimento de uma estrutura social decadente e 

ineficaz, pois só tinha conhecido Atenas enquanto “ruínas” do que fora antes uma 

notória Cidade-Estado, encontra-se imbuído, mediante a influência socrática, da 

composição de um modelo político preocupado com a excelência de seus membros pelo 

conhecimento das virtudes cardeais, levando em consideração que, para Sócrates, o 

conhecimento implicava diretamente no bem agir. Para Platão, isso se transformava na 

procura por um sentido transcendente à existência do homem, culminando na 

elaboração de uma ontologia justificada pelo pensamento dialético, que por sua vez 

visava ordenar este mesmo todo no qual o homem está inserido em sua existência.  
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Entretanto, essa busca não se daria no entendimento superficial do que lhe é 

previamente posto ou conhecido pelos sentidos, qualquer tipo de abertura biológica, ou 

por algum tipo de raciocínio despretensioso quanto à verdade de suas formulações 

lógicas. Antes de tudo, raciocinar está intrinsecamente relacionado a uma concepção 

metafísica inata do homem que lhe deve ser restabelecida pelo método que se aproxima 

mais do maior conhecimento ao qual o indivíduo é exposto enquanto busca conhecer, 

que é o método dialético. 

Ademais, Sloterdijk (2010) entende que, em Platão, os jogos de linguagem não 

fazem mais parte de um corpo social homogêneo, no qual todas as pessoas teriam 

acesso às mesmas informações, já que a voz mítica seria coletiva, especialmente em 

razão dos princípios de economicidade na transmissão de signos de um cérebro a outro e 

repressão aos novos pensamentos, percebendo-se nesse ínterim como homogeneizadora 

da vida social. Nele – Platão – o alcance à verdade é um exercício de solidão e 

liberdade, o qual se insere em um caminho de interlocução a arquétipos inatos, por meio 

da reflexão dialética, na qual o diálogo deve ser intersubjetivo e com vistas ao alcance 

das intuições arquetípicas: “O filósofo não pretendia mais que a modernização com 

meios lógicos-semânticos do princípio arcaico de economia; tentou, por consequência, 

reduzir, mediante um filtro epistêmico, as proliferações comunicativas entre os homens 

disputantes, mentirosos e contadores de fábulas” (SLOTERDIJK, 2010, p.157, tradução 

nossa). 

Sob a perspectiva demonstrada por Sloterdijk em Actio in Distans, a empreitada 

platônica não teve o êxito que pretendia, por defeitos de construção involuntários, mas 

que eram imanentes a tal proposta, os quais ele afirma terem sido:  a introdução de um 

elitismo inconteste, já que historicamente a reminiscência nunca comprovou ser factível, 

tornando-se uma filosofia aristocrática, longe da massa ignara, e por outro lado, de 

forma alguma conseguiu fazer prevalecer o economicismo discursivo, mas sim, o 

contrário, já que o discurso filosófico acabou sendo somado a toda discursividade 

cotidiana, principalmente por dar relevância à possibilidade de assunção subjetiva, 

portanto, individual à verdade (SLOTERDIJK, 2010). 

Em certo sentido seria até anacrônico tentar entender o início daquilo que 

denominou-se historicamente de proto-humanismo em Platão. Essa seria, 

singularmente, a tese de Félix Duque (2003) ao afirmar que o homo mesura de 

Protágoras, antropocêntrico por excelência, seria contradito pelo anti-humanismo 
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platônico, precisamente por este último acreditar que os homens são guiados pelas 

cordas dos deuses. Assim, segundo o texto de As Leis, 716c: “Deus, certamente, tem 

que ser a medida de todas as coisas; muito melhor do que homem, como geralmente 

dizem por aí” (PLATÃO, 1999). De qualquer forma, não existe incoerência em 

acreditar que é justamente por Platão extrapolar a perspectiva cotidiana, plebeia – 

segundo Sloterdijk – que se põe dentro do rol dos criadores do humanismo metafísico 

clássico, o qual ajudou a desencadear a humanitas romana. A transcendência típica das 

reflexões platônicas imprime a necessidade de um direcionamento rumo ao intangível 

no que se refere à definição de homem, o que terminou por particularizar o humanismo 

metafísico, sobretudo por dar margem à defesa de uma compreensão prototípica do 

homem, não necessariamente correlata strictu sensu ao homem concreto. 

Em função disso, é perceptível uma crítica açodada de Sloterdijk às dissertações 

metafísicas de Platão, ao perceber que estas não mostram uma experiência da realidade 

vivida. Contrariamente, de forma exemplar, ao modo da insolência cínica de um 

Diógenes de Sínope: “Se o filósofo é chamado a viver o que diz, então sua tarefa é, em 

um sentido crítico, muito maior: dizer o que vive” (SLOTERDIJK, 2007, p. 176, 

tradução nossa). Logo, o que ele tenta defender é uma materialidade fulminante das 

reflexões filosóficas por meio da prática do cinismo arcaico, que via de regra surgiu 

como uma anteposição da “idiomatização” de um universalismo cósmico, ou abstrações 

idealistas, de um pensamento profundamente cerebral (SLOTERDIJK, 2007). Pelo que 

consta, em última instância, a vida do filósofo não tinha obrigação de manter 

correspondência com a realidade material. Essa correspondência, como foi afirmado, é 

fruto da “insolência de dizer o que se vive”4 (SLOTERDIJK, 2007). 

Por outro lado, não condenando o descaso à vida material, mas tão somente à 

compartimentalização metafísica da abertura platônica, Heidegger afirma que: 

 

[...] quando quis se constituir em uma atividade teórica, a filosofia 
platônica já tinha se oferecido para organizar técnica e 
escolasticamente o esquecimento do Ser. Ao fundar a primeira escola, 
pois salvou a filosofia, e no mesmo ato, traiu a ela e a sua causa, não 
só por restringir a ‘verdade’ à visão de formas ideais, mas também por 

                                                             
4 Sloterdijk propõe que só na modernidade a palavra insolência passou a ter uma conotação pejorativa. 
Por exemplo, no antigo alemão o termo “insolente” tinha o significado de uma agressividade produtiva, ir 
até o inimigo: “valente, vivaz, arrogante, indômito, curioso”. Portanto, para ele a própria história da 
palavra, mostrando sua perda de vivacidade tem seu reflexo nas culturas com pouca vitalidade (2001, 
p.177). 
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deixar em repouso escolar a referência estática do homem ao 
aberto do mundo (SLOTERDIJK, 2011, p. 94, tradução nossa). 

 

Percebe-se, junto à crítica heideggeriana, que a pretensão platônica, segundo o 

relato apresentado, prima facie causou a deturpação da reflexão filosófica ao longo da 

tradição ocidental, vez que apequenou o assombro, obrigando a filosofia a refugiar-se 

em uma racionalização que coíbe a possibilidade de abertura. Entretanto, mesmo diante 

de tal crítica, o melhor caminho é entender, na forma de diagnóstico, o quão relevante se 

tornou a dialética racionalista de Platão para o desenvolvimento de uma outra forma de 

abertura, na contramão de Heidegger, outorgada pela racionalidade metafísica. 

 

2.2.2 A paideia aristotélica enquanto catarse poética 

De acordo com o que vem sendo apresentado, é perceptível que, para Sloterdijk 

(2000), a filosofia, fazendo parte daquilo que ele chamará de composição epistolar para 

amigos, além de ser o “discurso sobre o amor à sabedoria”, tem por mote infundir e 

difundir esse amor nos outros. Outrossim, em função dessa última assertiva, é possível 

perceber que o posterior Homo romanus teria sido impossível se os romanos não 

tivessem captado o eco grego e o replicado, evidentemente modificando-o, para as 

civilizações ocidentais futuras. Em função disso, torna-se evidente, dentro da ação de 

mapear essa realidade protética, tentar captar o modo como se deu a transposição da 

paideia grega para humanitas romana. Para tanto, é forçoso tecer elucubrações sobre o 

modo aristotélico de perceber a formação do homem, sobretudo ao se relacionar dita 

formação a purificação. 

Assim, ao se debruçar sobre a obra a Poética – perì poietikés – de Aristóteles, 

verifica-se uma certa confusão relacionada à interpretação do conceito de catarse. 

Entretanto, ao se ter conhecimento da forma como as obras de Aristóteles estão 

dispostas, é facilmente perceptível que a confusão mencionada se dá pela forma pouco 

didática pela qual o tema é ali exposto. Conhece-se uma única outra ocorrência do 

termo catarse em todo o corpus aristotélico, que é na Política. Devido a isso, tal 

conceito é fruto de diversas interpretações, que em realidade, não são necessariamente 

díspares em seu todo. Nesse sentido, o grande problema identificado aqui é quanto ao 

significado do termo ora trabalhado dentro do sistema aristotélico e sua ligação com o 

caráter da paideia. 
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Tal conceito, conforme elencado, não foi suficientemente trabalhado por 

Aristóteles, mas é possível ter a ousadia de afirmar que exerce influência sobre a própria 

caracterização paidêutica da tragédia, de um ponto de vista ético, o qual seria 

fundamentado em outra obra de Aristóteles, a Ética a Nicômacos. 

De qualquer forma, para se empreender uma análise da Poética como ponto 

cardeal para o desenvolvimento daquilo que Sloterdijk denominará posteriormente de 

domesticação, é imperativo lembrar que em Platão, distintamente de Aristóteles, a 

poesia é depreciada por ser uma imitação de segunda ordem, ou imitação da imitação. 

Nesse sentido, estaria distanciada dos verdadeiros objetos da inquirição filosófica, e por 

conseguinte, estaria distanciada da reta constituição da cidade. Entretanto, mesmo em 

função de uma disparidade ético-política facilmente percebida ao comparar as propostas 

platônica e aristotélica, já que para o primeiro a poesia teria como corolário a corrupção 

espiritual da cidade, para Aristóteles a função da poesia estaria justificada no respeito às 

leis da verossimilhança e da necessidade, não objetivando falsear uma dada ação, mas 

tão só representá-la conforme deveria se dar seu desfecho natural. Por esse motivo, não 

é verossímil defender que a visão aristotélica é completamente distinta da platônica, ou 

melhor, seria coerente afirmar que ambos acreditam no mesmo fim: o bom ordenamento 

da polis, só se distinguindo, pelo pressuposto aqui tomado, quanto aos meios para 

conceber tal ordenamento. Paradoxalmente, constata-se que os meios de concepção são 

inconciliáveis porque para Platão a poesia é isenta de força catártica; portanto, ele não 

pode admitir a poesia no espaço da polis, enquanto que para Aristóteles esta é 

justificada com base nessa mesma catarse. 

Em sua introdução à Poética de Aristóteles, Eudoro Sousa afirma que não 

apenas Platão, mas antes dele, Sólon renunciava aos encantos da poesia, contrariamente 

à opinião de Aristóteles, o qual acreditava que a mimesis poética chegasse mesmo a 

ultrapassar os desígnios da polis. Sendo assim, é perceptível que, no entendimento 

aristotélico a ordem da necessidade transcenda a vontade objetiva e deliberativa da 

polis, e mais ainda, conforme Albehhiani, que “o todo não é a soma das partes e os 

elementos separados, que se encontram em Platão, não constituem a síntese produzida 

por Aristóteles” (apud SOUSA, 1966, p. 62-3). Entende-se que Aristóteles, pretendendo 

de alguma forma criticar Platão, percebeu um certo purismo intelectual na 

conceitualização acerca da poesia empreendida por este último. Nesse sentido, observou 
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que há uma ordem subjacente à mera soma das partes, que deve ser sintetizada em 

sua completude.  

A grande problemática ao se trabalhar a catarse por meio da poesia, conforme a 

perspectiva de Aristóteles, seria a incompletude com a qual o texto a Poética chegou à 

contemporaneidade. Portanto, o tema não pode ser analisado sob uma ótica conclusiva, 

senão ligado a outras obras, bem como com a crença da informação prestada por 

Diógenes Laércio sobre um segundo livro perdido (SOUSA, 1966).  

Uma das poucas certezas que se tem é que a Poética é um daqueles textos 

acroamáticos (BELO, 1994), ou seja, é composto por notas de sala de aula, que 

Aristóteles usava para os cursos ministrados aos seus discípulos. Por isso, existe uma 

certa falta de sistematização no tocante aos assuntos abordados, já que alguns não são 

suficientemente desenvolvidos, pois, é ponto pacífico para os intérpretes que esses 

viriam a sê-lo no futuro, no segundo livro. Mas, a despeito desse aparente ponto 

contraditório, uma das poucas certezas que se pode ter é que Aristóteles foi um 

pensador profundamente sistemático; assim, seus escritos guardam relação uns com 

outros, podendo, de certa maneira, ser interpretados com a recorrência a outros escritos. 

Sousa (1966, p. 20) chega a afirmar que existe uma “dependência dos juízos críticos, 

expressos na Poética, em relação aos princípios estabelecidos na Ética a Nicômacos”, e 

lembra que talvez não haja outra solução do problema da catarse, além da que se infere 

da Política. 

No princípio da Poética, Aristóteles se propõe a falar descritivamente da poesia 

e analisar a poesia trágica e a épica. De maneira radical Aristóteles afirma que a poesia 

é imitação (1447a13), corroborando o que Platão afirmara no Livro II de A República 

(373b). Assim, independentemente de como seja feita essa imitação, toda poesia é 

imitação. No entanto, a poesia trágica é imitação de ações, não de agentes. É adequado 

lembrar que no texto grego, segundo Eudoro de Sousa (1966), quando Aristóteles se 

refere a imitar a ação imitativa, ele utiliza o termo mythos. E é precisamente na 

radicalização do conceito de imitação, ou mymesis, que se enquadra o raciocínio de 

Sloterdijk, posto este último ver na imitação o objetivo de dar a abertura ao mundo e, 

por outro lado, limitar a amplitude desta. Portanto, Aristóteles já conseguia entender a 

força, em seu sentido político, da poesia, enquanto um mecanismo de domesticação. 
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Diante do exposto, é perceptível que uma das formas de se compreender os 

objetivos educativos de Aristóteles, é claro que sob viés sloterdijkiano, é entender a 

preferência dada à tragédia e à comédia, fundamentada no uso dos meios imitativos. 

Adicione-se a isso que a tragédia tinha uma prevalência sobre a comédia. Isso se 

justifica, aos olhos de Aristóteles, pelo fato de que a tragédia procurava imitar os 

melhores homens, do modo mais nobilitante que estes são (1448a16). Assim, são ações 

que valem a pena ser imitadas, que dariam o bom direcionamento rumo à excelência. 

Destarte, Aristóteles identifica, em primeiro lugar, como causas naturais da 

poesia que a imitação é inerente ao homem e, em segundo lugar, aparentemente, como 

uma consequência dessa primeira causa, que os homens sentem prazer na imitação. 

Sendo que esta segunda causa, de acordo com Sousa (1991), gera alguns atritos, quais 

sejam: a imitação sendo congênita aos homens, sente-se prazer em contemplá-la; ou 

ainda, a harmonia e o ritmo também são congênitos aos seres humanos. De qualquer 

forma, pode-se entender pelas palavras de Aristóteles que o homem se compraz com a 

imitação porque com ela aprende e todos os homens têm essa tendência natural para o 

aprendizado, é claro que em graus distintos. Em consonância com esse mesmo 

raciocínio, ou seja, sendo a imitação própria do homem, a harmonia e o ritmo também o 

são, haja vista que aqueles mais propensos a essa prática foram os que deram origem à 

poesia5.  

No entanto, resta a dúvida relativa à diversificação das duas principais formas de 

poesia, a tragédia e a comédia, que Aristóteles diz que se deve ao caráter particular do 

poeta. A própria índole do poeta o atrai para um ou outro gênero de poesia (1449a). 

É interessante notar que, de forma angular, Aristóteles profere que o início da 

tragédia e da comédia é algo indeterminado6, que sofreu evolução até atingir uma forma 

natural (1449a9). A afirmação anterior, que foi fruto de intensos debates, tem uma certa 

coerência, ao se perceber que assim como a imitação é natural aos seres humanos, seja 

por prazer ou por uma tendência natural ao aprendizado, a evolução natural do homem, 

por meio do acúmulo de experiências, o leva ao desenvolvimento da própria poética. De 

                                                             
5 A reflexão mais aguda sobre a importância dessa compreensão acerca dos meios miméticos para a 
educação humana será trabalhada de forma mais ampla no último capítulo deste trabalho, sob o 
entendimento do que são os mecanismos de transferência. A despeito de estes serem argumentos 
eminentemente antropológicos, Sloterdijk encontrou neles o respaldo necessário para enquadrá-los dentro 
da visão de um humanismo que se consubstanciou no processo de humanização do homem.  
6 Para um comentário pormenorizado sobre esta afirmação de Aristóteles, é importantíssimo ler a 
Introdução à Poética, feita por Eudoro de Sousa, 1996. 
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acordo com isso, a mimese contribui sobremaneira para o desenvolvimento do 

homem. É importante notar que a visão aristotélica parte da concepção valorativa da 

imitação. Aristóteles acreditava que a mímesis, “[...] longe de reproduzir passivamente 

as aparências das coisas, quase recria as coisas segundo uma nova dimensão” (REALE, 

2002, p. 485). 

No que diz respeito às melhores formas de imitação, forçosamente, Aristóteles 

descreve que a comédia, como um todo, faz imitação de ações vulgares, de maneira a 

ridicularizar as ações humanas. Já a epopeia e a tragédia são imitações de ações 

superiores. Essa é, a rigor, a única semelhança entre estas duas últimas. De fato, sobram 

diferenças entre essas duas formas poéticas. Pois, do ponto de vista métrico, a epopeia 

apenas se utiliza do verso, enquanto a tragédia se utiliza de versos e melodias, sendo 

esta última de grande importância para a tragédia. Nesse caso, para Aristóteles, não 

necessariamente a versificação é fundamental para a poesia. 

Do ponto de vista da grandeza, claramente a epopeia não conhece limites quanto 

ao período de tempo da representação do drama – não que seja ilimitada – mas que 

tende a se compor em milhares de versos (Else apud SOUZA, 1991); ao passo que a 

tragédia sempre teve uma tendência à uniformização (Else apud SOUZA, 1991). 

Supostamente, diante da caracterização quanto à grandeza, o problema da epopeia é não 

manter, devido a sua extensão, uma linearidade fundamental para a coerência das ações 

imitadas. O que em última análise incorreria em perda de sentido em relação ao caráter 

catártico, melhor dizendo, paidêutico, da imitação. 

Denota-se que a tragédia diz respeito a uma ação de caráter elevado, que, em 

última instância, visa à purificação ou katarsis das emoções. É interessante notar que tal 

catarse é suscitada por meio de uma dramatização. Nesse caso, tal dramatização é 

composta pelos seguintes elementos: espetáculo, melopeia, elocução, mito, caráter e 

pensamento. O elemento mais importante na tragédia é a trama, ou mito, que é a 

imitação de ações e de vida, sobressaindo-se o fato de que a finalidade da vida é a ação 

e os caracteres assumidos nessa ação o são em função de efetivá-la (1450a16):  

Porém o elemento mais importante é a trama dos fatos, pois a tragédia 
não é imitação de homens, mas de ações e de vida, de felicidade [e 
infelicidade; mas felicidade] ou infelicidade reside na ação, e a própria 
finalidade da vida é uma ação, não uma qualidade. Ora os homens 
possuem tal qualidade, conformemente ao caráter, mas são bem ou 
mal-aventurados pelas ações que praticam. Daqui se segue que, na 
tragédia, não agem as personagens para imitar caracteres, mas 
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assumem caracteres para efetuar certas ações; por isso as ações e 
o mito constituem a finalidade da tragédia, e a finalidade é de tudo 
o que mais importa (Poética, 1450a16). 

 

 É cogente lembrar que as palavras de Aristóteles nada mais são do que um 

reforço a uma visão do trágico, no qual o que realmente importa é o fim almejado; por 

isso os homens assumem diversos caracteres para exprimir uma ação verossimilhante. 

Quanto à descrição do todo da tragédia, Aristóteles afirma em 1450b que “na 

eloquência, o pensamento é regulado pela política e pela oratória”. De maneira análoga, 

o caráter é o discurso que expressa um fim. Já o pensamento é onde queda demonstrada 

a essência de algo; no entanto, quando isto é expresso em palavras, então pode ser 

caracterizado como elocução. Nesse sentido, esse todo poético, que é a tragédia, “é 

imitação de uma ação completa, ou seja, de um todo que tem princípio, meio e fim” 

(1450b24,26). 

Para Aristóteles, o belo se refere a um ser vivente e que tenha uma grandeza 

perceptível (SOUSA, 1991). A perceptibilidade é fundamental para se ter a noção do 

todo. Desta feita, a extensão dos mitos deve se adequar a esta exigência, ou seja, eles 

devem se tornar perceptíveis à memória. Tal contexto se adequa ao que vem sendo 

discutido, ou seja, que a tragédia é a imitação de uma ação de caráter elevado, completa 

e de certa extensão, em linguagem ornamentada e com várias espécies de ornamentos 

distribuídos pelas diversas partes do drama. Tais ornamentos têm um fim específico, 

não servem apenas de pretexto ao embelezamento da trama, mas corroboram a 

efetivação catártica. Com respeito a isso, vale dizer que o mito é uma intriga, composta 

em atos bem elaborados que se resguardam nesse fim supracitado.  

Segundo Else (apud SOUSA, 1991, p. 487), “se a totalidade garante que 

nenhuma parte venha a faltar ao poema, que nele deva estar; a unidade, por sua vez, 

assegura que nenhuma aí se encontre que devesse estar em outro lugar”. Assim sendo, 

as partes que compõem o todo poético devem primar por um mínimo denominador 

comum, o todo deixa de ser uno se houver incoerência entre suas distintas partes, já que 

a incoerência, demonstrada em certas ações, deve perfazer uma coerência quando em 

relação ao todo. De acordo com isso, deve-se notar que essa composição poética, que é 

a tragédia, se justifica em sua completude, demonstrando uma certa ordem de 

necessidade.  
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Essa ananke7 (necessidade) é tão real que para Aristóteles a poesia se 

assemelha à filosofia por se preocupar ou narrar o que deveria acontecer segundo essa 

ordem da necessidade, do dever ser (1451a36). O dever ser é mirar-se pelo universal, 

por aquilo que não é particular. Portanto, a tragédia impõe, por exemplo, a um indivíduo 

de determinada natureza “pensamentos e ações que, por liame de necessidade e 

verossimilhança, convêm a tal natureza (1451b). Procedendo da maneira ora notada, a 

tragédia busca, por meio da imitação, o que é mais nobilitante; fornece modelos de 

comportamentos “do que poderia acontecer”; nesse sentido, a poesia trágica se interessa 

pelos nexos causais, pelas conexões mais apropriadas a um dado ato, diferenciando-se 

da história que apenas relata atos particulares, sem se preocupar com o universal. A 

poesia preza pelo universal; procedendo assim, procura as melhores relações que 

possam acontecer, a saber, o acontecível e não acontecido. “[...] Se conclui que a 

atividade imitativa do artista se exerce num trânsito sui generis do particular (história) 

para o universal (poesia): por obra do poeta, a história vem a ser tragédia” (SOUSA, 

1966, p. 58). 

Consequentemente, o poeta trágico não deve ter por preocupação maior 

versificar um poema, mas sim tecer fábulas; ele é imitador de ações, ações que mereçam 

sua laboriosa atenção (1451b27-32). 

É relevante perceber que Aristóteles não faz menção à simples composição e 

narração de atos acontecidos, um após o outro; sua preocupação é que subsista um nexo 

causal, consequencial, que obrigatoriamente, dentro de padrões lógicos, forneça um 

caminho coerente e seguro. O mito, que compõe a tragédia, “é imitação de ações que 

provocam terror e piedade” (1452b), ações estas que são abonadas por causa dos seus 

elementos qualitativos: aquelas que trazem a mutação, chamada por Aristóteles de 

peripécia, mutação da fortuna para o infortúnio, ou vice-versa, bem como também o 

reconhecimento ou “a passagem do ignorar ao conhecer” (1452a33). O infortúnio faz 

parte do mito trágico. Desse modo, podemos entender, sem prejuízo de sentido, que o 

processo catártico se mostra no âmbito do infortúnio. 

Nota-se que, em favor da tragicidade, os mitos se tornam os mais imorais 

possíveis (SOUSA, 1973). Assim, o trágico se perfaz numa relação de erro, 

reconhecimento e phília. Dessa forma, o herói trágico sempre se encontra numa situação 

                                                             
7 Para uma maior compreensão do uso do termo ananke, tanto para Aristóteles como para os pré-
socráticos e Platão, ver: PETERS, 1983. 
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de ignorância que, em última análise, é imoral, mas que se tornou imoral em função 

daquela suposta ignorância. Assim, é forçosamente necessário entender que para 

Aristóteles a antítese entre o bem e o mal deve ser por inteiro descartada, já que tem 

como pano de fundo realidades extremas que estão mais próximas ao espetacular, não se 

enquadrando dentro do “real” buscado na composição trágica. Sousa (1991, p. 492) 

afirma que “o feito da tragédia deveria resultar, unicamente, da composição dos fatos, 

da intriga, da íntima conexão das ações”, não do espetacular. 

A concepção de catarse, presente na Poética, não faz alusão à expurgação; isso 

se percebe na afirmação de Aristóteles de que a tragédia “é imitação de ações que 

provocam terror e piedade” (1452b). Intentando suscitar o efeito da purificação desses 

sentimentos, seria errôneo imaginar que surgissem com o fito de eliminar ulteriormente 

eles mesmos (SOUSA, 1996). Da mesma maneira, é possível alegar que os mitos, para 

Aristóteles, tinham por função ser “meios de obtenção do terror e da piedade” (SOUSA, 

1996, p. 67), portanto, não eram processos de purificação. Dessa forma, a catarse 

aristotélica não parece ser, a priori, nem expurgação de males nem muito menos 

purificação, cabendo uma maior força interpretativa sobre o sentido aristotélico. Logo, 

tem-se: 

Terror e piedade são sentimentos, emoções ou paixões, 
correspondentes à situação trágica por excelência [...]: a piedade é o 
sentimento em face do que é “infeliz, sem o merecer”, e o terror 
invade-nos, ao vermos o “nosso semelhante desditoso”. O 
“semelhante desditoso sem o merecer” atrai e repele, ao mesmo tempo 
[...]. A piedade, comiseração ou simpatia, é a tonalidade emocional de 
uma atração; o terror, medo ou angústia, é a tonalidade emocional de 
uma repulsão. Cedendo à primeira, aproximamo-nos; cedendo à 
segunda, afastamo-nos: equilibradas as duas forças, nem demasiado 
perto nos situaremos perante a história que importa reconhecer como 
natureza. Com efeito, deve haver uma distância ótima entre o 
cognoscente e o cognoscível, que condicione o mais perfeito 
conhecimento do que é, ou deve ser, nas suas proporções naturais 
(SOUSA, 1966, p. 67). 

 

O que se nota, a partir do extrato acima, é que a catarse aristotélica, observada 

na Poética, tem um fim surpreendentemente gnosiológico. Diz respeito, em último grau, 

a uma potência cognoscível que se apresenta no mito trágico. Uma mesma interpretação 

é infundida por Maria Helena da Rocha Pereira ao prefaciar a Poética, 2004, a qual 

afirma que o significado de catarse é o de “clarificação intelectual”. Mas, sem que 

tentemos uma extrapolação conceitual descabida, é relevante observar que Pereira, no 
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mesmo proêmio à Poética (2004), percebe que John Milton e Gotthold Ephraim 

Lessing viram na catarse nada mais nada menos do que a teoria aristotélica da justa 

medida. Muito embora existam outras tantas tentativas de pôr um fim à querela a 

respeito do propósito da catarse poética, a tese interposta por Milton e Lessing é 

bastante coerente8, seja por pressupor que o fim ético da catarse é bastante viável e 

digno de louvor, seja por antever que este fim ético educativo, proposto tanto na 

Política, Livro VIII, como, principalmente na Ética a Nicômacos, Livro I, e a questão 

do conhecimento, ou clarificação intelectual, teria como corolário lógico algo do âmbito 

da práxis, incorrendo no bem-estar individual e coletivo, objeto de estudo nas duas 

obras mencionadas. Conjecturando a indistinguível sistematização do corpus 

aristotelicum, é perfeitamente aceitável esse tipo de visão. Sistematização essa que de 

forma alguma estaria em desequilíbrio com a ideia de um corpo literário em prol da 

humanização do ser humano, pregada por Sloterdijk (2000). 

Por fim, seja qual for a teoria defendida no tocante à catarse aristotélica, quando 

se leva em consideração certa unicidade do pensamento aristotélico, acredita-se que ela 

não dista muito do propósito defendido na catarse platônica. Mesmo se esta última 

tivesse exclusivamente o sentido de purgação, é perfeitamente viável que ela tivesse 

uma função paidêutica, tal qual constata-se em Aristóteles. Ainda mais ao perceber que 

nele a tragédia tinha por função elevar o nível do prazer do ouvinte/leitor, distando da 

comédia. 

Paralelamente, é importante frisar a existência de uma linha de interpretação, 

não afastada das outras, que reflete sobre a função (ergon) do tipo de mimesis do qual a 

tragédia faz parte, concluindo que a intenção é produzir o prazer, é claro que um certo 

prazer trágico (BELO, 1994). O ergon: 

[...] como função desempenha o seu papel na ética de Aristóteles, 
como tinha acontecido com Platão antes dele. Ambos estão 
interessados em estabelecer uma norma de comportamento e ambos 
lançam padrões fenomenológicos, tentando ligar a excelência (aretê) 
com a função (ergon). Platão define esta última como “aquilo que a 
coisa em questão faz sozinha ou melhor” (Rep.353a) e faz a 
excelência consistir no poder específico que permite que essa função 
opere bem. A posição de Aristóteles é um tanto ou quanto diferente. 
Para ele, a aretê é um certo e alto nível de realização em relação à 
função; alto nível que é garantido por não tomar como norma 
qualquer homem mas antes conferir a função à realização do 

                                                             
8 Deve-se salientar que a tese de Milton e Lessing não é a que teve mais amparo no texto de Pereira, já 
que esta ressalta que, dentre outras teses também relevantes, aquela possivelmente mais coerente é a de 
Halliwell, para o qual a Katharsis “tem um efeito comparável ao da terapêutica médica”.  
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“homem sério” (spoudaios; Etic.Nicom. I, 1098a). (PETERS, 
1983, p. 80-81, grifos nossos). 

 

Percebe-se que, apesar de não diretamente, mas através da análise dos conceitos 

envolvidos, é perfeitamente cabível entender da catarse poética um fim ético, que se 

assemelha ao objetivo proposto na Ética a Nicômaco. 

Por conseguinte, vê-se também em Platão esse corolário ético da catarse, de 

modo que fundamentasse suas inquirições em um plano político. Provavelmente estas 

são expostas de maneira mais objetiva em Aristóteles; no entanto, como se percebe, 

alguns dos conceitos aristotélicos não são tão facilmente explicitados como o são em 

seu mestre, como é o caso exemplar da catarse. Mas, em detrimento dos problemas 

expostos, é inegável que a grande semelhança da catarse platônica com a catarse 

aristotélica é seu fim ético. 

Levando em consideração os argumentos apresentados, é manifesto o papel 

quase propedêutico que a filosofia platônica e a aristotélica exercem para o que foi 

posteriormente a humanitas em Roma. Frente a isso, deve-se esclarecer que a paideia 

grega, seja nos tempos homéricos ou depois, com os filósofos apresentados, em 

momento algum teve o objetivo de que a humanidade – conceito inexistente para os 

gregos – alcançasse o mais alto nível moral (CHOZA, 2009). Ademais, é interessante 

destacar que: 

A “paideia” é o conjunto de práticas e ensinamentos mediante os 
quais se procura levar as crianças até os níveis mais altos do humano 
[...]. “Paideia”, pois, como “humanismo” quer dizer educação, ideal 
educativo, pois em nenhum caso o humanismo se apresenta como um 
saber “meramente teórico” (CHOZA, 2009, p. 55, tradução nossa). 

 

Diante do exposto, é mais que forçoso ressaltar, ademais da característica 

abalizadamente exclusivista da paideia grega, seu caráter de práxis, não tendo por 

intuito se resguardar em um saber meramente teórico. Como consequência, mesmo os 

ideais metafísicos de uma filosofia platônica, conforme foi mencionado, objetivam a 

ortho politeia, a reta constituição da polis. Em todo caso, se consubstanciariam como 

uma técnica, evidentemente elitista, de se educar, ou, como afirmaria Sloterdijk (2010, 

2011), de domesticar o homem, ou que entraria no rol das antropotécnicas responsáveis 

pela abertura de mundo. 
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Em conformidade, o próprio Heidegger afirmaria, a partir de uma 

compreensão de Platão, que a téchne é uma forma de abertura, de conhecimento que 

desvela, mas que se distingue da episteme (2006b, p. 17-18). Ela desvela o que não 

produz a si próprio. Por esse prisma, a técnica se cumpre em uma produção. Então, a 

técnica pode se cumprir na produção das belas ações, na vida boa e bela, presente no 

ideário grego.  

Sem embargo, é coerente acreditar nos argumentos aristotélicos, ao declarar que 

o fim mais admirável, almejado pelo homem – a felicidade – é alcançado pela maior das 

excelências, a excelência moral, de uma forma como se fosse desvelado tal qual a 

produção artística, iluminando, descortinando o caminho até aquele fim. É interessante 

perceber que essa é uma excelência tal que chega a ser concebida enquanto uma 

atividade, uma téchne, a mais importante de todas. Dada atividade é voltada para a 

produção das melhores e mais belas ações. Como o próprio Aristóteles (1999) lembra, 

não basta possuir tal excelência, é imprescindível praticá-la. 

A excelência moral, ou ética, é adquirida pelo hábito, pela sua real efetivação; 

não basta ter a compreensão ou entendimento do que seja a excelência, ela é ética 

enquanto é acionada pelo indivíduo. Por conseguinte, não se constitui nenhuma 

excentricidade propor que a compreensão da técnica, enquanto uma arte, desvelamento, 

também seja a mesma compreensão da ação ética. O próprio Aristóteles também 

procurou apontar a excelência moral enquanto práxis como algo extremamente variável. 

Não existe uma ação que seja qualificada de eticamente correta continuamente. Ou seja, 

o mesmo desvelar proposto pela técnica produtiva é equiparado aqui ao desvelar da 

ação ética. É uma desconstrução que se mostra ante o sujeito. O sujeito não pode abrir 

mão de vivenciar a técnica; esta já é sempre a possibilidade de abertura do sujeito. 

Da mesma forma que a técnica, a ética se compromete apenas com o 

desvelamento. O indivíduo não pode ser determinado por algo exterior à sua existência. 

Ele é determinado pelo maior dos objetivos, a eudaimonia. O único intuito é mostrar, 

como Heidegger também o fez, a relação que os gregos tinham com a linguagem. A 

língua grega, segundo este, mostra o que é, ela expõe. E, à medida que expõe, deve ser 

feita uma reflexão profunda sobre o que está sendo exposto, deve-se ir à origem mesmo 

dessa exposição. Portanto, o logos deixa visível aquilo que é livre de intermediários. A 

linguagem, nesse ponto, não é mera expressão verbal. 
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A linguagem se constitui precipuamente de liberdade, enquanto eleuthería, 

Valor tão caro para os estoicos. Aristóteles fornece uma lição que, em muitos aspectos, 

remonta à escola estoica, quando afirma que o homem verdadeiramente excelente 

pratica sua excelência mesmo em tempos difíceis, e é justamente por isso que ele é 

excelente. Destarte, o homem excelente suporta as adversidades e não as deixa abater 

sua disposição de espírito, levando-o a cometer atos infames, pois seu maior valor é a 

liberdade de deixar o mundo se expor pelo logos (ARRIANO, 2007). Assim, a ética 

propriamente dita se estabelece nesse tipo de liberdade. O logos deixa de ser apenas 

razão para ser aquilo que expõe sem intermediários. Desta forma, a ética, vista como 

poíesis, é aquilo que expõe à felicidade. Pode-se até arriscar afirmar que é algo 

autopoiético, enquanto algo que transforma as ações nas mais belas ações. Produz 

sempre um desvelar poético. 

Conclusivamente, poder-se-ia fazer uma ponderação relacionada ao argumento 

de que a busca por um sistema ético entra em conformidade com as expectativas de 

Sloterdijk, tendo em vista que deriva das configurações necessárias ao estabelecimento 

das antropotécnicas responsáveis pela manutenção e criação do homem, principalmente 

da linguagem, enquanto mecanismo de abertura, uma vez que é perceptível que os 

cérebros não são sistema isolados, podendo ser delimitados como meios, os quais 

facultam à inteligência receber os estímulos de outras inteligências para manter toda a 

atividade cerebral que lhe é peculiar (SLOTERDIJK, 2009). Logo, toda a discussão 

encontrada em Aristóteles a respeito da busca pela conformidade social ou individual 

passa por meio da abertura concedida pela distinção característica da natureza humana, 

possuir linguagem.  

Naturalmente, se as antropotécnicas rudimentares, melhor definidas dentro dos 

mecanismos de transferência, não puderam ser em seu inteiro teor compreendidas sob 

os aspectos linguísticos, posto os hominídeos anteriores ao Homo sapiens não terem 

desenvolvido ainda a linguagem, dos tempos homéricos, ou pré-metafísicos, em diante a 

linguagem alcança um poder de definição do que é o homem, a qual termina por criar 

um conceito de distinção do homem balizado exatamente na linguagem. 

Diante do exposto, ainda seria importante notar que, para Sloterdijk, a proposta 

humanista da modernidade se caracterizou por ser um eco que tem sua proveniência na 

educação grega (paideia), que ressoa dos romanos até os nossos dias. Estes últimos se 
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tornaram o elo para as culturas europeias subsequentes, de tal modo que ocorreu 

uma particular reconfiguração do humanismo na época do Iluminismo. 
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3 O HUMANISMO EPISTOLAR E A PROPOSTA RENASCENTISTA  

 

Ao se compreender que o termo humanismo deriva tanto de homo, humanus 

como de humanitas, se infere prontamente que este faz referência à capacidade de ser 

homem, proximamente ao que Jaeger denominou paideia, enquanto cultura. Essa ideia 

de humanitas caracteriza uma tentativa de pensar o ser humano em termos de essência 

transcendente, que o distingue dos outros animais. Frente a isso, o ser humano será 

concebido com o único animal que possui cultura. Era com essa propriedade que Cícero 

defendia a “natureza” humana, aliando-a à já consubstanciada e reveladora afirmação de 

Terêncio: “Homo sum, humani nihil a me alienum puto”. O que representaria, via de 

regra, a assunção de certos valores axiomáticos pertinentes ao ser humano, advindos, 

principalmente de uma educação espiritual e moral. Logo, é possível inferir que a 

humanitas está intrinsecamente relacionada a uma formação, enquanto processo de 

civilização (GRÜMPEL; MACEIRAS, 2010). 

Com base na sentença acima, e no uso que Cícero fazia da mesma, é possível 

assegurar que este último advogava que a humanitas implicava tanto nas possibilidades 

quanto nas restrições, ou limitações, humanas. 

Seja pensando em termos de paideia grega ou de humanitas romana, o 

humanismo tentou estabelecer um liame entre uma certa noção de ser humano e de 

civilização. Ainda se deve considerar que, na Roma antiga, aquilo que se entende hoje 

por humanismo nasceu como o contraponto da inumanitas. Posto isso, tendo a 

humanitas se consubstanciado como antítese da barbárie, ela se torna uma resposta 

cultural à alteridade não civilizada, caracterizada pelos povos bárbaros (RODRÍGUES, 

2008). É defensável também, justamente por esse caráter antitético, que por fazer a 

contraposição ao não romano, que a humanitas não tinha, de fato, pretensões 

universalistas, no sentido de abarcar todos os seres humanos em suas distintas culturas, 

conforme, por exemplo, existe na contemporaneidade com a Carta dos Direitos 

Humanos, a qual se estende a todos os seres humanos indistintamente. Provavelmente, 

no caso da humanitas, a pretensão de universalismo deve se adequar melhor como um 

etnocentrismo expansionista, vez que se imiscui na convicção de que um certo modelo 

prototípico de Homo sapiens será considerado humano. Tal modelo se fundamenta 

doravante em uma compreensão estritamente cultural do humano.  
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Em razão das circunstâncias é inverossímil atestar que a humanitas já trazia 

em seu cerne a busca por um ecumenismo, ainda sem correlato no ocidente. A ideia de 

uma formação geral, enquanto Bildung, é muito mais tardia, só podendo ser identificada 

séculos depois, durante o Renascimento (RODRÍGUES, 2008).  

Por outro lado, é preciso afirmar que o humanismo, estando conexo ao que se 

entende por civilização, implicou em um entendimento de pertença a um espaço cultural 

comum. Assim, representou o amor do homem por todos os iguais. Esses seriam 

ideados enquanto tais com base em um comportamento socialmente aceito, adquirido 

por meio do estudo das letras clássicas (GRÜMPEL; MACEIRAS, 2010). Contudo, é 

perfeitamente cabível assinalar que, sob essa mesma leitura, a humanitas foi um ardil 

intelectual incomparável, o qual além de ter tido a pretensa vontade de estabelecer a 

grandiosidade da cultura romana, comparando-a à grega, garantia um sentimento de 

pertença a todo o gênero humano, sem denunciar a faceta eminentemente aristocrática e 

excludente da nobreza romana (RODRÍGUES, 2008). 

“Não é compatível com a humanitas a ‘arrogância’, a ‘torpeza’ nem a 

‘brutalidade’. O homem se perde e corre perigo quando se extravia na superficialidade 

ou se acostuma na maldade” (GRÜMPEL; MACEIRAS, 2010, p. 105, tradução nossa). 

O objetivo primordial do estabelecimento de certas formas de comportamento 

aceitáveis, ou modos de agir, tendo como consequência a predicação daquilo que pode 

ser qualificado como humanitas e o que não poderia jamais, é engendrar culturalmente 

falando, um conjunto de práticas, as quais seriam reconhecidas como inibitórias e 

desinibitórias, ou humanas e bestializantes, e ainda denotavam implicitamente um certo 

controle psicossocial. Esse foi o pressuposto básico do humanismo. 

Ademais, é relevante notar que muitos séculos depois do seu auge em Roma, 

mais precisamente a partir do século XIX o termo humanismus passou a indicar uma 

formação que se contrapunha à formação tecnicista. Não à toa, essa elaboração teórica 

está ligada aos studia humanitatis, tão em voga na Itália renascentista, os quais serviam 

para dar essa formação “humana” aos indivíduos, focando-se na língua e na cultura 

greco-latina (GRÜMPEL; MACEIRAS, 2010), o que significou uma retomada do 

clássico, com uma vertente mais aristocrática. 

Assim, não deixa de ser oportuno alertar que o conceito de humanismo, apesar 

de manter certos atributos ao longo da história, sofreu inúmeras mudanças, 
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principalmente nos últimos dois séculos. Em seu nascedouro, ainda em Roma, 

distinguia-se tanto por indicar o homem em contraposição aos animais quanto por 

apontar uma certa instrução inibidora dos aspectos bestializantes dos homens. Todavia, 

o desenvolvimento do termo fez com que o aspecto educativo fosse mitigado, em prol 

de um conceito mais relacionado à dignidade, ou ainda, ao desenvolvimento de 

humanidade, ligado àquilo que se concebe na modernidade como direitos humanos. 

Decerto que um direcionamento desse porte pressupõe de antemão uma essência 

primordial do ser humano. É verdade que se manteve ainda com o termo humanismo a 

conotação de distinguibilidade do ser humano aos outros animais, posto que se alia 

indiretamente ao essencialismo conceitual mencionado acima, ligado à capacidade de 

ser homem, entendendo-se que existe uma dignidade humana, encarada em um sentido 

de evidência incontestável, ou dogma (GRÜMPEL; MACEIRAS, 2010). 

A despeito de tudo, não se pode esquecer que o significado adquirido pelo termo 

humanus, no latim clássico, enquanto instruído ou adquirido, não perdeu completamente 

seu sentido de ser, pois faz remissão a uma certa artificialidade, um convencionalismo, 

que deve ser levado em consideração, haja vista a nítida contraposição ao caráter 

naturalista que é patente no entendimento enquanto dignidade humana essencial, 

abrindo, dessa forma, a possibilidade de questionamentos quanto à real dimensão e 

significado do humanismo (GRÜMPEL; MACEIRAS, 2010).  

Para Heidegger, historicamente o humanismo moderno, não sem razão, pode ser 

visualizado a partir do século XIV, na Itália, com o renascimento, de modo que este 

seria um resgate da humanitas do Homo romanus (HEIDEGGER, 2008). Em função 

disso, não é demasiado lembrar que, para Sloterdijk, a proposta humanista moderna se 

distingue por ser um eco que teve sua proveniência na mensagem grega (paideia) e seu 

ressoar dos romanos até os dias atuais. Para Sloterdijk, a partir da obra platônica O 

Político se propuseram possibilidades ideológicas claras para o homem ser o educador 

do homem, de forma que a uns cabe domesticar, ao passo que a outros cabe serem 

domesticados. Tal assertiva é validada essencialmente em função dos fatos históricos, 

os quais servem de fundamento às inferências de Sloterdijk quanto ao papel do 

humanismo na história da humanidade. 

O primeiro a utilizar o termo humanitas, com a conotação de filantropia e 

paideia, ou educação, foi Aulo Gelio. As duas terminologias – filantropia e paideia – 

estão diretamente relacionadas, implicando a autorreferencialidade do homem a uma 



 

51    

instância superior, não necessariamente divina. Diante disso, é como se existisse 

um homem prototípico, ou uma ideia de homem, a qual serve de medida para todos os 

outros homens. O humanismo sempre se valeu desse artifício para que fosse aceito a 

fortiori, de tal modo que não demandasse nenhum exame mais detalhado sobre quais 

alicerces o sustentam (DUQUE, 2003). 

Evidentemente, certas práticas se mostram paradoxais, vez que o humanismo, 

seja romano, ou, principalmente, renascentista, representou tanto uma reação ao 

“presente” quanto uma tentativa de superação do passado. É interessante perceber que 

esse mesmo passado servia de parâmetro para o “presente” pretensamente “desumano”. 

Nesse sentido, essa superação não teria uma base sólida que a justificasse, ou, se a 

tivesse, o fez ao modo metafísico, com base em uma essência humana, que seria no 

mais das vezes inumana (DUQUE, 2003). 

Ao mesmo tempo, se torna forçoso notar a observação de Duque, segundo a qual 

todas as formas de humanismo apontam para o homem como “fim primeiro e último do 

universo” (2003, p.16), de forma tal que existiria uma ordem das coisas, a qual teria por 

mote primeiro servir ao homem, pelo menos segundo essa concepção antropocêntrica. 

Contudo, por mais que se cultue a autorreferencialidade do homem, uma dada 

abordagem prescinde de uma definição sobre o que é o homem. 

Junto ao que foi assegurado acima, Duque defende, em nota de pé de página, que 

o humanismo se tornou uma espécie de religião laica, de forma a defender o homem 

pelo homem (2003), sem que tivessem sido dadas maiores justificativas argumentativas 

quanto às prerrogativas desse posicionamento, seja em Aulo Gelio, em Cícero, ou 

quaisquer outros filósofos. Isso leva a inferir que a assertiva slortedijkiana de que o 

humanismo é, em essência, uma pretensão de domesticação, mesmo que com ares de 

mistificação, do homem pelo homem, é bem fundamentada do ponto de vista histórico. 
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3.1 LINGUAGEM E HUMANIZAÇÃO 

 

Em um campo argumentativo restrito, é importante considerar que a máxima 

aristotélica de que o homem é um animal que possui linguagem não pode ser 

corretamente abarcada sem que se faça a devida referência à Revolução Neolítica, há 

cerca de 10000 anos, vez que as mudanças relativas ao modo de vida do Homo sapiens, 

estabelecidas em tal período histórico são as condições necessárias para que a força 

física do indivíduo isolado perdesse lugar, frente ao poder de um agrupamento humano 

(CHOZA, 2009). Com os conglomerados urbanos nasce também o poder político, a fim 

de organizar a vida social de tais grupos. Isso leva a concluir que o poder político nasce 

do consenso e do diálogo entre os homens, ou seja, da linguagem, do logos. É 

perceptível que o processo histórico de humanização perpassa inexoravelmente a 

linguagem, sobremaneira, porque onde se desenvolveu a teorização a respeito da vida 

pública e da convivência entre os diversos indivíduos foi também onde se desenvolveu 

um processo pedagógico, seja com o fito de educar uma classe de governantes, ou de 

apaziguamento das grandes hordas, por meio da partilha de um mesmo corpo de crenças 

e costumes (CHOZA, 2009). 

Com o advento do sedentarismo e a aparição das cidades, o surgimento da 

escrita pode ser considerado socialmente de suma importância, tendo conseguido se 

estabelecer como ferramenta para perpetuação cultural, ou ainda, pelo seu caráter 

legislativo.  

Na Grécia, por exemplo, o advento da escrita teve como consequência, 

sobretudo, o desenvolvimento da concepção de paideia, a qual apresentou de maneira 

incipiente a pretensão de gerar nos indivíduos a capacidade de “produzir consenso 

mediante a linguagem” (CHOZA, 2009, p. 267).  

A relevância dessas contribuições históricas está na constatação de que delas 

surgiram as possibilidades acerca do humanismo, sobretudo enquanto um desiderato do 

ideal da humanitas, que se estendeu por toda a história do ocidente. Sem o surgimento 

da vida urbana, do sedentarismo e da escrita, certamente não teria surgido uma 

compreensão a respeito da essencialização da ideia de ser humano, defendida pelo 

humanismo tradicional. 
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Outrossim, mais do que todos os efeitos elencados com o surgimento da 

linguagem escrita, aparece a reflexão sobre a mesma, denominada gramática, levando 

em consideração primeiramente a “constituição de um saber sobre os elementos, a 

estrutura e o funcionamento da língua e da fala” (CHOZA, 2009, p. 269). De toda 

forma, é bom lembrar o raciocínio quase inconcusso da antropologia filosófica de que o 

homem é um fazedor de mundo. 

 

3.2 VESTÍGIOS CICERONIANOS 

 

Exemplarmente, ao se direcionar a atenção ao pensamento latino, em especial, à 

obra de Cícero – Da República – se consegue testemunhar o viés universalista do 

humanismo epistolar, de pretensões civilizatórias, o qual, por sua vez, se tornou um elo 

entre as culturas europeias subsequentes. 

Para Cícero, a boa organização do Estado, do direito público e dos costumes 

eram as preocupações de maior relevância a que um homem civilizado poderia se 

dedicar, haja vista refletirem o nível de excelência deste e, por conseguinte, dos 

costumes do grupo cultural ao qual pertence. Nessa mesma linha, os problemas do 

Estado são eminentemente problemas dos indivíduos. Assim, a humanitas, dentre outros 

aspectos, sendo resultante da civilidade dos homens de natureza excelsa, contribui para 

aumentar a herança cultural deixada à humanidade (CÍCERO, 1985). 

O humanismo epistolar romano, originado, segundo Sloterdijk, a partir de 

Cícero, é objetivamente mais prático, portanto, menos metafísico do que aquilo que se 

pode entender como paideia, por exemplo, para Platão ou Aristóteles, desde a 

concepção de ser humano, até quais são as principais aspirações do ser humano 

(CHOZA, 2009). 

De antemão é preciso considerar, segundo Choza (2009), que dentro do que se 

entende como humanitas, especificamente na concepção ciceroniana, fica bastante claro 

que a vigência não se dá em categorias transcendentais, que distinguissem o ser humano 

– como em Aristóteles – mas em períodos históricos diferentes que os grupos humanos 

atravessam. De onde se infere que as incompatibilidades apresentadas por grupos 

sociais enquadrados dentro de um mesmo lapso temporal, decorrem de dessemelhanças 
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culturais que esses grupos atravessariam. Assim, determinados grupos sociais 

seriam mais maduros, culturalmente falando, do que outros. 

A tarefa de maior importância para o gênero humano seria justamente se dedicar 

aos negócios do Estado, seja quando da fundação, seja para manutenção deste. Para 

Cícero, ao se dedicar a tais empreendimentos é quando o homem mais se aproximaria 

do que é divino (CHOZA, 2009). Logo, a discussão a respeito da formação de um povo, 

igualmente em A República, de Platão, é basicamente a mais nobilitante ocupação a que 

um homem pode se dedicar. Tal posicionamento, por si só, já demonstra qual o local 

reservado para a humanitas nas obras ciceronianas. Como confirmação desse raciocínio, 

são suficientes as palavras de Cipião, o Africano, ao perguntar: “como poderei eu, que 

recebi de meus antepassados e de meu pai a missão única de servir e defender o Estado, 

colocar-me abaixo do nível do último operário, prestando à arte, primeira entre todas, 

menos cuidado dos que ele presta ao ofício mais ínfimo?” (CÍCERO, 1985, p.300). 

Outrossim, a despeito de a humanitas comportar-se como a mais alta virtude alçada por 

uma cultura, deve ainda ser considerada como um resgate de uma natureza primordial 

do homem. 

Já que o apoio comum é inato ao ser humano, nada mais adequado do que 

discorrer sobre as condições de possibilidade a fim de manter, o mais uniforme e 

produtivo, a sociabilidade, por meio da concórdia: “A concórdia é fácil e possível 

quando todos os cidadãos colimam em um fim único; as dissensões nascem da diferença 

e da rivalidade de interesses” (CÍCERO, 1985, p.304). Esse termina por ser o objetivo 

do humanismo, de modo que as individualidades pretensamente desiguais se comportem 

de maneira uníssona (CÍCERO, 1985), ajustando-se como uma forma de fuga da 

barbárie – inumanitas – em prol da estabilidade social. 

É possível adicionar que a divisa que estabelece a distinção entre a compreensão 

romana da grega de homem é claramente elencada ao tentar demonstrar que aquilo que 

qualifica os homens frente aos bárbaros não é a linguagem, mas os costumes. Quase 

imperceptivelmente, os romanos mostram sua pretensa universalização do conceito de 

homem, mesmo que seja de uma forma etnocêntrica (CÍCERO, 1985). 

Tendo mais ou menos a mesma audácia demonstrada por Platão, Cícero não 

descuida de declarar a relevância do cuidado com a reflexão na condução dos negócios 

do Estado. 
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Contudo, contrariamente a Platão, ele baseou a fundação de sua República 

na tangibilidade da história de Roma, ao passo que a paideia platônica não tinha lugar 

no mundo real, adequando-se mais a uma proposta prognosticadora do que seria uma 

sociedade ideal. Cícero está, antes de qualquer coisa, em Da República, traçando um 

mapa diagnóstico desde a fundação de Roma. Logo, mostra que a cultura romana, como 

um todo, se elevou ao longo de sua própria história, ainda que algumas personalidades 

excelsas tenham contribuído no desenvolvimento dela (CÍCERO, 1985).  

O próprio alvitre do povo romano, baseado na sabedoria e na virtude, levou-os a 

intuir que a república seria a forma mais civilizada de governo. As deliberações em prol 

da liberdade republicana foram também produto de todas as vicissitudes políticas 

advindas da relação entre patrícios e plebeus, o que serve para atestar o raciocínio de 

que humanitas é uma espécie de amadurecimento cultural, aliado ao senso de 

oportunidade histórica de um povo. 

 Contrapondo a humanitas à inumanitas, é coerente afirmar que a prerrogativa 

primordial da primeira foi expandir-se como uma atividade de cunho prático, cuja 

repercussão maior seria civilizar os homens, por força da evolução política. “Considerai 

que a maior obra do gênio sobre a terra consiste em constituir uma República 

verdadeira” (CÍCERO, 1985, p.339). Não sendo desarrazoada, sob a ótica ciceroniana, a 

assertiva que pretende o humanismo como uma estrutura civil, de forma alguma inata a 

qualquer ser humano, destacando a condição peculiar da cultura romana frente às outras 

culturas, se tornando, desta feita, os versos de Ênio (CÍCERO, 1985, p.351), oraculares 

para ilustrar a constituição ímpar da cultura romana: “Se Roma existe, é por seus 

homens e seus hábitos”. 

Diante do exposto, é expressa a razão pela qual Cícero defende a superioridade 

do saber prático sobre o teórico (CHOZA, 2009), de modo que acaba sendo forçoso 

entender que para ele não existia um essencialismo nas ações humanas, ou melhor, uma 

maneira prototípica de agir. Muito pelo contrário, as ações humanas, conforme visto, 

poderiam ocorrer de formas diversas. É mais adequado asseverar que existiria uma 

primazia das categorias ético-políticas sobre as categorias metafísicas. Tal 

argumentação se confirma ainda por compreender que para Cícero todos os homens 

anseiam necessariamente mandar, configurando, dessa maneira, a superioridade da 

política – incorrendo em uma antítese à primeira assertiva aristotélica em sua 
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Metafísica, a saber: de que “todos os homens desejam por natureza o saber” 

(ARISTÓTELES, 1998, p.2). 

Choza também lembra, com bastante razão, que por Cícero ter dado mais 

relevância às questões práticas, de ordem política, frente às questões teóricas, está 

ultrapassando os limites da paideia, ou pedagogia grega, profundamente excludente, e 

expandindo tais formulações ao domínio mais amplo, no qual o processo de civilização 

abarcaria todos os indivíduos, denominando-se doravante humanização, pretendendo 

“alcançar o ideal da humanitas” (2009, p. 59). Processo que é largamente includente e 

globalizador, posto que abrange todos os seres humanos.  

Curiosamente, e aparentemente de maneira paradoxal, é preciso compreender 

que sob o entendimento de Cícero, o processo pedagógico, de ensino, perde vigor frente 

a um processo mais abstrato, entretanto mais efetivo na vida do homem comum, que 

seria o processo da história de Roma, que se apresenta culturalmente como um 

mecanismo pelo qual grupos de selvagens ascenderam até o patamar mais alto de 

civilização. Afora isso, todos os grupos humanos seriam humanizados diante do 

processo de romanização9. Dessa forma, o teor prático, mesmo que validado em uma 

dimensão igualmente metafísica, a superioridade de Roma, não perde importância, haja 

vista possuir uma pretensão globalizadora (CHOZA, 2009). 

Cícero compreende a humanitas como um processo cíclico – dinâmico por 

excelência – o qual é composto por uma sucessão, que vai do selvagerismo, com 

consequente processo civilizatório, rumo ao humanismo, até o seu momento final de 

degeneração. 

Necessariamente, na dinamicidade do processo de humanização e aproximação 

dos deuses, o homem dispõe de uma ferramenta já identificada por Aristóteles, que o 

distingue dos outros animais, que é a linguagem. Entretanto, em Cícero não se fala 

apenas nesse momento de distinção, mas sobretudo, dentro do poderio da linguagem, 

eminentemente escrita, está a capacidade de contar a história, bem como da formulação 

das leis (CHOZA, 2009). 

Mesmo na obra Pro Archias, a qual se distingue por ser um discurso em defesa 

de Arquias, que tinha sido acusado de usurpação da cidadania romana, Cícero expõe de 

                                                             
9 Choza (2009, p. 59) diz: “A Grécia não teve uma legitimação tão alta para constituição de seu império 
marítimo, porque não tinha a ideia de unidade do gênero humano, nem, portanto, o ideal de uma meta 
única para todos os homens”. 
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forma magistral o quão relevante é a atividade intelectual para o homem (ARBEA, 

2002). De certo modo, é um discurso capital para se compreender o que vinham a ser os 

studia humanitatis, que mantinham uma íntima relação com o “cultivo do verbum, o 

desfrute da palavra [...], em suma, a experiência literária em sentido amplo” (ARBEA, 

2002, p. 394). 

Para Cícero, a vida dedicada às letras implicava irremediavelmente na atividade 

cívica do homem, ou seja, iria além da mera atividade técnica do orador. Esse era o 

objetivo das artes liberais, a saber: o trivium – gramática, lógica e retórica – e o 

quadrivium – aritmética, geometria, astronomia e música. Logo, é importante 

compreender que a liberdade consequente aos studia humanitatis era algo 

eminentemente produtivo para a vida, não incorrendo apenas, como se poderia 

considerar, em uma espécie de contemplação individualista e desarraigada da realidade 

corrente. Vale ressaltar, portanto, que o interesse público era o princípio motor do 

referido modelo pedagógico, sobretudo pela pretensão universalista de benefícios para 

todo o corpo comunitário (ARBEA, 2002). 

De modo quase refratário em relação à naturalização e universalização dos 

studia humanitatis, Cícero adverte que mesmo às naturezas excelentes se fazia mister a 

formação cultural, ou melhor, ainda que o mote do humanismo seja ampliado a todos os 

membros da comunidade, serão necessários, como a história de Roma demonstrou, 

certos personagens distintos por natureza. Tais o foram, de forma exemplar, Terêncio, 

Lucilio, Polibio e diversos outros responsáveis pela helenização romana, enquadrados 

no Círculo dos Cipiões, que ajudaram na consubstanciação do conceito de Homo 

humanus, e posteriormente no humanismo romano (ARBEA, 2002). Ademais, o mero 

contato com as letras por “sua condição deleitadora do espírito, mimadora e acolhedora, 

bastaria para justificá-las plenamente como atividade humana” (ARBEA, 2002, p. 398). 

É a cultura humanística que deve ser elogiada. As letras compõem o caminho mais 

adequado ao alcance da humanidade do homem. 

Arbea (2002) ressalta ainda que no Pro Archia, é patente que a humanitas 

transcende a mera erudição, ganhando sua relevância real no âmbito das virtudes 

cívicas. Antes de qualquer coisa, “a formação integral do homem, em sua dimensão 

tanto intelectual (paideia) como moral (philanthropía), ganha através de uma educação 

adequada” (ARBEA, 2002, p. 400). 
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Independentemente do que vem sendo defendido, não deixa de ser oportuno 

fazer a ressalva quanto ao caráter elitista dos studia humanitatis, especialmente ao 

perceber que as já mencionadas naturezas excelentes compunham a aristocracia romana. 

Além disso, de um ponto de vista bastante pragmático, no tocante aos valores 

apreciados pela cultura humanista, apenas os mais abastados conseguiriam ter acesso a 

uma formação tão distinta (COELHO; MELO, 2012). Portanto, os valores arrogados 

pela humanitas seriam irrevogavelmente advindos da classe mais abastada, idealmente 

em defesa da cultura romana, mas, na prática, funcionando como um estímulo inibidor 

das dissensões sociais, por meio da crença em um corpo de valores homogêneos 

(SLOTERDIJK, 2010).  

A educação era completamente vinculada à política; caso contrário, incorreria 

em uma prática autocontraditória, mesmo que na realidade a cultura humanista fosse 

circunscrita à aristocracia. Seu objetivo primordial era afirmar o poder humanizador da 

cultura romana (COELHO; MELO, 2012). 

Choza (2009), em manifestação lúcida e coerente, resgata uma relação bastante 

elucidativa, ao comparar a democracia ateniense, extremamente seletiva, com outras 

realidades, como, por exemplo, a moderna carta dos direitos humanos, mostrando que a 

ideia de homem e cidadania são conceitos profundamente relacionados. Logo, a 

categoria de homem estaria diretamente ligada ao espaço físico da polis, ou civitate. 

Interessante ainda notar que, devido a esse raciocínio, então os limites urbanos da 

cidade, onde se encontram os cidadãos, “marcam os limites ontológicos e éticos do 

homem, quer dizer, determinam o conceito de humanismo” (CHOZA, 2009, p. 163, 

tradução nossa). Deduz-se que estes são conceitos construídos socialmente, dependentes 

das mudanças dos paradigmas sociais, o que não foi percebido, pelo menos dessa forma, 

por Cícero, Aristóteles, Platão, ou quaisquer outros filósofos. 

“O humanismo aparece, assim, como um objetivo político, como um ideal ético 

e como uma determinação metafísica” (CHOZA, 2009, p. 164, tradução nossa), ficando 

justificada, dessa maneira, a compreensão aristotélica de que a medida do homem se dá 

pela medida de ser cidadão. Em função disso, se adverte que o modelo romano de 

cidadania global, obrigatoriamente nos leva a considerar uma concepção de humanismo 

que vá além do modelo do estado-nacional, estando mais próximo de uma 

conceitualização generalista, a qual objetiva expandir-se para além das fronteiras 

limítrofes do Império Romano. 
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Contraditoriamente, é preciso advertir que por mais que a humanitas não 

intente a priori se prender a nenhuma noção essencialista, acaba por incorrer em uma 

confirmação metafísica característica dos filósofos da stoa, aceita quase que 

axiomaticamente. Isso só é possível atestar porque a cidadania romana, em sua raiz 

estóica, foi semelhante ao cosmopolitismo estoico, de modo que o homem era 

compreendido enquanto partícipe do cosmos (CHOZA, 2009).  

Como reforço a essa elucubração, Choza (2009) lembra também que Cícero ao 

discorrer sobre a res-publica, ou mais precisamente a coisa do povo, aquilo que 

pertence ao povo, defende que este é definido em termos de uma tendência associativa 

natural dos seres humanos. Sobretudo porque aquele que seria entendido como o 

cidadão, habitante de uma urbe, estaria na mesma zona de coincidência conceitual que a 

orbe, a esfera celeste. Portanto, o indivíduo se tornaria um cidadão cosmopolita. Como 

decorrência lógica desse raciocínio, o humanismo seria o rincão mais elevado a ser 

alcançado pelo ser humano. Ou melhor, seria a plena harmonização do homem ao 

kósmos, referendada pelo logos. 

A república, como decorrência natural da própria história romana, se qualificou, 

enquanto um ideário, por ser um desiderato da humanitas. Portanto, à educação 

humanística caberia sustentar os valores republicanos, como se defendê-los significasse 

amparar a essência de tal projeto pedagógico, principalmente, porque os studia 

humanitatis tinham um efeito prático na res publica, vez que os diversos processos 

sociais de interação eram consequências do processo cultural, tendo sua dinamicidade 

fluindo do microcosmo do indivíduo para o macrocosmo da vida pública. “A humanitas 

não poderia se desvincular da busca pela harmonização das relações de poder entre 

Estado e sociedade” (COELHO; MELO, 2012, p. 6). 

Se para Cícero a humanitas estava diretamente relacionada a uma espécie de 

congruência social em prol da Res publica, relacionada à manutenção das tradições 

culturais humanistas, em Sêneca, afetado mais pelo declínio dos valores sociais, quando 

da transição da República para o Império, a humanitas diferia por ser um termômetro do 

estágio em que se encontrava o homem romano no período imperial em relação aos 

sentimentos de humanidade e romanidade outrora em voga. Portanto, este último tinha 

por objetivo resguardar as virtudes historicamente romanas (COELHO; MELO, 2012). 
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Pode-se adicionar ainda que para Sêneca era clara não apenas a perda dos 

sentimentos acima mencionados, em função do declínio cultural, mas, sobretudo, a 

expansão dos valores humanistas para outros homens que não o romano típico, ou seja, 

todos os homens que estavam dentro da circunscrição territorial do Império Romano, 

posto que tal vastidão teve como pressuposto o contato e absorção de diversos outros 

valores, que punham em perigo a existência da humanitas (COELHO; MELO, 2012). 

Em se tratando dessa relação, em Sêneca a preocupação de maior monta é a manutenção 

e expansão dos valores culturais da humanitas, embora coexistindo em uma realidade 

social distinta do período republicano. 

Convém advertir que o ideal pedagógico estava voltado para o bem coletivo, ou 

seja, para o Estado. Portanto, a boa formação implicava na boa cidadania, sobretudo 

porque guardava uma íntima relação com o ideal fundacional de Roma, no qual as 

virtudes de seus líderes levaram ao soerguimento moral de todo o povo romano 

(CAMPOS, 2008). 

No tocante à evidência da hibridização da cultura romana com a grega, é 

perceptível que a classe dos aristocratas romanos teve um grande acesso aos ideais 

gregos, metamorfoseando-os na humanitas. Para Campos (2008, p. 5-6), a humanitas 

“deriva de humanus, que por sua vez relaciona-se a homo (o homem) e humus (a terra): 

existe a probabilidade da noção de um ‘ser terreno’, ligado a modos de comportamento 

que lhe são próprios, incluindo o comportamento e a natureza dos homens”. 

Do ponto de vista etimológico, fica bastante acentuado o fato de se tentar 

naturalizar a essência humana, ligando-a necessariamente a um agir próprio do ser 

humano. Por outro lado, Cícero, em Da República, ao discorrer sobre o caráter do 

tirano, como um rei que se deixou dominar pela injustiça, afirma que um tal animal não 

pode sequer receber a denominação de homem, caindo-lhe melhor o apodo de animal 

funesto, haja vista não reconhecer a comunidade de direitos com os outros homens, 

“não tendo laços que o unam à humanidade” (1985, p. 330). De certa forma, Cícero 

tenta mostrar que a humanitas é tida como aquilo que faz do animal humano o homem. 

Nas palavras de Campos (2008, p. 6), esta é um “acúmulo de civilidade, doutrina, 

saber”. Logo, é cogente inferir que a humanitas seria uma construção educacional com 

vistas ao alcance da natureza humana ideal. 
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Conforme advertido anteriormente, existe uma certa viabilidade em afirmar 

que para Cícero o orador perfeito, versado nas artes liberais, não poderia apenas estar 

limitado ao conhecimento técnico, mas em uma educação humanística, aliando oratória 

e filosofia, e deixando claro que humanitas foi uma construção, que muito deveu aos 

filósofos gregos, mas também ao processo histórico de desenvolvimento cultural da 

“romanidade”, principalmente, em termos de aperfeiçoamento anímico (CAMPOS, 

2008). 

 

3.2.1 Em defesa do humanismo clássico 

Se fizéssemos uma comparação entre a paideia grega e a humanitas romana, 

seria possível perceber que esta última terminou por ser um corolário da primeira, é 

claro que em um viés muito mais amplo e pretensioso do que o dos gregos. Contudo, 

percebe-se que se está sempre lidando com uma ideia de essência humana permeada por 

um processo educativo, que em um primeiro momento faz a antítese ao bárbaro, 

reconhecidamente inumano. Entretanto, não há elementos para garantir que esse 

desígnio exista apenas em função de uma busca que hierarquize uma natureza humana 

acima de uma outra inumana, caracterizada sobremaneira por distinções etnocêntricas. 

O escopo real é o desenvolvimento da perfeição humana, onde reside a virtude e a 

sabedoria, a qual só poderia desenvolver-se dentro do que se entendeu, no caso romano, 

por humanitas, do qual Cícero tornou-se o principal fomentador. Aulo Gelio define, em 

suas Noites Áticas, a “humanitas como instrução e iniciação nas artes liberais, e tem por 

humanistas aqueles que possuíam e desfrutavam com elas por serem mais humanos” 

(GARRIDO, 2010, p. 294). 

Deste modo, com a finalidade de desenvolver no espírito humano a busca pelos 

ideais que mais se aliassem ao que foi a humanitas romana, ou mesmo um retorno deste 

modelo cultural, é que nasceu o humanismo literário italiano. 

Com base nessa assertiva, é possível afirmar que nos primórdios o humanismo 

literário italiano se caracterizou pela adesão à ideia de cultura baseada mormente nas 

artes e na linguagem, de tal sorte que a leitura dos gregos e romanos era quase que 

obrigatória na formação teórica ou prática. Lorenzo Valla acreditava que o mundo 

deveria ser erigido sobre a palavra dos antigos. Para Valla os studia humanitatis, em 

especial, o aprendizado da língua latina, representava simplesmente a possibilidade de 
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defenestração de toda e qualquer barbárie: “A língua de Roma [...] fez as 

contribuições mais importantes ao bem da humanidade” (RICO, 1997, p. 19, tradução 

nossa).  

Na perspectiva de ilustrar o tom dado ao humanismo renascentista, Sevilla 

(2003) aponta que este pode ser lido em duas vertentes diferentes: Por meio da tradição 

platonista, que pretendeu a universalização da ideia de homem, a qual diríamos que 

fomenta todo o movimento metafísico posterior; uma outra vertente é aquela que se 

volta mais para a história da palavra, enquanto retórica propriamente dita. Desse modo, 

a historicidade palpável da retórica estaria no contraponto da pretensa universalidade 

metafísica. Aliada a essa primeira perspectiva, pode-se lembrar que Vico “reivindicara o 

valor da retórica, canalizando-a como uma razão prática” (SEVILLA, 2003, p. 74, 

tradução nossa). Logo, a filosofia seria tomada como retórica, especificamente por essa 

relação com a cultura, a política e a educação. 

Alguns elementos são bastante característicos do humanismo renascentista 

italiano, dentre os quais é possível elencar, como mencionado anteriormente, o já 

afamado apreço pela produção intelectual da antiguidade, com o intuito de recuperá-la 

da “deturpação” sofrida no medievo, fazendo-a renascer como que mais fidedigna às 

suas origens. Junto a isso, como retorno ao clássico, também havia o grande apreço ao 

estudo das línguas clássicas, o latim e o grego, de tal forma que além da língua vulgar, 

era preciso ser versado em tais idiomas. Ademais, o que é um lugar comum ao se falar 

desse humanismo, o viés antropocêntrico é patente, de forma que o homem é o centro 

das atenções, em detrimento do divino. Como consequência desse antropocentrismo 

houve também um maior individualismo e preocupação com o desenvolvimento do 

raciocínio, uma vez que este incide sobre a percepção e entendimento de mundo do 

homem. Certamente, nesse contexto se advoga uma maior crença na liberdade 

individual frente ao dogmatismo religioso escolástico. É perceptível também, em 

correlação aos outros aspectos, que a virtude tinha mais relevância que a ascendência 

familiar. Diante de uma constituição tão coerente como essa, não seria demasiado 

defender a tese de que o humanismo renascentista, em seu antropocentrismo, propõe 

unicamente a realização do homem (GARRIDO, 2010). 

De certa maneira, é como se aquilo que o poder das armas – força de Roma – 

tivesse alcançado, não tivesse como ser equiparado ao poder da cultura romana. Os 

maiores pensadores de Roma foram grandes porque tiveram sua distinção na forma de 
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expressão mais adequada. Portanto, não bastou pensar bem, foi necessário 

comunicar-se bem, de modo a encantar o espírito humano: “O resgate do latim supõe 

toda uma visão da história e põe em jogo toda uma civilização, das leis às artes 

plásticas, da medicina à espiritualidade, sem desdenhar nenhuma faceta que é relevante 

‘ao proveito e bem estar geral da humanidade” (RICO, 1997, p. 21, tradução nossa). 

É notório o peso que se dá aos studia humanitatis no processo de civilização do 

mundo ocidental, também na Idade Média. Chega-se a pretender que o único caminho 

possível no intento de humanizar o homem é por meio das latine literae, ou seja, pela 

retomada do passado já perdido dos tempos áureos da humanitas latina. Por seu turno, a 

tendência cada vez maior de vida em comunhão nas cidades, herança cultural da 

República romana, faz com que a busca pela ressurreição de Roma, apesar do caráter 

nitidamente utópico em que se fundava, garantia uma certa fertilidade. Nesse sentido, a 

crença no ensino livresco, cunhado nas artes liberais, ganha terreno, uma vez que é por 

meio deste que se poderia civilizar o homem (RICO, 1997). 

Sem uma coloração especificamente italiana nunca teria se forjado o 
belo sonho do humanismo. Se as cidades não tivessem sobrevivido 
com a força que sobreviveu na Itália medieval, e se a atividade 
literária e intelectual que cobiçavam não tivesse respondido a essa 
força impregnando-se com singular frequência nas vivências e 
preocupações da comunidade urbana, tampouco se teria dado com 
tanta agilidade a recíproca influência entre umas e outras facetas da 
renovatio fantasiada, o processo fecundo de ida e volta entre a 
história, a poesia, e a coisa pública, da prática à teoria, da ideologia à 
ação (RICO, 1997, p. 27-28, tradução nossa). 

 

Foram as próprias circunstâncias, segundo Rico (1997), influenciadas pela 

vivacidade das medievais urbes italianas, em um processo de recorrente busca das 

fontes primitivas da cultura e história de cada cidade, que possibilitaram a florescente 

reconstrução do humanismo, ou seja, com o “intento de dar uma epopeia nacional aos 

italianos, unificados na descendência comum da Roma republicana, sólida nas 

instituições democráticas, mãe da cultura” (RICO, 1997, p. 28, tradução nossa). 

Portanto, com o claro propósito de criar também uma espécie de corpo literário 

nacionalista, como se viu posteriormente na modernidade, o que está em completa 

correspondência ao que defendido por Sloterdijk, quando da necessidade de o 

humanismo se expandir também por meio do partilhamento de crenças a respeito do 

destino elevado de uma cultura ou povo (2000). 



 

64    

No caso do humanismo literário italiano, tudo se deu por meio da 

recorrência a modelos presentes em sua própria história, o que fez com que Petrarca 

pensasse ser de incomensurável medida o estudo da história, com o intuito claro de 

encontrar modelos de ações retas. Nesse sentido, o humanismo literário se destacou por 

todos os lados por se caracterizar como um apelo ao passado grandioso. A pretensão 

primordial era criar um ambiente propício ao desenvolvimento da humanística, tendo 

por base a eloquência e as letras, de forma que destas proviesse um gozo estético sem 

razões ulteriores (RICO, 1997), suficiente para alavancar o homem ao estado mais 

elevado de civilidade, na devida disposição tanto para os fazeres privados como, 

principalmente, os públicos. 

As cartas escritas aos amigos desde os tempos áureos do Império Romano 

(SLOTERDIJK, 2000) tinham sua certificação e credibilidade em humanizar os homens 

do século XIV. Outrossim, muitos outros pensadores, além de Petrarca, cultivavam o 

ideário propulsor do humanismo literário italiano, independentemente do caráter utópico 

da presunção de erguer a Itália renascentista com base na cultura unitária da república 

ancestral. 

A crença na potencialidade das letras latinas quanto à possibilidade de forjar 

homens capazes, poder-se-ia dizer ser o mote principal do humanismo latino. Guarino 

(apud RICO, 1997, p. 35-36, tradução nossa) perguntou: “Pois qual o objetivo mais 

excelente cabe conceber e alcançar que as artes, o ensino, as disciplinas que nos 

permitem pôr guia, ordem e governo em nós mesmos, em nossa casa, na sociedade?” 

Decerto que fica patente a esperança da qual se nutre o humanismo renascentista 

italiano, haja vista o potencial de transformação do homem imbuído pela formação 

literária. 

Para Lorenzo Valla, humanista do século XV, 

língua, cultura e sociedade são inseparáveis ‘Toda língua, justamente 
porque está no fundamento da comunicação civil, é uma convenção 
política, no sentido forte do termo’. A primazia da consuetudo como 
norma linguística e a exigência de claridade respondem a um ideal de 
saber como bem público, presente na vida, ativo na sociedade, 
orientado a iluminar a realidade (RICO, 1997, p. 38, tradução nossa). 

 

Esta acabaria por ser a distinção do humanismo, uma vez que se contrapunha 

qualitativamente ao que se tornou prática corrente na escolástica, seja por esta última 
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emaranhar-se precipuamente em argumentos técnicos, não sendo orientada para a 

realidade objetiva dos fatos cotidianos, ou mesmo por utilizar-se de uma linguagem 

vulgar, que não se aproximava de uma cultura elevada, nem ao menos, por isso mesmo, 

despertava a consciência cívica digna da humanitas. 

Rico (1997) imputa ao humanismo a importância de ter colocado o homem nos 

trilhos da história. Assim sendo, este último não pôde alienar-se de sua dimensão 

principal, a qual, por sua própria dinamicidade, fez com que o homem se encontrasse 

em contínua variação, em diferentes ambientes e experiências e, portanto, no 

relativismo. Nesse sentido, os studia humanitatis puderam abrir as portas ao novo, 

partindo do princípio segundo o qual a cultura não podia ser creditada como 

absolutamente dada e imutável. Por outro lado, o próprio costume usual dos humanistas 

italianos, de fazer com que cada autor clássico ganhasse vida, como se estivesse falando 

in loco para seus interlocutores renascentistas, possibilitou ao homem perceber-se como 

fruto da história e, portanto, imerso em um influxo incessante de experiências com seu 

entorno, no qual a mudança e as correções fossem possíveis. Logo, a retomada da 

história empreendida pelos humanistas facultava a possibilidade de reconstrução 

cultural, com base nos valores da humanitas (RICO, 1997). 

O humanismo foi “uma maneira de comer, sim, bem como foi uma maneira de 

se divertir, de amar, de fazer guerra, a arte ou a literatura”. Por conseguinte, é possível 

perceber a razão de os expoentes renascentistas darem tanta importância ao resgate 

desse movimento clássico, vez que representava não apenas a volta de uma literatura 

dominante outrora, mas, sobretudo, uma cultura, um modo de vida completo e, portanto, 

aliava-se aos objetivos defendidos pelo movimento italiano em diversas facetas da vida 

do homem (RICO, 1997), criando, ou melhor, reerguendo um modo de vida que 

buscasse se coadunar com o que se esperava de mais elevado em termos de natureza 

humana. 

A literatura humanista ainda se distinguiu da escolástica, ou melhor, supriu 

algumas lacunas deixadas pela mesma, visto que a literatura escolástica era considerada 

como sendo de uma insensibilidade latente, não se preocupando com questões 

cotidianas ou estéticas. Assim sendo, não fornecia nenhum tipo de conhecimento que 

tivesse serventia cotidianamente à aristocracia mercantilista dos principados italianos do 

século XIV e XV (RICO, 1997). Como corolário, ser versado nas artes liberais 

significava ter conhecimento que fosse flexível e adequado às vicissitudes do dia-a-dia. 
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Porque “na verdade, nunca faltava um oportuno precedente antigo para aprovar ou 

rejeitar, à conveniência, esta ou aquela forma de proceder” (RICO, 1997, p. 50, tradução 

nossa). 

Assim, a despeito do que foi o humanismo latino na prática, o mais relevante 

seria entender sua conotação francamente civilizatória, ou inibitória, no mesmo viés da 

humanitas romana, porquanto seu mote ideológico, independentemente do método 

utilizado, era servir de possibilidade à ascensão a uma natureza humana essencial ou 

prototípica. Ademais, fornecia às decisões dos governantes uma roupagem formal, a 

título de mostrar que nos estudos clássicos se identificava a disciplina necessária ao 

ordenamento social e político. 

A legitimidade dos studia humanitatis era advinda muito mais da crença sobre o 

poder destes como instrumentos de formação humana, com vistas a um processo 

civilizatório, do que de argumentos exaustivamente examinados. Outrossim, era aceito, 

não mais do que por mera opinião, que as humanidades vigoravam em uma zona de 

convergência conceitual deveras próxima à excelência humana. Ou seja, o destino do 

homem se encontrava na busca pelo que tenha sido, enquanto grupamento social, em 

um passado longínquo. Como se no recurso aos autores clássicos estivesse o apelo a um 

evangelismo portento de uma natureza esquecida no decorrer do ciclo histórico. 

Portanto, é inquestionável o valor transcendental que se dava aos studia humanitatis, 

fazendo com que o único caminho ao desembrutecimento fosse por meio do resgate de 

certos valores metafísicos, ou como se, mesmo que de forma tácita, fosse admitido que 

“sem os studia humanitatis não houvesse uma educação socialmente estimada” (RICO, 

1997, p. 73, tradução nossa). 

É inevitável lembrar que na literatura humanista do período renascentista 

italiano não se encontra em iguais condições o apelo a uma literatura nacionalizante, 

como por exemplo, no humanismo nacionalista desenvolvido no século XIX, 

transcendendo claramente qualquer objetivo doutrinário-disciplinador, pois o objetivo 

não era ainda disciplinar as massas. A característica mais marcante talvez fosse relativa 

ao que se poderia denominar, de maneira ufanista, o desenvolvimento espiritual do 

homem enquanto espécie. Decerto que o saber estava necessariamente relacionado à 

vida prática, na qual a vida pública não era divorciada da vida privada. A obra 

individual teria seu reflexo na coletividade. Portanto, a retórica humanista se via 

impregnada de vida ativa, uma vez que “a eloquentia dos retóricos é em primeiro lugar 
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arte da persuasão, maneira de diálogo e presença na polis” (RICO, 1997, p. 75, 

tradução nossa). 

Ao se considerar o viés eminentemente formativo do humanismo renascentista, 

fica mais patente ainda o enorme cunho social e político desse movimento, 

principalmente porque tem como alvo o crescimento moral do homem, levado a cabo 

pelos modelos sugeridos na experiência histórica exemplar dos clássicos (GARRIDO, 

2010). 

Junto às já citadas pormenorizações a respeito do humanismo renascentista, é 

crível que os humanistas, em sua maioria, tinham por mote alcançar a sabedoria. Desta 

forma, não seria lícito fazer alegações quanto à pretensão dos humanistas de apenas 

pretenderem civilizar o homem, como se este fosse por natureza uma fera. Todo o 

recurso feito aos antigos gregos e romanos, bem como à aprendizagem, punha forças no 

soerguimento humano a uma pretensa essência virtuosa, que o distinguiria dos outros 

seres vivos. Todo o apelo à liberdade repercutiria nessa busca individual. Portanto, não 

existia questionamento algum quanto à verossimilhança da superioridade humana, ou 

mesmo se existiria qualquer essência causadora de distinção aos seres humanos 

(GARRIDO, 2010). 

Ainda que se levem em consideração os apelos à formação humana, não existem 

subsídios suficientes para asseverar que a educação liberal humanista fosse massificada. 

É claro que existiram rincões de excelência. Entretanto, em linhas gerais, só poderia se 

visualizar o apelo a uma educação popular nas páginas escritas por Thomas Morus ou 

Rabelais, em Utopia (1516) e Gangântua e Pantagruel (1534), respectivamente. 

Outrossim, mesmo onde se consegue um vislumbre real de uma educação humanística, 

não é possível afirmar que esta tenha outro objetivo, ou melhor, consequência, que não 

a civilidade. Dessa maneira, mesmo que o intento maior seja uma sabedoria prática, 

alcançada sob a luz da antiguidade clássica, não é de forma alguma desarrazoado 

defender que o humanismo se destaca muito mais por representar, não sem uma 

aproximação ao pitoresco, uma espécie de perda da animalidade do homem, de tal modo 

que a natureza humana se distinguiria mais pelo que estivesse circunscrito dentro do que 

fosse culturalmente adquirido. Decerto que a pressuposição inerente a tais práticas é a 

de que o ensino molda o caráter humano, a partir de certos comportamentos 

prototipicamente aceitos, ou convenções. Como no caso de Lutero, que defendia uma 

educação popular gratuita, com o fito de que os indivíduos pudessem aprender a ler as 
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Escrituras Sagradas, moldando o caráter de acordo com o que era consentido na 

Bíblia. Logo, pode-se concluir que a educação humanística tinha um escopo norteador 

dos costumes (GARRIDO, 2010). 

A proposta humanista sofreu particular reconfiguração no caso de Martinho 

Lutero; é um corolário mais radicalizado do humanismo renascentista, e um tanto 

quanto mais inocente, que – não sem certo desconforto – outorga às razões religiosas 

um papel de fomentadoras do letramento que, em última instância, promove o 

humanismo civilizatório antropocêntrico. Diversamente do humanismo italiano original, 

se intencionava unicamente elevar o valor único das sagradas escrituras na condução da 

vida cotidiana. Nesse sentido, já que os evangelhos deveriam ter seu valor em sua 

compreensão, era cogente que as pessoas tivessem acesso ao idioma, principalmente em 

sua forma escrita. Por esse motivo a reforma protestante delegava a interpretação das 

leis de Deus aos indivíduos alfabetizados. Assim, considera-se que foi através da 

racionalização do conceito de salvação dentro da religião cristã que se deu a 

transformação humanista em protestantismo, posto que, a partir da Reforma Protestante, 

a salvação não mais dependeria apenas do sacerdote, mas sobretudo, da conduta na vida 

social e pessoal do indivíduo. 

 

3.3 HUMANISMO RENASCENTISTA CRISTÃO  

 

Hector Delbosco (2012) defende que, em princípios do século XX, para 

Giuseppe Toffanin, professor de história literária, o humanismo renascentista italiano se 

respaldava em um marcante retorno aos autores clássicos, como força motriz de 

modelagem humana. Mas o fez em uma vertente cristianizada do humanismo clássico, 

acerbamente neoplatonista. Contudo, essa interpretação foi duramente criticada por 

Benedetto Croce, na revista La Critica, em 1938, o qual percebe em Toffanin uma 

tentativa de fazer da defesa da fé católica um fundamento do humanismo, 

salvaguardando que para Toffanin o humanismo quatrocentista se voltou contra a 

escolástica decadente e o averroísmo, não contra o cristianismo como um todo 

(DELBOSCO, 2012). 

Por outro lado, Toffanin, em sua defesa, afirmara que tentava interpretar a 

tradição renascentista do humanismo sob uma nova compreensão, a qual destoaria 
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diametralmente da concepção oitocentista, que pressupõe um crescente caminhar 

rumo à razão. Ou seja, o motivo do dissentimento das duas posições dá-se em função de 

que uma defende a aliança entre o humanismo e o catolicismo, ao passo que a outra vê 

uma completa divergência entre esses dois ideários (DELBOSCO, 2012).  

É interessante perceber que esse humanismo do século XIV foi não apenas uma 

tentativa de inquirir acerca da humanitas, por meio da leitura dos autores clássicos e, 

consequentemente, da latente possibilidade de depreender valores importantes para os 

homens na condução da vida cotidiana. Ele também se destacou pelo desígnio de se 

contrapor ao naturalismo dos médicos averroístas. Logicamente esse contraponto se 

dava porque os humanistas julgavam inaceitável uma concepção de homem meramente 

física, como acreditavam os averroístas. É possível visualizar no humanismo literário de 

Petrarca e outros a defesa da centralidade do homem na criação divina. Junto a isso 

corresponde também toda uma defesa da dignidade do homem, o que ocorreu 

particularmente após o Concílio de Ferrara-Florença, em 1438 (DELBOSCO, 2012), 

evento este em que se notabilizou a defesa do antropocentrismo grego, principalmente, a 

partir das obras de Platão, o qual teve como um de seus maiores patronos Jorge Gemisto 

– “Plethón” –, tendo como pano de fundo “um forte espiritualismo que ressalta a 

superioridade do homem sobre o resto da natureza e seu chamado à transcendência” 

(DELBOSCO, 2011, p. 1, tradução nossa).  

Particularmente, essa é a tônica do movimento humanista italiano, a saber, 

notabilizar os ensinamentos herdados dos gregos. E mesmo que em um caso fosse 

patente a preferência por Platão, em outros, como em Jorge de Trebizonda, poder-se-ia 

perceber uma nuance nitidamente aristotélica, e mesmo acerbamente crítica a qualquer 

forma de platonismo (DELBOSCO, 2002).  

Enfim, a despeito das preferências sobre quem melhor representasse as 

aspirações do humanismo, é inegável a importância que Platão e Aristóteles tiveram na 

formação do humanismo italiano. O cardeal Bessarión (1403-1472), apesar de sua nítida 

preferência pelos ensinamentos platônicos, deixou bastante clara a consideração que 

tinha pelos dois maiores nomes da filosofia clássica. Entre outros aspectos, foi um dos 

maiores incentivadores de se buscar em Platão o fundamento para o ideário humanista. 

Ademais dessa característica, empreendeu esforços junto aos eclesiásticos para tentar 

arrefecer a resistência destes com relação aos humanistas. Bessarión se propunha a 
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efetivar de fato a união religiosa entre as igrejas grega e latina por meio de uma 

aproximação cultural (DELBOSCO, 2012). 

Marcilio Ficino (1433-1499) reconheceu a relevância do cardeal Bessarión na 

construção do humanismo literário italiano, notadamente aquele ligado ao platonismo, 

uma vez que, a seu ver, o aristotelismo defendido pelos averroístas negava a 

imortalidade da alma. Prova da posição de Ficino é sua obra Theologia platônica de 

immortalitate animorum (1491), na qual o destino humano está diretamente ligado à 

transcendência divina. É nesse sentido que o platonismo se destacaria frente ao 

aristotelismo para os humanistas do século XV, haja vista que a prova da imortalidade 

da alma se relaciona à natureza espiritual desta, direcionando o homem para a 

eternidade divina (DELBOSCO, 2012). 

Percebe-se que, desde os primórdios, o humanismo literário italiano converge 

para a ideia metafísico-teológica, claramente cristã, de que a dignidade do homem se 

alicerça em sua transcendência, posto que “é feito à imagem e semelhança de Deus” 

(Gen. 1:27). A partir daí é manifesta a ligação desse humanismo com o teocentrismo 

cristão. Portanto, pensar o homem significaria pensar sua transcendência. 

Prova abalizadora para o raciocínio acima é encontrada em Vattimo: 

Por isso, a morte de Deus – momento culminante e final da metafísica 
– é também de maneira inseparável a crise do humanismo. Dito em 
outros termos: o homem conserva a posição de “centro” da realidade, 
a que alude a concepção corrente do humanismo, só em virtude de 
uma referência a um Grund que afirma o oposto. A tese agostiniana 
segundo a qual Deus está mais perto de mim do que eu mesmo estou, 
nunca foi uma verdadeira ameaça ao humanismo, mas lhe serviu de 
apoio, ainda que historicamente (1987, p. 33, tradução nossa). 

 

 

É perceptível que a defesa da transcendentalidade humana não faz referência ao 

subjetivismo moderno – cartesiano – ou ao idealismo alemão, vez que se insere 

necessariamente na relação com Deus. Nesse sentido, é indubitável a aproximação da 

tradição humanista literária à Patrística cristã, portanto, ao platonismo, com críticas 

acerbas aos médicos averroístas, defensores de um naturalismo eminentemente 

aristotélico e pagão (DELBOSCO, 2002). 

Como pano de fundo do humanismo literário italiano, que vige em proximidade 

indistinguível à teologia cristã, está o centralismo humano no mundo material, pondo a 
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dignidade humana em franca superioridade frente às outras criaturas, por sua alma 

espiritual e imortal: “o interesse pelo humano, da centralidade do homem dentro do 

universo, da grandeza de sua vocação e seu destino” (DELBOSCO, 2011, p. 1, tradução 

nossa). 

 

3.4 DESDOBRAMENTOS MODERNOS DO HUMANISMO RENASCENTISTA 

 

Para Sloterdijk, assim como na concepção protestante – o início formal de uma 

cultura letrada – o humanismo suscitado pelo letramento leva ao fenômeno que foi 

denominado por ele de “phantasma comunitário” (SLOTERDIJK, 2000, p. 10), 

processo pelo qual por meio de um corpo literário mais ou menos uniforme, partilhando 

de crenças e valores de uma mesma cultura, é desenvolvida uma identidade nacionalista. 

Com o fenômeno mencionado foram criadas categorias necessárias a uma pretensa 

emancipação por meio da alfabetização. De modo pungente, a universalização da 

alfabetização torna-se uma constante humanizadora, ou melhor, cria um universo de 

crenças voltadas precipuamente para a consagração de um povo, ou uma nação, por suas 

idiossincrasias étnicas. Muito embora seja pertinente pensar que a exaltação dos valores 

de uma dada cultura caracterize o humanismo desde os romanos até a modernidade, 

provavelmente seu traço mais proeminente é a instrumentalização dessa característica 

com o fito de expandir os laços de identidade, os quais culminam na transformação das 

relações psíquicas de relacionamento intersubjetivo.    

Como corolário, se torna forçoso ressaltar que a partir do século XIX, após o 

Iluminismo burguês, o humanismo se expandiu na forma de técnicas programáticas, que 

organizavam os povos em torno de certo paroxismo nacionalizante, formando o que se 

entende por humanismo nacional.  

 

Uma vez constituídas as comunidades irmanadas pelas suas 
literaturas, elas podem tratar das formas de defesa de seus interesses 
comunitários: os humanismos nacionais burgueses do século XIX 
constituíram-se como uma força capaz de impor a seus jovens a leitura 
dos clássicos nacionais e, ao mesmo tempo, a prestação do serviço 
militar nos novos exércitos nacionais; eles refletem sociedades 
disciplinadas que levam muito a sério sua identidade literária e sua 
proficiência militar (MARQUES, 2002, p. 6). 
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Diante do proposto, o letramento representaria uma mola propulsora ao que 

se concebe como cidadania, partindo do princípio de que os indivíduos que se 

encontram em certo círculo de amizade compõem-se enquanto sujeitos reflexivos e, 

quanto mais educada for a sociedade, mais conscientes os indivíduos estiverem de que 

fazem parte de uma comunidade de direito, na qual todos são iguais, maior a 

possibilidade de um intercâmbio completo entre os distintos segmentos sociais. Além 

disso, e mais importante ainda, é imperativo que se entenda que o humanismo tem seu 

leitmotiv “no empenho em retirar o ser humano da barbárie” (SLOTERDIJK, 2000, p. 

16). Portanto, é indubitável que essa ideia parte do princípio de que é necessária certa 

homogeneização cultural, que é alcançada por meio do soerguimento de uma identidade 

nacional, formada a partir do corpus literato nacionalista. Assim, por meio dessa 

compreensão, tem-se que “o tema latente do humanismo é, portanto, o 

desembrutecimento do ser humano, e sua tese latente é: as boas leituras conduzem à 

domesticação” (SLOTERDIJK, 2000, p. 17). 

Apesar de o termo domesticação, empregado por Sloterdijk, ter uma conotação 

bastante forte, não se pode afirmar que é desproporcionado, haja vista que a pretensão 

dele, ao utilizar essa terminologia, é se referir a um processo de hominização, na medida 

em que o Homo sapiens passou a viver em um ambiente doméstico, ou caseiro 

(SLOTERDIJK-1, 2005). Contudo, é completamente viável inferir também que ele 

esteja extravasando o conceito para a ideia de domus – domínio, dominador. Nesse 

sentido, ao domesticar-se o homem entra em uma relação de servilidade cultural, ou 

inibição de seus caracteres animalescos, civilizando-se de acordo com certos padrões. 

Em razão do processo educativo, é concebível pensar que nações modernas são 

frutos de certa similaridade linguística e literária. Similaridade que, via de regra, incorre 

na criação de laços de amizade, decorrentes do sentimento de pertença a um mesmo 

grupo sociocultural (SLOTERDIJK, 2000). Entretanto, a criação desse público de 

leitores, irmanados em prol de um mesmo denominador comum, que acabou por ser o 

humanismo nacionalista, acabou adentrando em um processo de franco declínio já no 

início do século XX, com a entrada do que se concebe como sendo as sociedades 

midiáticas de massa, inicialmente, com o advento da radiodifusão (SLOTERDIJK, 

2000). 

O surgimento desses novos meios de comunicação ocorreu com o 

desfalecimento do modelo em voga até então. Os livros passaram a não representar mais 
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o modelo ideal de liderança político-cultural de outros tempos. Em decorrência, 

surgiu a necessidade de adoção de novas possibilidades de controle humano que não 

menosprezassem a técnica moderna, ou que a levassem em conta como parte da 

natureza humana. Nesse sentido, é oportuno frisar que a técnica é, para Sloterdijk, não o 

outro do homem, aquilo que o corrompe, como, por exemplo, imaginava Rousseau; o 

homem é na técnica, sua existência não se dá à parte desta. Para tanto, se vislumbrará à 

luz de Nietzsche que o homem fracassou enquanto animal, porque existe na e faz uso da 

técnica para sobreviver. 

Para ressaltar a importância da proposta de Sloterdijk, é fundamental que se 

recorra uma vez mais a Rousseau, de forma que é possível vislumbrar em que medida 

ele, como um dos luminares máximos do Iluminismo, encampou a ideia de uma tensão 

permanente entre a sociedade e a ciência, de forma que esta última fosse tomada como 

causa primária da corrupção moral, logo, também da sociedade (BLOOM, 1987). Nesse 

caso, tendo sido mantida a visão rousseauniana, se fez necessário apontar, criar um 

campo para as humanidades. Portanto, o amigo que fala aos outros por meio dos livros 

não é o mesmo que o homem das ciências. O cultivo das ciências e o do espírito 

passaram nesse momento a habitar em esferas opostas. Isso criou uma dicotomia 

intransponível entre o que provém daquilo que se concebe como ciência e aquilo que se 

concebe como humanismo. Logo, de um modo um tanto quanto simplista, existe a 

possibilidade de afirmar que as ciências poderiam ser traduzidas em um entendimento 

mundano e materialista da realidade na qual se insere o homem, ao passo que o 

humanismo percorre um caminho inverso, de viés metafísico, no qual apenas o “ser 

humano civilizado” teria acesso. 

Na famosa Carta sobre o humanismo, escrita em 1946, e motivada pela seguinte 

inquirição do filósofo francês Jean Beaufret: Comment redonner un sens au mot 

Humanisme?, percebe-se que a intenção de Heidegger foi tentar dar um resgate 

histórico ao sentido do humanismo no pós-guerra (MARQUES, 2002). Para Sloterdijk 

(2000), Heidegger teve como tese principal a ideia de que o tão propalado humanismo 

nacionalista do século XIX levou a dois grandes confrontos fratricidas. Em função 

disso, ele interpôs a seguinte pergunta: Por que então buscar restabelecer um 

humanismo eminentemente antropocêntrico, tal qual este que quase dizimou a Europa? 

(HEIDEGGER, 1995). 
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Só aí surgiu para Heidegger (1995) a resposta para a questão do humanismo, 

uma vez que todas as pretensas respostas nascidas até aquele momento evitaram a 

radicalidade do problema. Assim, a tese heideggeriana é de não se acatar a posição 

aristotélica do homem apenas como um animal racional. Principalmente, que ele 

mostrará não existir uma relação comunitária entre o homem e os outros animais. Para 

Heidegger o homem não é um animal dotado de racionalidade. Para ele existe uma 

distinção profunda entre o que é do âmbito biológico e o que diz respeito ao homem 

enquanto clareira do Ser. É na escuta do Ser que pode se falar em humanização. 

Portanto, é nesse domínio que o homem deve ser delimitado (HEIDEGGER, 1995).  

O grande problema identificado por Heidegger seria precisamente a respeito da 

incapacidade da metafísica tradicional em distinguir satisfatoriamente o problema do 

ente do problema do ser. Esta tomaria o ser pelo ente, bem como o ente pelo ser. 

Precisamente por isso o problema do humanismo, visto ante a metafísica clássica, parte 

de um ente, o homem, ao invés de buscar a essência do homem. Ernesto Grassi 

(SEVILLA, 2003) lembra que, para Heidegger, a esfera do ser não é a esfera da 

racionalidade. Diante dessa rememoração fica mais clara a antipatia de Heidegger frente 

à definição aristotélica do homem enquanto animal racional. Tal rechaço não surge por 

um erro em tal conceitualização, mas por ver que esta entifica o homem. É pela 

linguagem que se pode chegar ao ser, portanto, à essência do homem, ou pelo menos à 

sua cercania10 (SEVILLA, 2003). 

                                                             
10 É fato curioso que Vico, antecedendo Heidegger, foi quem percebeu a relevância da palavra poética 
para a abertura de mundo humana. Fato que mostra a posição não racionalista de Vico – no sentido 
cartesiano do termo –, o qual lança mão de uma visão fortemente pautada pela historicidade humana 
como fundamento do humanismo, pré-moldando a manifestação da realidade originada em si mesma, sem 
precisar aferrar-se à racionalidade como meio de apreensão do real. Diante disso, a realidade deveria estar 
irmanada à historicidade, porquanto esta última implicaria na ação humana, por meio da identidade entre 
o verdadeiro e o feito (SEVILLA, 2003). Para Grassi, em uma tentativa de aliar-se a Vico, foi importante 
sobrepor a perspectiva, considerada anti-humanista do cartesianismo, principalmente, ao vislumbrar o 
poder da imaginação para explicar as “experiências humanas”, que iriam na contramão do idealismo 
racionalista, principalmente por defender a vivência histórica do homem. Dentro desse contexto, o 
humanismo viquiano, que serve de apoio a Grassi na proposta de vincular Heidegger ao humanismo 
retórico, ganha respaldo por proporcionar um vislumbre não metafísico ao humanismo, alicerçado no 
poder da metáfora e da engenhosidade, uma vez que a historicidade se tornaria a pedra de toque desse 
novo humanismo, o qual se poderia dizer intrinsecamente mundano (SEVILLA, 2003). Decerto, é 
importante notar que o pensamento metafórico se consubstancia na engenhosidade, mas não descartando 
a razão calculista. A aposta na inteligência engenhosa se faz por intentar ver o ser humano em sua 
completude, sem dar prioridade a uma faceta ou outra. De certa forma se entende que o humanismo 
renascentista de Vico abriu os olhos para o imponderável, para aquilo que não poderia ser visto apenas 
pela ótica de uma razão fria e calculista. É possível consubstanciar tais assertivas por meio da constatação 
de que o entendimento é uma característica fundamental do ser humano. “Igual à imaginação, também o 
entendimento é uma faculdade primordial e básica (ou seja, ambas estão na base) não só da vida humana 
senão também da vida intelectual e reflexiva” (SEVILLA, 2003, p. 85, tradução nossa). Sevilla faz 



 

75    

Ademais, a princípio, para Grassi, a retórica não significava apenas a arte da 

persuasão, mas “um modo fundamental de filosofar” (SEVILLA, 2003, p. 76, tradução 

nossa). Contudo, justificar tal elucubração, que vai na contramão da maior parte da 

crítica histórica, não é tarefa simples. Para tanto, Grassi entendeu que o erro de 

Heidegger foi precipitar o humanismo retórico na mesma esfera da metafísica clássica, 

como o fizeram todas as demais concepções de humanismo, ou seja, que este também se 

encontra na esfera dos entes, dentre os quais o principal seria o homem. Ao contrário de 

Heidegger, para Grassi (SEVILLA, 2003) o humanismo retórico se inicia com a 

prevalência da palavra. Tendo em vista isso, seria possível inferir que a filosofia está 

fortemente conectada à retórica porque necessitaria da palavra para exprimir seus 

arrazoados, baseados, logicamente, na linguagem (SEVILLA, 2003). Em razão disso, é 

verossímil, sob o juízo de Grassi, defender que o humanismo retórico antecipou a 

perspectiva heideggeriana. 

Deve-se entender que, para Grassi, o discurso a respeito do ser, ou o verdadeiro 

argumento ontológico seria: “Do ser histórico humano em seu aqui e agora; o retorno às 

raízes do humano através de seu próprio solo, de sua própria terra, que é a linguagem e 

a historicidade”. Para Grassi a retórica “é um diálogo genuíno que emerge e rompe 

veementemente ante a urgência de uma situação humana particular, ante um aqui e um 

agora, dando forma e ordem humanas ao mundo do homem” (SEVILLA, 2003, p. 80, 

tradução nossa). 

Contudo, a despeito da aceitação ou não da visão heideggeriana, ou se foi 

antecipada pelo humanismo retórico, Sloterdijk (2000) pensa que a grande distinção 

desta, em seu derradeiro sentido, seria apenas expressar-se através de uma maneira 

existencial-ontológica. 

[...] Porém, há algo de profundamente insatisfatório e pouco 
convincente nessas propostas. Em particular, como se organizaria uma 
sociedade formada por esses ouvintes do Ser? A história natural da 
clareira deveria revelá-la não como o lugar da escuta respeitosa, mas 
como antecedida pela disputa e pelo conflito dos que nela ocuparão as 
posições de decisão. Antes da casa do Ser, os homens constroem as 
casas para si mesmos e moldam-se a si mesmos para habitarem essas 
casas (MARQUES, 2002, p. 5). 

 
                                                                                                                                                                                   
questão de demonstrar que o raciocínio de Vico acerca de termos aparentemente contraditórios serviu 
para mostrar o quanto ele conseguiu perceber uma indistinguibilidade dessas realidades. Isso se mostra 
também no uso de outros termos, tais como: “factum”-“verum”; “fare”-”conoscere”; “coscienza”-
”scienza”; “filologia”-”filosofia”, entre outros (SEVILLA, 2003). 
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Em suma, Sloterdijk (2000; 2011), em uma clara tentativa de ultrapassar a 

compreensão heideggeriana, mas nitidamente respeitando a crítica à metafísica 

empreendida por este último, estabelece uma compreensão antropológico-descritiva do 

homem, que precisamente por essa característica se choca com a prescrição ontológica 

heideggeriana. Afirma que o ser humano vive entre tendências inibidoras e 

desinibidoras. Ao se fazer menção ao raciocínio exposto em O sol e a morte 

(SLOTERDIJK, 2007), é possível perceber o peso do argumento que Peter Sloterdijk 

tenta desenvolver, ao lembrar que o dilema ético do homem contemporâneo se resume 

em que pensa como vegetariano, entretanto, sua vivência é carnívora. 
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4 SOBRE ANTROPOTÉCNICA E PÓS-HUMANISMO 

 

4.1 A HOMINIZAÇÃO DOMESTICADORA 

 

Para Sloterdijk, o humanismo alberga várias disposições conceituais distintas, o 

que significa que para ele o humanismo não seria apenas uma distinção própria e natural 

aos seres humanos, mas sim fruto da antropogênese, que, para ser melhor examinada, 

deve estar aliada às questões biológicas, antropológicas e mediáticas. 

Contudo, mesmo tendo uma compreensão clara do que se tornou o humanismo, 

resta a assertiva de que tem seu modus operandi como uma instância desembrutecedora 

do ser humano (SLOTERDIJK, 2000). Portanto, torna-se lícito pensar que a 

preocupação sobre qual a essência do humanismo moderno, teve como móbil inicial “o 

perigoso fim do humanismo literário enquanto utopia da formação humana” (2000, p. 

60). Entretanto, Sloterdijk faz uma análise do humanismo a partir de duas perspectivas 

apontadas por ele mesmo como técnicas que, de certo modo, se superpõem, a saber, 

uma que seria delimitada claramente no âmbito da dedução midiática e gramatológica 

da humanitas e outra na revisão histórica do motivo heideggeriano da clareira. É 

adicionado ainda ao segundo aspecto que este seria uma “inversão parcial da relação 

entre o ôntico e o ontológico” (SLOTERDIJK, 2000, p. 61). 

Esse autor compreende perfeitamente o papel que o humanismo tradicional 

desempenha na autoimagem do homem, e, por isso mesmo, vai além da tese romântica e 

bucólica de que a leitura forma. Nas suas inquirições subjaz o entendimento de que a 

forma como os primeiros hominídeos se tornaram seres humanos é primordial para se 

entender o humanismo. Ele se prende a uma antropodiceia, que leva em consideração a 

ambivalência da natureza biológica e os objetivos morais do homem. Portanto, é 

imprescindível que exista esse tipo de circunscrição conceitual emblemática, ou seja, 

não se pode abrir mão de ver o homem naquilo que lhe é característico. Diante da 

proposta de Sloterdijk de conceber o homem, a frase de Terêncio torna-se lapidar: 

“Homo sum et nihil humani a me alienum puto” ganha novos contornos semânticos, 

sendo enriquecida com uma contextualização ligada aos processos de formação do 

homem. De forma imediata, se compreende que Sloterdijk não intenta alienar o homem 

de qualquer de suas características ontológicas. Pretende notá-lo enquanto Dasein (ser-
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no-mundo), mas particularmente como um Vir-ao-mundo, que significa um 

acontecimento biológico de caráter ontológico (2000). 

Em suma, é viável afirmar que o humanismo se notabiliza como sendo toda a 

filosofia que toma o homem como “medida das coisas” (ABBAGNANO, 1998). Pois, é 

precisamente na abertura, que só ao homem é facultada, por todas as suas 

idiossincrasias biológicas, que se dá um mundo. Logo, para ter um mundo a ser medido, 

é preciso existir o homem. 

Por isso, a obra de Sloterdijk é fundamental para a contemporaneidade, seja por 

suas propostas pouco conservadoras, seja por tentar ultrapassar o motivo heideggeriano 

do Dasein por meio de uma nova visão, menos ortodoxa e mais próxima ao contexto 

biológico, logo cerceada pelo problema da physis. Ele compreende o peso da técnica na 

determinação do homem, – tékhne, enquanto um fazer que desencobre o encoberto. 

Desse modo, como o próprio Heidegger afirma a partir de uma compreensão de Platão, 

a tékhne é uma forma de abertura, de conhecimento que desvela, mas que se distingue 

da episteme (2006, p. 17-18). Ela desvela o que não produz a si próprio. Por esse 

prisma, a técnica se cumpre em uma produção. Então, a técnica pode se cumprir na 

produção das belas ações, na vida boa e bela, já presente no ideário grego. Portanto, o 

conceito de antropotécnica trabalhado por Sloterdijk, mesmo que se apresente como um 

aparente contrassenso, já que está no domínio biológico do homem, e não meramente 

metafísico, se reveste de relevância, precisamente por trazer a lúmen esse tipo de 

relação defrontada, pois o desvelar do homem é estritamente relacionado ao seu caráter 

biológico, o qual, por isso mesmo, é condição necessária para a abertura.  

Via de regra, com a pretensão de operacionalização do homem “na era da 

técnica e da antropotécnica, a tendência é que os homens cada vez mais se encontrem no 

lado ativo ou subjetivo da seleção, ainda que não precisem ter se dirigido 

voluntariamente para o papel de selecionador” (SLOTERDIJK, 2000, p. 18). 

Ademais, 

Com o estabelecimento midiático da cultura de massas no Primeiro 
Mundo em 1918 (radiodifusão) e depois em 1945 (televisão) e mais 
ainda pela atual evolução da Internet, a coexistência humana nas 
sociedades atuais foi retomada a partir de novas bases. Essas bases, 
como se pode mostrar sem esforço, são decididamente pós-literárias, 
pós-epistolares e, consequentemente, pós-humanistas (SLOTERDIJK, 
2000, p.14). 
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Nesse sentido, é importante apontar que, com as novas realidades 

midiáticas, necessariamente menos elitistas, e mais horizontais, o humanismo toma uma 

nova forma (SLOTERDIJK, 2009a). Portanto, o significado da expressão há genes, 

muda drasticamente para há informação, uma vez que Sloterdijk entende que no novo 

contexto referente às informações, a compreensão da relevância destas é primordial para 

captar o conceito de homem. No entanto, será importante defender que ele não está 

fazendo nenhuma advocacia do determinismo biológico, muito pelo contrário; para ele, 

o problema se dá na medida em que as categorias metafísicas e lógicas tradicionais se 

mostram insuficientes para compreender de fato esse novo contexto polivalente. Assim, 

Sloterdijk (2011b) tão somente reconhece que a essência do ser humano deve ser vista 

dentro do processo de hominização propriamente. 

Junto a isso, pode-se sucintamente asseverar que a pretensão de Sloterdijk é, 

antes de quaisquer conclusões precipitadas que possam surgir, fomentar uma ampla 

discussão, e sem preconceitos, não apenas sobre as categorias já trabalhadas por 

Heidegger, principalmente, em Carta sobre o Humanismo (1946), em Ser e Tempo 

(1926), bem como em A Questão da Técnica (1953), mas, indo além destas, buscando 

alento em conceitos confessadamente antropológicos. Desse modo, mesmo sabendo da 

alusão direta às conceitualizações heideggerianas, é possível vislumbrar que a intenção 

primordial de Sloterdijk é extrapolar a discussão sobre o humanismo do âmbito no qual 

sempre se deu. Necessariamente, para que isso seja feito, deve-se partir da discussão 

interposta por Heidegger, uma vez que este último já havia tentado levar o humanismo 

para um outro rincão. O intuito é simples; pretende-se afirmar que o humanismo deveria 

ser observado por lentes outras que não a da metafísica ocidental, uma vez que esta 

última padece de uma espécie de miopia, em função de ter a visão obliterada por 

preconceitos conceituais estabelecidos desde a Antiguidade. 

 

4.2 DA DEPENDÊNCIA METAFÍSICA 

 

Para Vattimo (1987), a morte de Deus advogada na contemporaneidade não 

representa o bem-estar do homem, significando, outrossim, que esse não passa muito 

bem, vez que a reapropriação pelo homem de sua pretensa essência, a qual estava 

alienada à divindade, após a morte desta, não ocorreu. Nesse caso seria forçoso entender 
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uma necessária substituição de um ídolo por outro, ou mais precisamente, já que 

outrora o homem encontrava-se alienado, é de se esperar que após o parricídio estivesse 

em uma vereda contrária a tal processo, a saber, em direção à conscientização, ou quem 

sabe, em último caso, que tivesse desenvolvido uma ligação maior ao imanente. 

Outrossim, é sabido que a morte de Deus não libertou o homem de sua alienação, haja 

vista sua dependência metafísica imperecível. Para Vattimo (1987), tal paradoxo 

implica na crise contemporânea do humanismo, onde a não reapropriação do homem de 

sua secularidade também não lhe permite ligar-se a um fundamento transcendente, 

como se estivesse perdido em sua mundanidade. 

Não é à toa que a obra de Heidegger, ao pregar a crise do humanismo, o faz 

precisamente porque vê no humanismo nada mais, nada menos que onto-teo-logia da 

metafísica ocidental.  

No escrito de Heidegger, humanismo é sinônimo de metafísica, 
porquanto só na perspectiva de uma metafísica como teoria geral do 
ser, do ente, que pensa esse ser em termos “objetivos” (esquecendo a 
diferença ontológica), só em uma perspectiva semelhante o homem 
pode encontrar uma definição cuja base se pode “construir”, educar e 
dar-se uma Bildung ainda no sentido das humanae litterae que define 
o humanismo como momento da cultura europeia (VATTIMO, 1987, 
p. 34, tradução nossa). 

 

Diante de tudo isso o homem se percebe como centro de toda e qualquer 

determinação da realidade, ou da essência desta. Nesse sentido, com Deus ou sem Deus, 

a crise do humanismo representa uma crise de fundamento, da qual o homem não teria a 

mínima percepção da radicalidade de sua missão nesse labor, vez que está entorpecido 

com sua pseudofundamentação em categorias metafísicas. Conseguindo apenas fazer 

uma substituição de ídolos transcendentais por argumentos transcendentais, o que se 

mostra ser apenas a repetição do mesmo, sem que ocorra uma mudança de nível. 

Um fato claro para Heidegger, segundo Vattimo (1987), é que o auge da 

sociedade técnico-científica exemplifica todo um processo de decaimento do 

humanismo, ou de desumanização. Todo o desdobramento da lógica clássica degenerou 

na consecução da razão instrumental. 

Tradicionalmente falando, o humanismo se caracterizaria por um viés 

eminentemente histórico do ser humano e, portanto, em todas as distinções que 

subjazem dentro dessa historicidade. Para Husserl, mestre de Heidegger, a crise do 
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humanismo se dá mormente quando a cientificidade impregna a subjetividade 

humana, dando o mote do homem em função de uma objetividade calculista e por 

demais estéril e, por fim, sem efetividade para um sujeito historicamente livre 

(VATTIMO, 1987). 

Para Vattimo (1987) é Heidegger quem desenvolve de forma mais madura uma 

teoria sobre a crise do humanismo. Isso se deve principalmente em função de que 

percebe o quão paradoxais são as teses correntes sobre uma pretensa essência do 

homem. Ele faz isso tendo a crença de que não é importante se preocupar em momento 

algum com sua forma exterior, ou mesmo com sua possibilidade de realização histórica 

do homem, simplesmente porque, sob a concepção heideggeriana, esse é o grande 

problema do humanismo, o de não ter sido pensado adequadamente, ou ainda, ter sido 

determinado axiomaticamente, com base em uma gramática e uma lógica desde sempre 

metafísicas. 

Entretanto, a despeito da já consagrada e profunda perspectiva heideggeriana 

sobre a crise do humanismo, torna-se imperioso perceber outras duas vertentes, bastante 

pertinentes, as quais ainda que não deem a mesma guinada profunda, característica das 

observações heideggerianas, se complementam, servindo ainda de fundamento crítico, 

não apenas para aquilo que Sloterdijk posteriormente pensa ser a consumação de um 

entendimento do humanismo em suas bases antropológicas. Nesse sentido, muito 

embora aponte equívocos conceituais, Vattimo considera que as obras A decadência do 

ocidente, de Oswald Spengler (1918) e O trabalhador, de Ernest Junger (1932), 

tentaram sintetizar as ocorrências históricas e sociais, balizando teoricamente a crise do 

humanismo. O motivo de se acreditar em tal referencial é mormente para indicar o 

contexto de desenvolvimento do ideal burguês do humanismo nacionalista-militar do 

século XIX, agudizado principalmente pelo desenvolvimento técnico, científico e 

econômico, e ainda precedido por uma necessidade premente de adestramento social, 

contribuindo para a efetivação do homem em seu autoprogramado esquecimento. 

Decerto que também a “tecnicização” completa da vida outorgou ao humanismo 

contemporâneo a possibilidade de que fosse o produto da ontologia e lógicas 

tradicionais (VATTIMO, 1987). 

Chega a ser impactante notar que as pretensas teorizações a respeito do 

momento crítico pelo qual passa o humanismo, sejam as já mencionadas, ou até as de 
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Adorno, têm por ideal humanista a versão da tradição, que carece de substrato 

reflexivo, e que ainda rejeita o tecnicismo moderno, imputando a este a culpa pela 

desumanização. 

Para falar na crise do humanismo, é necessário aludir ao caráter intrínseco de 

superação desta. A Verwindung pressupõe não apenas remeter, mas repor-se daquilo ao 

que se remete. Diante disso, a morte da metafísica, a crise do humanismo, já apontam 

para uma superação, vez que remete à responsabilidade assumida, como superação de 

uma convalescência. Contudo, a única possibilidade de superação se dá através da 

assunção da possibilidade de outro conceito caro a Heidegger, o de Ge-Stell – 

composição – na medida em que põe à disposição da técnica todo o mundo ao seu redor. 

Essa composição é necessariamente metafísica. É a tentativa da técnica de dominar 

todos os entes, as causas, todas as conexões. Nessa concepção, a consumação da técnica 

não indica uma realidade que se destaque por ser contra o homem, mas a afirmação de 

toda a tradição metafísica, sobremaneira arregimentada em uma pretensa dicotomia 

metafísica pautada na distinção sujeito-objeto (VATTIMO, 1987). 

Todavia, ao se falar de Ge-Stell surge a implicação, pelo menos a princípio, de 

uma outra possibilidade, denominada acontecimento apropriativo, ou meramente evento 

– Ereignis – onde o homem e o ser não se circunscrevem dentro dos ditames da 

metafísica, nem ao menos da técnica. Seria uma espécie de sublimação da metafísica, de 

maneira que o pensamento calculador, exatamente por considerar o sujeito enquanto 

condição subjacente do objeto, entifica a essência do homem. Por isso, a técnica é um 

percalço necessário à superação do humanismo. Não enquanto fator desumanizante, 

mas, principalmente, como decorrência histórica da metafísica que considera o sujeito 

como autoconsciência: “O sujeito concebido humanisticamente como autoconsciência é 

sensivelmente o correlativo do ser metafísico caracterizado em termos de objetividade, 

isto é, como evidência, estabilidade, certeza indubitável” (VATTIMO, 1987, p. 42). 

O homem da tradição metafísica é aquilo que Heidegger denomina de sujeito 

autoconsciente. A primazia deste se dá eminentemente pela redução do ser à presença, 

como se essa autoconsciência fosse o determinador do ser enquanto “Grund”, razão. Em 

Ser e Tempo (2012), Heidegger consegue mostrar que esse entendimento do ser, 

moldado pela objetividade calculista advém de uma abstração histórico-cultural, ou 

melhor, da concepção de mundo que só o homem possui (VATTIMO, 1987). 
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Talvez a grande mazela da racionalidade calculista herdada da tradição 

metafísica seja tentar presentificar o ser de maneira objetiva, como se fosse plenamente 

apropriado pela razão (VATTIMO, 1987). 

4.2.1 O humanismo metafísico segundo Heidegger 

Duque (2006) defende dois tipos de incursões sobre a linguagem: uma primeira 

que poder-se-ia dizer naturalista, de onde se deduziria um povo eleito, uma vez que essa 

linguagem seria a linguagem primordial; o segundo seria justamente a crença da 

linguagem enquanto um artifício. É importante ressaltar que a segunda proposta exibe 

um desconforto patente frente ao primeiro modelo; contudo, é imperativo se entender 

esse desconforto como uma resposta proveniente, na forma de um resguardo, daquilo 

que é imediatamente dado, em função de uma pretensa relação “consanguínea” entre o 

homem e a natureza, que se sentiria agredida, em última estância, pelo ascenso de uma 

linguagem artificializada, escrita e lógica, principalmente porque nessa dimensão não 

existe espaço para o homem em sua existência ordinária. Esta última visão, impregnada 

por uma concepção cientificista da linguagem, tem seu maior defensor em Hegel, como 

“o mais vigoroso combatente do ‘natural’ ou ‘dado’” (DUQUE, 2006, p. 23). 

Nesse sentido, conforme Hegel, a linguagem passaria por um processo histórico 

de limpeza em relação à naturalidade, por exemplo, dos dialetos, da mera linguagem 

falada. Dessa forma, a linguagem escrita se estabelece em uma relação de 

preponderância frente à oralidade (DUQUE, 2006). 

Talvez o principal problema assentado por Duque (2006) seja justamente a 

percepção da problemática relação entre as pessoas e a linguagem. Em razão disso é 

interessante perceber que, para ele, Heidegger, a despeito de todas pressupostas 

contradições que envolvem seu pensamento, parte de um princípio bem simples, qual 

seja: pôr fim ao tribunal superior da razão kantiano, em uma metafísica determinante da 

realidade cotidiana. 

Heidegger conseguiu perceber que o mundo não é dado de forma 

predeterminada, pois só o homem “possui” um mundo, o qual se expõe em uma miríade 

de possibilidades. Necessariamente, o mundo não pode ser “captado” por meio de um 

olhar frio, calculista, da lógica, ou melhor, da metafísica ocidental, a qual pretende 

abarcar os fenômenos por meio da razão dominadora. Dessa forma, o “mundo humano” 

seria: um mundo de tendências humanas, demasiado humanas, e de avanços e retrações 
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de possibilidades; não um mundo de coisas bem determinadas, alheias 

definitivamente ao homem e teoricamente “contempladas e ordenadas pela ciência”. 

Como corolário não é sem tempo lembrar que a compreensão bipolar do mundo, entre 

um sujeito controlador e um objeto que pode ser mensurável, manipulado, literalmente 

controlado, define toda a condição humana, sobretudo porque destaca o caráter 

eminentemente distintivo da espécie humana. 

Heidegger conseguiu derrubar a ideia de um entendimento da realidade 

essencialmente binário. É possível defender que essa foi uma de suas pretensões mais 

alarmantes, denunciar os erros clássicos da metafísica controladora, a qual reduz o 

mundo a um jogo em que existe apenas um jogador – a razão – e um mundo dado pelas 

regras desse único jogador. Por outro lado, Duque (2006) entende que o grande feito de 

Heidegger foi pensar o problema do que ele denomina de relacionalidade. Nesse 

sentido, ao ultrapassar o pensar racional enquanto eminentemente dicotômico da 

metafísica tradicional, Heidegger pretende lançar uma mirada para entender 

estruturalmente a cotidianidade sem preconceitos metafísicos. 

Heidegger, ao criticar o humanismo corrente, não tinha a intenção de ofertar 

uma vertente alternativa, mas, muito pelo contrário, pensava como foi composto esse 

humanismo metafísico, ou melhor, refletia sobre elementos constituintes do humanismo 

clássico, até então impensados, mas de grande relevância nessa composição 

subjetivante.  

Via de regra, o humanismo seria um sem-número de significâncias, em torno 

basicamente do homem, ou melhor, dos predicados acerca do homem. O grande 

problema para Heidegger a respeito de todos os ismos apontado por ele na Carta sobre 

o humanismo, e em especial o humanismo, é que este último se direciona a uma 

generalização e abstração do homem que não são condizentes com a realidade. Poder-

se-ia mesmo dizer que não passa de uma proposta de uniformização, a qual, talvez, teria 

o intuito de tornar o homem uma espécie de títere, parecido mesmo com o modelo 

promulgado com a alegoria da caverna platônica. Nesse contexto, o humanismo também 

seria fruto de um discurso mitológico, discurso esse que tem por mote ser mais 

acessível11. 

                                                             
11 A narração mítica consegue mostrar verbalmente uma realidade que, na maioria dos casos, é intangível 
por um outro tipo de discurso, como último recurso para se compreender o nível de abstração desejado 
para se conhecer a realidade como ela é em sua totalidade. A narração fabulosa se apoia metaforicamente 
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É notório que na modernidade a compreensão clássica de homem ganhou 

contornos de uma “subjetividade centralizadora, autorreferencial e doadora de sentido a 

todas as coisas” (DUQUE, 2006, p. 71, tradução nossa). Nesse sentido, todo humanismo 

tende a se circunscrever dentro de irracionalismos, os quais dificilmente passariam por 

uma análise criteriosa a respeito de suas próprias categorizações. Principalmente 

porque, imiscuído no humanismo metafísico, o homem entende que apenas a partir de 

si, e para si, é possível avalizar a cotidianidade, dando-lhe sentido. Dessa forma, o 

sentido último do humanismo já estaria dado por sua própria autorreferencialidade.  

Heidegger (2012) deixa bem claro que o homem está na condição-de-estar-

largado enquanto projeto. Precisamente por se encontrar nessa condição, acaba se 

tornando o pastor do ser. 

Para Duque (2006), é nítida a notação de que o homem é, conforme a própria 

narrativa heideggeriana, essencialmente, “mais” do que um simples animal racional. 

Principalmente, ao se concentrar na relação com a animalidade, vez que os animais 

respondem apenas aos instintos, ou quando muito, se lhe “injeta” racionalidade, que por 

sua vez não passaria de uma antropomorfização na/da conduta animalesca. Diante disso, 

no seu entendimento acerca de Heidegger, o homem ocuparia uma posição 

intermediária, que pode ser descrita como estando entre o puramente animal – abaixo do 

homem – e o puramente racional – acima do homem. 

O grande problema do humanismo, como visto acima, é que ele se baseia em 

uma subjetividade que se crê fundamentar a si mesma. Portanto, ela não necessitaria de 

justificativas exteriores, ou análises pormenorizadas que devam ir além de uma 

introspecção por regresso, segundo a qual tais critérios – em regresso – tratariam de 

“desarraigar o homem de sua própria pertença a uma estirpe, a um idioma, a um modo 

técnico de produção e, em suma, a uma terra natal” (DUQUE, 2006, p. 75, tradução 

nossa). Vê-se, portanto, que Heiddeger faria questão de pôr em relevo essa 

correspondência do homem com a realidade exterior. Diante disso, é forçoso lembrar 

que o que distingue necessariamente o homem é possuir um mundo, estando lançado 

neste, ao passo que o animal é pobre de mundo. 

                                                                                                                                                                                   
no que é procurado racionalmente, de forma a materializar na mente daqueles a que o mito é dirigido uma 
evocação do que se está tentando entender por meio da linguagem discursiva. Frente a isso, a metafísica 
demonstra ter recaído no próprio erro que condenava em seus primórdios. O humanismo, por causa dessas 
motivações, seria o suprassumo da arte de criar discursos acessíveis, tendo, por fim, criado uma metáfora 
que foi universalmente aceita sem exames mais profundos.  
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E é, talvez forçosamente, por causa da capacidade de se conformar e ao 

mesmo tempo moldar o mundo, que se tem a ideia preconcebida na modernidade de 

uma certa exacerbação da subjetividade humana. Por outro lado, é importante perceber 

que aquilo que foi denominado de Ser em Heidegger, a que também poderíamos chamar 

de mundo, não são as experiências isoladas das coisas, nem muito menos as coisas, ou 

até mesmo a soma de tudo isso. A experiência de mundo é nada mais que “o integral 

dos diferenciais de poder, de violência e de resistência que ‘compõem’, ‘decompõem’ e 

‘recompõem’ continuamente isso que comodamente chamamos ‘coisas’” (DUQUE, 

2006, p.77, tradução nossa). Mas, a despeito de tudo isso, o homem acredita poder ser o 

senhor de todas as coisas ou entes. Tal crença advém logicamente porque ele esquece 

sua origem, que é terrena – não transcendental -, e precisamente, por tal olvido de sua 

raiz, pensa ser o senhorio por um domínio não mais que fortuito sobre a técnica 

(HEIDEGGER, 1995). 

Para Heidegger o homem simplesmente está-aí – Dasein –, determinado de 

maneira bastante generalizante, sem que se possa entrar em especificidades 

determinantes. O está aí do homem se fundamenta mormente na exposição diante do 

outro, não de maneira fixa, determinado por tal ou qual coisa, mas aberto, se 

predispondo ao olhar do outro, para o outro, em relação ao outro. É nesse sentido que o 

homem está jogado no mundo, permeado continuamente pela dinamicidade da relação 

com o outro. Por força disso é relevante notar que o da do Dasein, em alemão 

representa um pronome, aquilo que se compreende contextualmente, que não pode ser 

nomeado, nem fixo (DUQUE, 2006). 

Faz-se preciso notar que o ser para Heidegger não se dá, nem dá nada, ele – o 

ser – é não mais que o dar. É uma doação que não está relacionada às coisas, porque não 

existe essa relação de propriedade no âmbito da doação. O dar do ser está intimamente 

envolvido na relação espacio-temporal; portanto, é viável lançá-lo no indeterminado 

(HEIDEGGER, 1995). Outrossim, é imprescindível ouvir essa doação enquanto 

Ereignis – acontecimento apropriativo -, vez que este doa; ou melhor – nas palavras de 

Duque – o acontecimento oportuno propicia acontecimentos. Diante de tudo isso, 

portanto, aquilo que se denomina humanidade advém de certos momentos excepcionais, 

ocasionados por certas personalidades excepcionais, que carregam em si, e para o 

contexto do qual fazem parte, um “certo modo de ser homem”. 
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A linguagem e a técnica conseguem fazer o mundo. Por meio de uma 

relação embrionária, histórica, a linguagem e o trabalho se tornam a verdade do ser. o 

Da, do Dasein, o qual se torna o acontecimento apropriativo, é o homem lançado 

enquanto projeto, indeterminado (HEIDEGGER, 2012). Por meio de tais análises, 

vemos que sob a enfoque heideggeriano, a proposta moderna de ver o homem enquanto 

um ser que basta a si, a partir de si, é completamente destruída. Heidegger mostra que o 

homem não pode ser dado antecipadamente. Talvez nem seja possível determiná-lo a 

posteriori, pois isso recairia em uma determinação subjetiva, que não se adequaria ao 

caráter fortuito do estar aberto do Dasein. Pode-se afirmar que a única coisa que já pode 

ser caracterizada antecipadamente no que tange ao Homo sapiens é estar jogado no 

mundo. 

 

4.3 ANTROPOCENTRISMO HUMILHADO 

 

Já no prólogo de sua compilação de textos, Sem Salvação (2011a), Sloterdijk 

adverte que, se Regras para o Parque Humano (2000) deve ser caracterizada como uma 

crítica micro-histórica do humanismo, A Humilhação pelas Máquinas deve ser, sim, 

tomada como uma crítica macro-histórica. Na medida em que urge fazer uma 

apreciação macro-histórica do humanismo, torna-se necessário identificar por quais 

motivos surge essa demanda. 

Em linhas gerais, Sloterdijk concebe que a demanda pelo homem, em seu 

sentido macro, teve lugar quando Freud, em 1917, no ensaio Um problema da 

psicanálise, identificou a derrocada do narcisismo humano que já estava ocorrendo há 

séculos. Para corroborar seus argumentos, Freud aponta as três grandes derrocadas do 

narcisismo humano. O primeiro, ocorrido com Copérnico, ao desenvolver a teoria 

heliocêntrica, em contraposição à teoria geocêntrica; depois, no século XIX, com 

Darwin, ao engendrar a teoria da evolução, chocando a autoimagem humana, recheada 

de arrogância, no que se refere aos animais, pondo o homem no mesmo rol das outras 

criaturas, sem parentesco qualquer com a divindade; e por último, e não menos 

importante, com o próprio Freud, ao instar um domínio quase que completo dos 

instintos sobre a razão. Tais desconcertantes afirmações demoliram a pretensa 

centralidade humana no mundo (SLOTERDIJK, 2011d). Segundo Freud, portanto, aos 
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poucos, o homem ficou sem um alicerce firme sobre o qual se auto-apreciar. Assim, 

carecia de ser pensada uma nova reconfiguração para o homem, indicando qual o seu 

lugar. 

Contudo, Sloterdijk acrescenta que foi a partir do século XVI, com o avanço da 

medicina, em especial, da anatomia, com a identificação de que não existe um órgão 

para alma, que a derradeira humilhação teve lugar. Com essa configuração, foi possível 

uma equivalência entre o cadáver e a máquina, incorrendo na completa perda da 

sacralidade do corpo humano. A assertiva de que essa é a pior das humilhações, apesar 

de cronologicamente se encontrar antes da segunda e da terceira, é justificada em duas 

vertentes que se complementam: uma de caráter mais abstrato, prega que as três 

humilhações antepostas por Freud são também relacionadas ao espírito do mecanicismo, 

precisamente por terem descartado os modelos animistas ou antropocêntricos e 

geocêntricos de explicação da realidade; já a outra, de feição mais objetiva entende “que 

todas as humilhações do narcisismo humano estariam baseadas na equação entre 

homem e máquina” (SLOTERDIJK, 2011d, p. 231, tradução nossa). Outrossim, mesmo 

que em outras épocas tal equação tenha sido rejeitada quase que de maneira apriorística, 

em função de o narcisismo humano não aceitar a equiparação de sua persona complexa 

à realidade simplória e grosseira das máquinas, na contemporaneidade, por causa do 

avanço tecnológico, em especial na cibernética, diminui o hiato entre homem e 

máquina. Isso ganha em verossimilhança, principalmente ao levar em consideração a 

máxima de Bacon, de que saber é poder, ou melhor, o “domínio mecânico produz 

soberania” (SLOTERDIJK, 2011d, p.232, tradução nossa). Logo, em um contexto como 

esse, tornou-se urgente encontrar um respaldo não tão mecanicista para o homem. 

Em tais circunstâncias, Sloterdijk acredita que a razão pela qual o ser humano 

empreende tantos esforços na construção de máquinas mais complexas, portanto mais 

“humanas”, se deve muito provavelmente a ter desenvolvido a ânsia de fugir do 

arcabouço metafísico. Sobretudo porque essa parece ser a maneira mais prudente de o 

homem se tornar senhor de si, sem que precise dos constrangimentos advindos da figura 

divina (SLOTERDIJK, 2011d). 

Em consequência da noção moderna a respeito da libertação humana da 

metafísica, por meio de seu poder como artífice de si mesmo e de seu mundo, para 

Sloterdijk soa quase que inapropriado falar em humilhação pelas máquinas, posto que o 

poder gerador do homem degenera em poder operador do mundo. Porém, mesmo nesse 
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contexto, se desenvolve um ressentimento entre os que constroem máquinas e a 

massa ignara, que não tem como ter um papel ativo em tais empreendimentos, o que é 

nada mais que um problema de desproporcionalidade, vez que os primeiros têm um 

papel ativo, ao passo que os outros sofrem passivamente na posição de perdedores, ou 

melhor, meros usuários, aguardando o momento de serem demandados a participar do 

processo em uma situação de subordinação (SLOTERDIJK, 2011d). 

Esse autor entende que “as máquinas são conforme sua essência, próteses, e 

como tais estão destinadas a complementar e substituir a primeira maquinaria, fingida 

pela natureza, por uma segunda maquinaria, procedente do espírito da técnica” 

(SLOTERDIJK, 2011d, p.235, tradução nossa). Diante disso, a alegação de que as 

máquinas modernas potencializam as capacidades humanas para além de seus limites 

naturais, torna-se bastante verossímil. Por esse lado, é inelutável que o caminho da 

técnica moderna seja naturalizar o artificializado, ou em outros termos, a técnica é 

conatural ao homem, não existindo, por esse prisma, um homem pré-técnica 

(SLOTERDIJK, 2011d). 

Sloterdijk tem muito claro que a técnica moderna soa como um contraponto ao 

que é humano, como algo que aliene o homem de sua natureza espiritual. Nesse sentido, 

a modernidade técnica surgiria, sob um olhar menos crítico, como uma época 

‘asubjetivista’ ou cibernética, resgatando apropriadamente o termo cunhado por Wiener 

(apud PFOHL, 2001), em 1948, de que a cibernética é o campo da teoria do controle da 

comunicação, tanto em relação à máquina quanto ao animal. 

Decerto que esse novo contexto epocal se contrapõe ao animismo da 

Antiguidade e ao subjetivismo, ou personalismo, da Idade Média, incorrendo por todos 

esses motivos no período mais humilhante para o animismo humano. É claro que a 

concepção de humilhação só tem alguma repercussão do ponto de vista da sensação de 

ressentimento, ou seja, daqueles que ainda nutrem em seu âmago o saudosismo por uma 

natureza humana puramente subjetiva. Diante disso, aos olhos de Sloterdijk, a ideia de 

humanidade não passou de um recalque tardio-cristão em relação ao animismo da 

Antiguidade. Ademais, ao se adentrar nessa querela é impossível não se fazer a 

inferência de que o humanismo é desde sempre uma busca por um passado não 

esquecido. Sua significância se dá na medida em que só no passado é possível encontrar 

respostas para superação do presente (SLOTERDIJK, 2011d).  
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Em tal tessitura, em função das crises de transição entre os supostos 

paradigmas da Antiguidade, medievo e moderno – sendo que esse último é o do 

domínio da técnica –, o humanismo faz com que o homem da era cibernética tenha uma 

existência bivalente, na medida em que “pensa pré-tecnicamente e vive tecnicamente” 

(SLOTERDIJK, 2011d, p. 238, tradução nossa). A significância disso é a forma por 

demais paradoxal pela qual o homem se relaciona à técnica. 

A rigor, ao se considerar o grau de domínio da realidade técnica sobre as 

perspectivas animistas e personalistas, a única reflexão viável é que essas posições 

padecem de uma visão notadamente reacionária, posto que lhes cabe apenas protestar 

frente à realidade que se descortina. Mediante isso, ao humanismo resta se dobrar ante o 

poder do saber operativo, ou, como Sloterdijk afiança ao se dirigir ao homem pós-

moderno: “deve converter-se em cibernético para poder seguir sendo humanista” 

(SLOTERDIJK, 2011d, p. 239, tradução nossa). Sobressai desse novo compromisso que 

o humanismo desenvolva o papel que sempre lhe coube, ou seja, que engendre essa 

transição, porquanto o homem deve ter plena consciência da vulnerabilidade de ser 

homem. 

 

4.3.1 A história natural da verdade do homem 

É ineludível que a partir da modernidade o homem assume o protagonismo em 

seu vir-ao-mundo. Se anteriormente toda sua estância nesse mundo dependia de um 

criador, desse momento em diante pode-se pensar em um vir ao mundo segundo os 

próprios projetos humanos, principalmente no que tange ao desenvolvimento de 

circunstâncias propícias com o fito de viver uma vida digna. Ainda assim, para 

Sloterdijk (2011c) é importante advertir que esse vir ao mundo não foi devidamente 

refletido. 

Poder-se-ia objetar que Sloterdijk (2011c) usa a reflexão heideggeriana sobre o 

vir-ao-mundo do homem – enquanto projeto – de forma contingencial; assim ele estaria 

apenas lançando mão de um referencial teórico de apoio. Mas, na realidade, ele o faz de 

maneira intencional, e com o objetivo claro de dar um novo aporte às indagações de 

Heidegger. Em função disso, pode-se afirmar que a distinção primordial é ver o homem 

como um ser biológico. Portanto, o ser humano se qualifica – ontologicamente – por 

produzir uma abertura de mundo. Assim, mantendo a mesma linha heideggeriana, é 
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consentido pensar que há um mundo para o homem. Similarmente a Heidegger, ou 

melhor, apropriando-se de forma bastante oportuna da argumentação deste, Sloterdijk 

defenderá que existe o mundo porque o homem o ilumina, o põe a claro: “A história da 

humanidade é a era do claro; a era da humanidade é a do raio formador de mundo, que 

não vemos como tal; enquanto estamos no mundo, estamos no raio” (SLOTERDIJK, 

2011c, 180, tradução nossa). Estar no mundo, sob os auspícios do claro, define o 

homem. Define-o quase imperceptivelmente, sem que o homem consiga em seu 

cotidiano se distanciar da claridade a fim de absorvê-la em sua inteireza. 

Por esse prisma, é de suma importância para o homem lançar um olhar sobre a 

verdade que não seja tingido por relativizações temporais, descarrilando em 

saudosismos, que no mais das vezes não passam de anacronismos argumentativos. Para 

Sloterdijk o entendimento acerca da busca pela verdade humana, ou pelo 

desocultamento, na linguagem heideggeriana, deixa de lograr êxito ao separar as 

pretensas verdades, de maneira qualitativa, como se formassem no transcurso histórico 

ocultamento-desocultamento; portanto só seria relevante para o homem o que estivesse 

na categoria do desocultamento, de tal modo que se deixa entrever que o curso do 

mundo seria influenciado por medidas relativas às culturas superiores, ou ainda, nos 

casos mais extremos, a algum período que se tornou marco para outras eras. De uma 

forma ou outra se propõe que o decorrer do tempo aponta a forma como as coisas ou 

pessoas são. A pretensão inerente a tal pensamento é estabelecer que os calendários 

pretendem “situar o tempo atual no tempo universal” (SLOTERDIJK, 2011c, p. 182, 

tradução nossa). Com o referido enfoque, a busca pela verdade é situada a partir de um 

evento inaugural, um tempo humano que se contrapõe ao tempo natural. 

E na medida em que o tempo humano é que determina a verdade, ou as diversas 

verdades relacionadas às mais variadas atividades, Sloterdijk entende que o raciocínio 

aristotélico, no Livro I, da Metafísica, em 980a, ganha contornos hiperbólicos, ao 

afirmar: “Todos os homens aspiram por natureza ao saber”. Então, a verdade fica 

arrolada ao que está por vir, ou seja, a uma investigação filosófica a qual tem a tarefa de 

encontrar a verdade. A verdade nesse contexto não é anteposta, enquanto solução 

prototípica, sendo posteriormente conhecida após a interposição do problema 

(SLOTERDIJK, 2011c). Com o tempo humano, a verdade é expressa não mais em sua 

forma oracular, mas “em linguagem clara e organizada por um logos dêitico, conciso e 

demonstrativo” (SLOTERDIJK, 2011c, p. 186, tradução nossa). 
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É em função disso que Sloterdijk compreende porque para Heidegger a ideia 

de verdade, ou doutrina do desocultamento, está relacionada, afora sua origem pré-

socrática, com a história tanto da socialização como da técnica, e, portanto, com o 

esquecimento do Ser, o que se iniciou com Platão até sua agudização absoluta com 

Descartes, frente à perspectiva de o homem ter se tornado senhor da natureza, o que sem 

dúvida alguma, na concepção de Sloterdijk, representa uma espécie de saudosismo do 

estado primitivo de desocultamento, representado pela filosofia da physis. Ademais, ele 

ainda prega que a posição de Heidegger é nitidamente similar a uma espécie de terapia 

que se efetiva por meio de um processo de retrocesso do estado atual – de crise – até o 

estado originário para promover um recomeço, que no caso seria um recomeço cultural, 

não pautado pela técnica, pelo raciocínio calculador, nem tampouco na deturpada 

autocentralidade do sujeito (SLOTERDIJK, 2011c). 

Entrementes, Sloterdijk rejeita especificamente esse cenário heideggeriano quase 

que imperceptivelmente, ao se amparar na possibilidade de que a história do Homo 

sapiens só pode ser corretamente percebida através de uma evolução especial, que 

representa uma “secessão tão lenta como fundamental da natureza natural” 

(SLOTERDIJK, 2011c, p. 191, tradução nossa). Isso só poderia ser objetivamente 

tratado por meio de uma reflexão sobre o que no homem é naturalmente contranatural. 

Portanto, é preciso distanciar a história do homem do antropocentrismo, visto que, 

diferentemente dos outros animais, entregues às suas determinações naturais, o homem 

se afasta da natureza de maneira muito especial, em função de sua força criadora, o que 

lhe impinge um caráter contraditório: 

se introduz na espécie paradoxal o sonho de um estado em que nunca 
estivemos; uma nostalgia do que nunca foi, cujo nome mitológico é 
paraíso e cuja nova formulação quase científica conduz a cosmologias 
idealizadas, ou melhor dizendo, holismos cosmos-matriarcais. 
(SLOTERDIJK, 2011c, p. 191, tradução nossa). 

   

Por conseguinte, é em função da negação da natureza, fazendo referência ao 

inaudito, que o homem compreende sua história. A busca por uma realidade nunca 

dantes existente termina por deturpar ontologicamente a vivência do homem enquanto 

Homo sapiens.  

Para Sloterdijk (2011c) é indissociável que tradicionalmente aquilo que divisa 

fundamentalmente o homem é a objetivação da natureza. Logo, é óbvio que esse 
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fenômeno não pode ser devidamente ponderado antes da modernidade, quando 

emergiu a pretensão humana de domínio total da natureza, um domínio que representa, 

via de regra, a negação da natureza, a qual só conseguiu perder seu caráter de 

ressentimento a partir do momento em que o homem também se iguala à natureza, como 

força criadora, ou como força promotora do que se consideraria um naturar inato ao 

poder natural de fazer ser ou acontecer da natureza. Ao rivalizar com a natureza, pondo-

se lado a lado com ela, o homem subjuga a metafísica, duplicando ou complementando 

a natureza. As pretensões demiúrgicas do homem, tão antigas quanto a própria 

compreensão de homem, pretendem intervir de forma ativa no que era anteriormente 

deixado aos desígnios incertos da natureza. Em vista disso, o homem, em seu novo 

papel, é produtor de si mesmo; sua cabeça se tornou um útero, no qual é gerada uma 

nova realidade física e psíquica. Por conseguinte, o grande balizador dessa nova era é 

sobretudo o tempo, vez que a técnica intenta, afora aperfeiçoar, também acelerar os 

processos naturais. 

 

4.3.2 Os espaços esféricos de existência do homem 

 

Está presente em Heidegger, em Ser e Tempo, na analítica existencial do tempo, 

uma analítica existencial do espaço (SLOTERDIJK, 2009a). Estas duas, em conjunto, 

correspondem a uma analítica existencial do movimento. Todavia, é elementar que as 

compreensões espaciais, tanto da física vulgar quanto da metafísica, são insuficientes do 

ponto de vista heideggeriano, pois estão comprometidas com a concepção bipolarizada 

da realidade. Sloterdijk (2007, p.115) adverte que 

Na ordem das coisas e na ordem das palavras reina portanto a mesma 
predileção pelo sólido, pelo apreensível, pelo substancial e pelo 
fundamental, ideia ligada à crença de que as coisas isoladas, os 
objetos e as pessoas físicas individuais formam a espinha dorsal do 
real. Nesse aspecto, a nossa cultura, pela sua gramática filosófica, 
continua totalmente comprometida, como no tempo de Aristóteles, 
como um ponto de vista substancialista e individualista. 

 

Vive-se em uma realidade na qual o pensamento versa apenas sobre aquilo que é 

palpável. Mesmo o pensamento metafísico está engessado com as formas hardcore de 

perceber a realidade. É um erro prender-se às imagens sólidas da realidade para 
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compreender a essência. Ainda que não seja um erro que comprometa 

profundamente tal compreensão, pode-se afirmar que é no mínimo insuficiente 

(SLOTERDIJK, 2009a). 

Nesse sentido, para pensar a existência no mundo é imprescindível que se 

proceda a uma análise existencial da espacialidade. Por consequência, pensar o ser-aí – 

Dasein – é pensá-lo em termos de estar jogado no mundo, de forma a pensar o mundo 

como uma categoria espacial sem se pôr refém da metafísica ou da física. O homem 

existencial, nesse sentido, é uma possibilidade de mundo, não é a realidade 

(SLOTERDIJK, 2009a). 

A estratégia primordial é fugir das padronizações epistemológicas das filosofias 

idealistas, seja em Descartes, Kant ou Hegel, as quais sempre fazem a distinção entre 

um sujeito e um objeto. Para Heidegger, em Ser e Tempo (2012), o homem é um ser 

para morte, que não pode ser emoldurado por uma gnosiologia, nem ao menos assentar 

nesse tipo de relação hierarquizada sujeito-objeto. O Dasein é o homem existencial, que 

vive na angústia, que é um ser para a morte (HEIDEGGER, 2012). 

Do ponto de vista de Sloterdijk (2009a), a análise heideggeriana do espaço, que 

tem sua significação no ser-no-mundo, compreende nada mais que o interior da 

mundanidade, mas não no sentido da subjetividade. Mundo aqui é aquele no qual o 

sujeito habita e cria suas próprias possibilidades. O ser-no-mundo é definido por uma 

estrutura de proximidade, como se proporcionasse a abertura ao mundo. Entretanto, não 

se pode cair no equívoco da metafísica clássica, e pensar o ser humano a partir de uma 

posição confortável, qual seja, considerado como um ser racional ou em contato com 

um Deus. E mesmo a suposição de um entorno ao mundo só pode ser aceita na medida 

em que esse mundo circundante é indeterminado, proporcionando tão somente as 

possibilidades de abertura ao claro (HEIDEGGER, 2012). 

Sloterdijk demonstra ser bastante judicioso quanto à reflexão sobre o espaço na 

tradição filosófica, e como conclusão percebe que existe uma espécie de cegueira 

existencial com relação a esse tema. O ápice de tal obsessão logicamente encontra-se na 

modernidade, com Descartes, uma vez que a partir de um lapso temporal não existe 

espaço para uma reflexão que não albergue a res cogitans e a res extensa, o que implica 

na “aversão a considerar ainda expressamente questionável o lugar de ‘encontro’” 
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(SLOTERDIJK, 2009a, p. 307, tradução nossa). Assim, não existe uma discussão 

lúcida sobre o lugar onde o ser humano se dá. 

Para Heidegger, segundo Sloterdijk, aquele que pensa se encontra como 

partícipe do mundo. O Dasein não se restringe apenas ao que está dentro, mas é 

principalmente um ser-aí-fora, é estar relacionado ao mundo de fora. Mais 

precisamente, pode-se afirmar que é um trazer para perto, ou acercar-se do mundo. É o 

estar-no-mundo de fato. Frente a isso, pensar a espacialidade é primeiramente pensar 

quem está pensando. A espacialidade não pode remeter a um alguém sozinho, tolhido 

no centro de sua esfericidade.  

Relativamente a isso, mesmo que o primeiro Heidegger, quando pensa o estar-

no-mundo do homem, dê a impressão de um sujeito solitário, em função de tal 

problemática ter sido uma preocupação mais relevante ainda em Ser e Tempo, e por 

conta de diversas circunstâncias não ter sofrido a expansão devida no restante de sua 

vida, e também por sua proposição ser de maneira peremptória eleata, retornando à 

pergunta por que existe ser, não é lícito pensar que Heidegger tenha caído no erro que 

tanto criticara, de um subjetividade metafísica (SLOTERDIJK, 2009a). Pois tais 

problemas são plantados imprecisamente, pois, para Heidegger principalmente, há algo, 

há um ser; portanto, a filosofia tem que se perguntar por um ser. Essa não é pergunta de 

um sujeito circunspecto e alienado do mundo circundante, mas de um ser imerso na 

mundanidade de sua existência.  

Com relação a essa temática, em O Sol e a Morte (2007) subsiste uma clara 

rejeição do ponto de vista do pensamento de Sloterdijk frente ao desenvolvimento da 

metafísica do indivíduo e da substância, dado que essa continua aferrada à inteligência 

subjetivista das pessoas. A individualidade não passa de uma percepção errônea que se 

tem do homem moderno, uma vez que ele existe em uma relação com o espaço limitado 

que o circunscreve e com os outros que partilham desse espaço. 

De mais a mais, tendo o ser como problema central da filosofia, Sloterdijk 

adverte que em sua reformulação da proposta de Heidegger, a saber, Ser e Espaço, é 

manifestada a prerrogativa máxima de que “o habitar em esferas não pode ser 

explicitado pormenorizadamente enquanto o Dasein seja compreendido sobretudo desde 

um suposto impulso essencial à solidão” (SLOTERDIJK, 2009a, p. 311, tradução 

nossa). A indagação pelo ser implica perseverantemente em um interpelar pelo lugar 
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onde o ser se dá, porquanto o ser-aí, lançado no mundo, é aquele que tem a 

exclusividade de tal pergunta. E a importância desse inquirir subjaz em que não existe 

uma consciência, ou um demiurgo, que dê o mundo; ele é tão somente fruto do Dasein, 

que está jogado no mundo (HEIDEGGER, 2012).  

Essa condição, no entendimento de Sloterdijk, se apresenta na abertura, o que 

significa não se poder prescindir de uma ontologia que de fato se pergunte pelas coisas 

que são, ainda com o agravo de que, se no caso em pauta, Heidegger pensava em termos 

de uma antropologia da existência, Sloterdijk cogita uma antropologia histórica, ou, 

como ele mesmo afiança, uma teoria profana, que se notabiliza por focar-se no espaço 

partilhado. Sendo assim, ele se propõe a dar um tratamento diferenciado para questões 

já consubstanciadas historicamente na filosofia, qual seja, de ensejar um tratamento aos 

indivíduos ou substâncias como elementos flutuantes no espaço esferológico 

(SLOTERDIJK, 2007). 

Evidentemente, por razões culturais, “vivemos no seio de uma cultura que nunca 

é capaz de falar do mais manifesto, isto é, da clareira fundamental, das atmosferas onde 

evoluímos, a não ser na forma da distinção grosseira entre o bom e o mau ambiente” 

(SLOTERDIJK, 2007, p. 118). Por força de o homem frequentemente não estar “no-

mundo”, significa que ele está em circunstâncias que limitam sua percepção de mundo. 

Isso se deve ao fato de que ele está envolvido em situações muito específicas, ou 

entificadas. Por conta disso, correntemente se toma o todo por suas partes constituintes. 

A solução para isso é a percepção de que se vive em realidades esféricas, que via de 

regra tornam-se, aparentemente, a grande esfera. Não mais que um espectro da 

realidade, mas que intenciona representar toda a realidade, a saber, a grande esfera. 

Na realidade, o campo humano tem espontaneamente a estrutura de 
uma elipse ou de uma esfera multipolar, em virtude da qual os 
homens, considerados como divíduos individuais, não podem ser, per 
se, os centros. O que é um polo não pode apresentar-se como ponto 
nevrálgico (SLOTERDIJK, 2007, p.124). 

 

Na realidade, essa imagem sugere que o ser humano está em uma grande caixa 

de ressonância, configurando sua posição como intermediária. Ele não se posiciona no 

centro, de forma a que exista um mundo ao seu redor. Sua posição é nos polos, no 

sentido em que estes se alimentam e coparticipam de outras esferas. 
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4.4 O SER DOMESTICADO 

4.4.1 Para pensar o imenso 

É público e notório que em Heidegger os sentimentos de angústia e tédio são 

afecções constitutivas do homem. Em certo sentido apontam para a condição de estar-

no-mundo enquanto projeto do homem, ou no que se poderá nominar como ser para a 

morte. De acordo com isso é concebível pensar que a angústia é responsável pelo 

sentimento de desvulgarização do sujeito comum por meio da perda de mundo, na 

medida em que o tédio se refere à perda de si mesmo, ou ao homem estar possuído por 

uma afecção de desarraigamento existencial (SLOTERDIJK, 2011b). 

Essa fórmula – angústia e tédio – é capital para retirar o homem de sua existência 

cotidiana, forçando-o a meditar sobre a realidade, indicando o espanto original de estar-

sendo-no-mundo. Essa mistura de sentimentos não é possível mediante a visão vulgar, 

ou ordinária, de mundo. Necessariamente é um estado excepcional, o qual, por sua 

natureza, nunca será vivido na normalidade cotidiana, posto que o pensamento cotidiano 

está completamente preso ao ente metafísico. E para pensar o excepcional é preciso 

viver o êxtase, porquanto tal pensamento, por redobrar-se sobre sentimentos originais, 

leva o homem a imergir em sua existência, a refletir sobre o Ser. Sloterdijk recorda 

corretamente que Heidegger abordou com severidade a filosofia platônica, ao deixar 

entrever que Platão, ao mesmo tempo em que salvou a filosofia, com a criação da 

primeira escola, também a extraviou de seu caminho, sobretudo ao “deixar em repouso 

escolar a referência extática do homem ao aberto do mundo” (SLOTERDIJK, 2011b, p. 

94, tradução nossa). 

Sloterdijk admite que seu interesse primordial em Heidegger reside no modo 

radical como este trabalhou o assombro – thaumazein – como um função pré-racional, 

ou seja, não é uma pergunta pela concretude, mas, sobretudo, sobre as condições que 

subjazem à realidade concreta, a qual a lógica não pode alcançar, ainda que haja toda 

uma tentativa consciente, portanto racional, de dar sentido à realidade, principalmente 

aquela que se descortinou depois do quarto final do século XIX e primeira metade do 

século XX, onde ações extremas tiveram repercussão global, tais como as duas Grandes 

Guerras e os campos de concentração (SLOTERDIJK, 2011b). Sloterdijk percebe que 

esses movimentos extremos caminharam juntos de um pensamento filosófico extremo, o 
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qual prescindiu após os momentos calamitosos do pensamento essencial com o fito 

de pensar a responsabilidade. É como se o terror das situações vivenciadas tivesse 

conseguido impregnar a reflexão. Poder-se-ia denominar tal período filosófico 

inequivocamente de era dos extremos, a qual se adequou intimamente aos problemas 

sociopolíticos de então. Com certo primor, Lukács, em 1911, ilumina a reflexão 

filosófica extrema ao dizer: “Se algo se tornou problemático [...], a salvação só pode vir 

da extrema agravação da problematicidade, de um radical ir até o final” (apud 

SLOTERDIJK, 2011b, p. 96, tradução nossa). Tal assertiva é bastante lapidar para 

descrever o tipo de percepção que se tinha da realidade, ou ainda, como a realidade 

cotidiana ditava que sobre ela se debruçasse de forma agudizada qualquer forma de 

reflexão. 

Todavia, com a pós-modernidade, arrefeceram-se as reflexões e, na avaliação de 

Sloterdijk, adentramos na era das situações medianas, de onde pensar o extremo, 

acalentado por toda a sorte de tormentas políticas globais que se pode pensar, não é 

mais uma situação adequada. As situações de normalização ditam a cotidianidade e, 

logo, o pensamento reflexivo. Para Sloterdijk (2011b), a democracia é correlato preciso 

das situações médias, o que explica que não é mera coincidência a globalização da 

democracia e da mediocridade. Na realidade esse foi o ponto de inflexão da pós-

modernidade. É evidente que sob uma perspectiva político-humanista, uma 

convergência à centralidade como essa se deve muito mais à busca pela segurança que, 

por força das circunstâncias, está alicerçada no antiextremismo. 

Simbolicamente Sloterdijk aponta que esta seria uma fuga das extremidades da 

esfera, zona de turbulência, de desconforto latente, em busca de um conforto em uma 

zona mais agradável. Ele adiciona que a segurança seria o humanismo subtraído da 

cultura literária, o que, por derradeiro, “formaliza a ideia de que os homens 

normalmente não fazem revoluções, mas querem viver em segurança” (SLOTERDIJK, 

2011b, p. 98, tradução nossa). 

Ocorre para Sloterdijk que a teoria da ação comunicativa de Habermas 

representa um dos exemplos teóricos lapidares desse novo momento. Dado projeto não 

consegue nada mais do que promulgar um idealismo subjetivista, travestido de religião 

civil. A justificativa para essa posição surge em função de que a teoria habermasiana é 

uma tentativa de apaziguamento, ou esquecimento, das situações extremas que ditaram 

a primeira metade do século XX, e como consequência marcada pela produção de 
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situações medíocres, que não se caracterizam necessariamente pela tentativa de 

fazer uma reflexão verdadeira sobre o mundo. Sloterdijk (2007) não se furta a afirmar 

que o próprio Habermas não é um fiel escudeiro de suas teorias, só as defendendo em 

situações convenientes, fato consubstanciado em sua crítica à metafísica ou à religião, 

pois, sem que o admita, sua filosofia está carregada de preconceitos metafísicos e 

criptocristãos. 

À revelia de qualquer vislumbre concreto a respeito dos luminares desse período 

axiológico, Sloterdijk deixa entrever, de forma inicialmente paradoxal, que a 

mundialização, como um fenômeno das situações medianas, ou do medíocre, surge hoje 

como o novo extremo, que se consubstancia por meio da vulgarização do imenso. Nesse 

novo panorama ser mediano é ser extremo, ou inversamente, pensar o extremo é antes 

de qualquer coisa deixar-se levar pela mediocridade ditatorial. Nessa circunvolução, “o 

extremo aparece, se aqui se pode ainda falar de aparecer, na cotidianização do 

monstruoso, que converge com a tendência à defesa intelectual das situações médias” 

(SLOTERDIJK, 2011b, p. 99, tradução nossa). 

Para refletir sobre essa vulgarização do imenso, é cogente recorrer a Heidegger, 

o qual medita sobre a individualidade relacionada à regionalidade, e ainda, ao epocal, ou 

a respeito do êxtase ontológico. Principalmente porque a meditação extrema sobre esse 

fato designa uma forma de diagnóstico das condições cotidianas de abertura do mundo, 

e, por último, evita a trivialização do imenso (SLOTERDIJK, 2011b). 

 

4.4.2 O êxtase antropotécnico 

Ademais, o pensamento heideggeriano soma esforços à proposta de Sloterdijk de 

pensar a antropotécnica, vez que o essencial dessa compreensão é radicar o homem 

enquanto produto e resultado de suas relações com a natureza. Nesse sentido, o homem 

existe em companhia da técnica – maneira de desocultar – se fazendo continuamente, 

sem a pretensão de ser dado de antemão. Surge, em função dessa aliança, uma 

incongruência carregada de perenidade, pois, como se pode pensar o ec-stasis 

heideggeriano a partir de uma reflexão antropológica. A resposta é que o homem é 

caracterizado por sua existência no mundo, portanto existe com o ser, e à medida que 

existe põe a claro o mundo. O homem é tanto o ponto de partida quanto o de chegada, 

portanto, qualquer pressuposição ou esquecimento sobre o homem, por excesso, estão 
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longe da claridade. O claro se dá ao passo que o homem é, e isso só é possível por 

causa da inata contranaturalidade do homem. Em função disso urge uma nova 

conformação entre ontologia e antropologia, que supere a antítese original, com o 

intento de empreender um esforço polivalente para entender filosoficamente o ser-no-

mundo do homem (SLOTERDIJK, 2011b). 

Aloterdijk recomenda a não pressuposição do homem e do mundo, portanto, 

sugere que se inicie por pensar antropologicamente o ontológico, como que refletindo a 

respeito da pré-humanidade de modo pré-mundano. Consequentemente, o humano deve 

ser concebido enquanto no “mundo” como um mundo sendo aberto por ele. Apesar da 

aparente complexidade, o que se pretende é fazer um questionamento circular sobre o 

homem, onde se possa regressar continuamente ao momento do êxtase existencial, que 

converge com a abertura (SLOTERDIJK, 2011b). 

Falar do homem, nessa situação, é adentrar em um emaranhado conceitual que 

em hipótese alguma pode se configurar em uma objetificação fria sobre o mesmo, ou 

em uma suposição essencialista, ou ainda, em último caso, em um naturalismo 

biologizante. Para Sloterdijk, pensar o homem é pensar em tudo que o cerca, desde as 

coisas até os seus feitos, mormente enquanto um ser terreno, sem as arestas 

teologizantes. Embora dê ares de se tornar um circunlóquio fazer conjeturas sobre a 

condição humana de maneira tão ampla, o objetivo é sobrepassar as definições correntes 

e resgatar o homem primeiro enquanto fruto de um processo de hominização e, em 

segundo lugar, enquanto produto da antropotécnica (SLOTERDIJK, 2011b). Por outro 

lado, fica patente que essa classificação que se pretende pós-metafísica preza pela 

tangibilidade do conceito de homem. 

Assim, conceitualizar significa tornar palpável por meio da hominização, o que 

faz recordar que o conceito de hominização tornou-se relevante para Sloterdijk à medida 

que essa é, frente às categorias trabalhadas por ele, uma reflexão sobre a produção do 

homem em harmonização com o surgimento do claro. Nesse sentido, é aceitável inferir 

que ele pretende se sobrepor a Heidegger, mesmo ao considerar que acede à crítica 

antimetafísica deste último. Sua tentativa de sobreposição reside em respeito e 

concordância com a ideia de que “toda determinação da Essência do homem, que já 

pressupõe, em si mesma, uma interpretação do ente sem investigar [...] a questão sobre a 

Verdade do Ser, é metafísica” (HEIDEGGER, 1995, p. 37). Tentando ser mais claro, 

Sloterdijk pode ser considerado um heideggeriano, mas um discípulo desgarrado, vez 
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que entende a produção do claro como uma realidade que se torna disponível como 

o resultado da hominização do homem. 

Para Sloterdijk (2011b), com o fito de justificar sua asserção sobre a aliança 

entre o claro e a hominização, é indispensável fazer um voo por demais pretensioso, que 

beire as raias da fantasia, pois não cabem reverências ao claro, como se fosse uma 

clareira em um bosque, postada, apenas esperando que o impreciso caminho humano 

resulte nela. O claro, sob o ponto de vista paleoantropológico, advém também do pré-

humano; logo, a advertência de Heidegger (1995) em relação a não tomar a essência do 

homem a partir de sua animalitas é sobrepassada, abrindo mão do rigor desta, no intuito 

de determinar o lugar do ontológico, inclinando-se para uma reflexão onto-

antropológica, ou seja, pelo mundo circundante do homem, bem como por qual maneira 

o Homo sapiens pode abandonar a mera animalidade para chegar ao extático 

(SLOTERDIJK, 2011b). 

O homem extrapola os limites do mundo que lhe é inato; sendo assim, não fica 

preso à jaula de suas possibilidades enquanto animal. O animal, segundo Heidegger 

(1995), é pobre em mundo, pois está fadado aos limites do mundo que o circunda. O 

homem, ao contrário, possui um mundo, ao qual dá sentido, indo além de suas fronteiras 

meramente biológicas. Enquanto ao animal resta sobreviver, ao homem cabe ir além dos 

impulsos vitais de sobrevivência, o que significa afirmar que também busca a verdade. 

É essa peculiaridade que fomenta a possibilidade de resposta à vida humana enquanto 

uma extrapolação do domínio instintivo. Para Sloterdijk (2011b), o grande desígnio 

humano é ver-se como um produtor de mundo. No entorno ao homem o mundo se 

descortina. Isso é uma posição eminentemente ateológica, porque o homem se assume 

como senhor do mundo por causa de sua desilusão metafísica. Não existe mais um Deus 

para responsabilizar. Logo, o feito humano é algo como que carregado de 

monstruosidade ontológica; ele converte tudo em mundo. A possibilidade de buscar a 

verdade termina por ser resumida no caractere mais desconcertante do homem, pois ela 

dá o mundo ao homem.  

Tentando reconfigurar a crítica lançada por Heidegger (2006) sobre a 

modernidade tecnicista, Sloterdijk pensa que existe sim uma forma de pensar a faceta 

apocalíptica humana – pensando tanto em termos do advento das bombas nucleares, em 

1945, como da clonagem de animais, em 1997. É forçoso que essa indagação seja feita 

em termos de vir ao claro. Nessas circunstâncias, o mesmo animal que no processo de 
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hominização deixou de ser toldado pelo mundo que o cercava, é homem da 

modernidade, qual seja, meditar sobre o homem é sempre fazê-lo enquanto relacionado 

ao claro, como um produto que não pode ser dado por uma anteposição conclusiva. Por 

conseguinte, conjeturar sobre o homem, parte da prerrogativa de que ele é um produto 

que prescinde de uma relação hierarquizada com um produtor12. A relação de produção 

do homem é sempre uma relação horizontalizada, passível de novas contextualizações, e 

não intencional. Destarte, é melhor que a reflexão seja feita em termos de condições de 

possibilidade do homem, ou antropogênese (SLOTERDIJK, 2011b). 

A despeito de a proposta sloterdijkiana escorregar continuamente por entre a 

reflexão heideggeriana sobre a linguagem como a casa do ser, o primeiro quer sempre 

radicalizar tais reflexões dando um sentido onto-antropológico para as mesmas. Em 

função disso, Sloterdijk acredita ser legítimo pensar o sentido do ec-sistir de Heidegger 

como uma dimensão espacial, e com certa diligência busca esclarecer as pseudo-

obscuras afirmações heideggerianas, apenas tomando-as em sua literalidade. Daí a 

afirmação de que: 

O homem não é apenas um ser vivo, que, entre outras faculdades, 
possui também a linguagem. Muito mais do que isso. A linguagem é a 
casa do Ser. Nela morando, o homem ec-siste na medida em que 
pertence à Verdade do Ser, protegendo-a e guardando-a. 
(HEIDEGGER, 1995, p. 55). 

 

Em razão disso, o lugar no qual o ser se dá é literalmente no ambiente 

doméstico. Portanto, em uma guinada antropológica, todo o processo de hominização, já 

alardeado por Sloterdijk em Regras para o Parque Humano (2000), ganha contornos 

menos confusos, posto que o morar, primitivamente falando, refere-se ao lugar, 

espacialmente falando, onde é facultado o claro. E, assim, a produção do homem é 

plenamente relacionada à domesticação do mesmo. Outrossim, na medida em que 

discorrer sobre o claro é pensá-lo relacionado ao espaço de realização do mesmo, isso 

requer uma conceitualização que fuja dos lugares comuns empregados pela metafísica. 

Por força disso, tal espaço deve ser concebido esfericamente como um lugar de 

vibração, com uma frequência que tem uma abrangência abarcadora de elementos 
                                                             
12 No que diz respeito ao processo de se fazer homem do Homo sapiens, Sloterdijk defende reiteradas 
vezes que é sobremaneira importante escapar da confusão que possa advir de uma compreensão que parta 
do princípio de um sujeito produtor. Essa relação de um sujeito divino – Deus – ou humano deve ser 
completamente rejeitada. Para tanto, é necessário considerar que para ele “o homem não era ainda o que 
seria antes de chegar a ser” (SLOTERDIJK, 2011b, p.109). 
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animalescos e personalistas em coexistência, o qual pela própria natureza plástica 

do animal humano é capaz de imprimir mudanças formadoras e transformadoras da 

realidade constituída. Na percepção de Sloterdijk, é possível atestar que “a coexistência 

transforma fisiologicamente os coexistentes” (2011b, p. 112, tradução nossa). 

Em condições suficientes é possível que sejam constatados corolários 

ontológicos, porquanto o animal antes cerrado em seu mundo, em decorrência do 

processo de domesticação, visto enquanto “climatização”, se expandiu para o homem 

que é ser-no-mundo. Diante de todo esse fato, é pressuposto também que a esferização, 

como apontado anteriormente, se situa em uma posição intermediária; desse modo, o 

homem está a meio caminho entre a cercania do animal e abertura abismal do mundo 

exterior. Com a adoção da casa, tomada de modo figurativo, pode-se dizer que o animal 

pré-humano, antes de viver no ambiente doméstico já estava nas sendas da 

domesticação, vez que deve ser remetido a um processo produtivo proporcionado pela 

domesticação. 

Com o intento de respaldar o salto argumentativo para justificar a “pré-abertura” 

ontológica do Homo sapiens, se faz mister compreender quatro mecanismos que 

funcionaram cooperativamente para hominização, os quais são retirados claramente da 

paleontologia. Em função disso, Sloterdijk define a abertura, e justifica sua proposição 

inicial de crítica à metafísica, com base no recurso ao ideário e a conceitos extra-

metafísicos. 

Nesse incomum caminho filosófico, Sloterdijk transcende as barreiras da 

metafísica para se imiscuir em uma construção estruturada a partir dos elementos 

biologizantes. A problemática, já indicada em Regras para o Parque Humano, de que 

faria uma inversão parcial da premissa heideggeriana de que o homem é ser ontológico 

com características biológicas, ganha contornos reais. Nesse caso, foi premente fazer 

uma arremetida contra a versão corrente da metafísica, quebrantando seus argumentos 

essencialistas e, por conseguinte, puristas, em favor de uma explicação que também 

elencasse a constituição histórica da ontologia como uma decorrência natural da 

domesticação humana. 

Nesses termos, tornou-se forçoso compreender o alcance dos mecanismos de 

insulação, exclusão corporal, pedomorfose ou neotenia e transferência. Essas 

construções teóricas se estabelecem por dar um substrato formal à hominização.  
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4.4.2.1 Isolado para se produzir 

Cronologicamente, é viável defender que o mecanismo de insulação ou 

isolamento reprodutivo é a mais antiga das ferramentas hominizadoras. Seu 

funcionamento é definido por meio da defesa pelos indivíduos de um espaço interior 

contra as pressões externas:  

Se baseia na circunstância de que os exemplares antes marginalizados 
das comunidades, com sua permanência física nas periferias de sua 
própria população, produzem o efeito de um muro vivo em cuja face 
interior se cria uma vantagem climática para os indivíduos do grupo 
que habitualmente permanecem no centro (SLOTERDIJK, 2011b, p. 
115, tradução nossa). 

 

Em qualquer grupo que viva de forma gregária e nômade, tal fenômeno serve 

como uma defesa das atribulações provenientes da seleção natural em prol dos arranjos 

interiores ao grupo, mormente aos que estão relacionados com manutenção e 

reprodução otimizada do grupo. No caso dos primatas é possível identificar uma 

peculiaridade maior, que é a agudização da afinidade entre fêmeas e crias. Ademais, a 

cria passou a ser concebida como infantil. Pondera-se então que este é um processo de 

refinamento que tem seu mais relevante atributo em fornecer segurança aos membros do 

grupo, criando um espaço de mundo circundante que os protege da coerção da seleção 

natural. 

Em razão do suposto acima e da ênfase exacerbada na proteção à prole, é criado 

um espaço devidamente climatizado que acaba albergando distintas variações evolutivas 

dentro do próprio grupo. Indicação disso é entender que o cuidado com a fase inicial da 

vida – infância – terminou por obter a parcela mais significativa da atenção. Posto isso, 

não é demasiado inferir que as primeiras crianças hominídeas foram o nó górdio no 

desenvolvimento cultural humano (SLOTERDIJK, 2011b). 

 

 

4.4.2.2 Manuseando e transformando o mundo em abertura 

Apesar de o mecanismo de insulação representar um dado importante no 

desenvolvimento dos primatas, não é capaz de fornecer todo o background para a 
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formação humana. Aliado a ele é imprescindível retomar o mecanismo de exclusão 

corporal, o qual permite ao homem a concepção da técnica. De tal modo que se a 

insulação foi capaz de fornecer a proteção suficiente para que o homem não estivesse 

apenas largado aos desígnios da natureza, com a exclusão corporal o animal pré-

humano pôde expandir suas mãos para além dos limites naturais destas, distanciando-se 

do mero mundo circunvizinho. Figurativamente, isso significa o distanciamento da 

natureza, primeiro acidentalmente, para que depois fosse conseguido 

instrumentalmente, forçando a uma emancipação da natureza (SLOTERDIJK, 2011b). 

Um fato se torna curioso com esses dois mecanismos, a saber, se no mecanismo 

de insulação o grupo gregário se defende das incursões da natureza, muito mais em 

posição passiva, sem que com isso incorresse em uma disputa frontal com a natureza, 

no caso da exclusão corporal é perfeitamente cabível pensar em termos de uma ação 

para fora da natureza, que, de fato, ponha os Homo habilis e os Homo erectus13 no 

caminho da abertura ontológica consubstanciada pelo Homo sapiens sapiens. Nessa 

circunstância, a exclusão corporal tornou-se um mecanismo que levou os antepassados 

hominídeos do ser humano a literalmente transpor os muros da prisão corporal, ou os 

limites de sua determinação biológica. É conveniente lembrar que essa evasão se deu 

primeiramente através do uso das mãos, com o fito de manipular, enquanto utilidade – 

principalmente das pedras – o mundo a sua volta. Como prosseguimento disso 

Sloterdijk (2011b) defende que a manipulação das pedras forneceu aos primatas uma 

chance de vir ao claro, ou sair dos limites do mundo circunvizinho, concedendo um 

mundo ao homem. Por esse viés, é coerente afirmar que ao interagir com o mundo 

circundante, de forma a modificá-lo, o hominídeo preparou o caminho para sair dele, 

isso, inicialmente, sem qualquer intencionalidade. Em função de ter feito os primeiros 

buracos e rachaduras, é possível creditar “a ideia de que foi o uso da pedra que abriu o 

horizonte da prototécnica” (SLOTERIJDK, 2011b, p. 117-8, tradução nossa). 

As primeiras interferências do animal pré-sapiens no mundo acabam por deixar 

de lado o caráter meramente acidental e principiam a se converter no que se pode 

                                                             
13 É relevante perceber que as discussões a respeito dos Australopitecos em termos de desenvolvimento 
da técnica não são definitivas, vez que alguns pesquisadores defendem que existem subsídios suficientes 
para acreditar que os primeiros seixos lascados de maneira intencional datam da época do domínio destes 
primatas, enquanto outros pesquisadores se mostram desafeitos a essa ideia. Onde se encontram 
elementos suficientes para defender definitivamente o desenvolvimento da técnica é apenas a partir da 
ocorrência do Homo habilis e do Homo erectus, os quais tiveram seu período de incidência entre 3 
milhões e 200 mil antes na nossa era. Para uma discussão bastante incipiente, ver Mazoyer & Roudart, 
2010. 
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denominar posteriormente de habilidades. Na medida em que tais habilidades se 

transformaram em domínio sobre os objetos do mundo, existe potencialmente uma 

relação de teorização sobre tais objetos. Sloterdijk (2011b) endossa sua argumentação 

no sentido de que a saída ao claro, a busca pela verdade, mesmo que não tenha surgido 

intencionalmente entre os hominídeos, e ainda que tal saída tenha sido demasiadamente 

primitiva, é uma consequência balizadora do ser humano. Os argumentos utilizados por 

ele incidem em que a antropogênese nasceu desses primevos indícios do lançamento do 

Homo erectus para fora de e transformando o mundo circundante. 

Se anteriormente o sentido de antropotécnica enquanto produção não podia se 

referenciar em uma ação verticalizada, nos moldes de um senhor ou uma divindade, a 

partir do fenômeno da exclusão corporal, como a interveniência produtiva no mundo 

pelo Homo erectus, desenvolvendo técnicas rudimentares de manipulação de 

instrumentais a partir de pedras, é aceitável falar de uma produção, de fato, produzida14. 

O resultado da interferência humana se descortina como a técnica propriamente dita, 

que se contrapõe à gênese natural das coisas. Logo, o trabalho, e ajuizamento posterior 

deste – enquanto pensar sobre, avaliar – é o saldo do manuseio do mundo circundante 

(SLOTERDIJK, 2011b). 

Refletir sobre os resultados da produção é, pois, contemplar a ação a partir dos 

objetivos traçados de maneira antecedente. A despeito desse fato, estudos em fósseis já 

identificaram que o aumento da capacidade craniana é, em última instância, indicativo 

de um maior desenvolvimento no que tange ao sistema motor mais elaborado e, 

portanto, manipulação do mundo15. Por conseguinte, o claro primitivo é carregado de 

significado, visto já pressupor alguma concepção técnica, de valoração do mundo, ou ao 

menos a respeito das interferências proto-humanas no se distanciar do mundo 

circundante. Vê-se, de acordo com o próprio Sloterdijk (2011b), que essa é uma variante 

da discussão sobre o vir ao claro que se encontra em contraposição da leitura 
                                                             
14 Sloterdijk acredita que “com a tríade de jogar, golpear e cortar (completada com operações manuais 
como amarrar, raspar, polir, perfurar etc.), abre-se uma janela na qual podem ter lugar produções e 
aparecer produtos: nesta abertura aparece de uma maneira completamente nova o que ‘resulta’” (2001a, 
p. 119, tradução nossa). 
15 O antropólogo Craig Stanford atesta que, em escavações durante a década de 1960, foi possível 
identificar os restos de um descendente do Australopitecus, mais tarde denominado de Homo habilis. O 
cérebro desse fóssil de primata é estimado em um terço maior que o do Australopitecus, o que por si é um 
traço marcante. Jonathan Leakey, responsável pela escavação, viu que “enquanto a força do boisei 
(Australopitecus boisei) estava no dente molar, o homo habilis de Leakey tinha força cerebral. [...] O 
homo habilis se impôs sobre altos escalões de antropoides e adotou um estilo de vida mais humano. Esse 
novo estilo de vida envolvia tecnologia: fabricação de ferramentas de pedras” (STANFORD, 2004, 101-
2).  
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heideggeriana. Este último, ao relacionar o claro à quadratura, pensa a postura 

humana ligada à serenidade, ao deixar-se tocar pelo claro. 

Chamamos de quadratura essa simplicidade. Em habitando, os mortais 
são na quadratura. O traço fundamental do habitar é porém resguardar. 
Os mortais habitam resguardando a quadratura em sua essência. De 
maneira correspondente, o resguardo inerente ao habitar tem quatro 
faces (HEIDEGGER, 2006, p. 130). 

 

O desacordo formal a Heidegger é inerente ao pensamento que se pretende onto-

antropológico. A discordância se mostra visivelmente nessas posições antitéticas, haja 

vista que se o primeiro, em sua linguagem oracular, afirma que o modo original de 

habitar é na serenidade, deixando-se atingir pela simplicidade, o segundo alega que ao 

passo que se distanciaram da natureza os hominídeos produziram as condições para a 

antropotécnica. 

O jogar, cortar, golpear etc., enquanto carregado de intencionalidade, causa um 

extravio à determinação biológica, pressupõe também o êxito ou não; os gestos, a pré-

linguagem ressoam esse mesmo desenvolvimento, tão logo é possível discernir que “o 

paralelismo entre os êxitos materiais das ações e declarações precisas se faz cada vez 

mais estreito” (SLOTERDIJK, 2011b, p. 120, tradução nossa). As declarações ou 

assertivas já propõem uma preocupação com a verdade dos fatos, independentemente de 

não representarem ainda as posteriores e complexas manifestações linguísticas. Assim, é 

bastante oportuno atestar que “a linguagem é mais que um meio para representar e 

apresentar êxitos; é uma forma que por um lado reproduz êxitos, e por outro é ela 

mesma pura consecução do êxito de falar” (SLOTERDIJK, 2011b, p. 121, tradução 

nossa). O nível de fala mencionado aqui não pode ser comparado ao do Homo sapiens, 

pois é algo muito mais próximo de sons guturais e gestos, o que não é incompatível com 

a posterior capacidade de fala complexa e modulada do humano, mas ainda assim pode 

ser classificada como uma linguagem primitiva (STANFORD, 2004).  

O feito da produção de uma linguagem com o mínimo de sentido, ou correlação 

com as ações, é revolucionário, porquanto aumenta o distanciamento do mero mundo 

circundante; fundando dessa maneira um mundo, o animal quase homem se distancia da 

pobreza de mundo dos meros animais (HEIDEGGER, 1995), mas o faz muito em 

função de sua capacidade de se apartar da natureza, neste momento, enquanto produtor 

e replicador de técnicas produtoras de mundo, o que implica necessariamente em uma 
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iminente inclinação à memorização de seus êxitos16. Como saldo de tudo isso, 

Sloterdijk (2011b) chega a afirmar que é um equívoco de Heidegger defender a ideia de 

que foram os gregos os primeiros a experimentar o desocultamento – alétheia –, uma 

vez que tal fenômeno já era vivenciado pelos pré-hominídeos, evidentemente que em 

um nível muito mais primitivo, conforme as asserções anteriores. 

Se o mecanismo de exclusão corporal no princípio tem sua função relativa ao 

animal não poder estar refém dos limites físicos de seu corpo, começando a manipular e 

a exceder os limites do mundo circundante, por fim, cabe ressaltar que a exclusão 

corporal faz com que a seleção natural e os mecanismos de adaptação exerçam um 

controle muito maior em relação ao interior do agora Homo neanderthalensis, ou seja, 

dirigem-se a um distanciamento cada vez mais nítido, no nível comportamental, do 

hominídeo em relação ao mundo que o rodeia. Assim, por causa do ambiente adequado, 

no caso dos antepassados humanos aqui referenciados, foi desenvolvido um “efeito 

estufa”, criando todas as condições necessárias e suficientes, e principalmente fazendo 

com que tais primatas deixassem de estar apenas sob o julgo adaptativo do ambiente 

externo, tornando possível “a organização fisiológico-mental do homo sapiens” 

(SLOTERDIJK, 2011b, p. 122, tradução nossa). 

 

4.4.2.3 Um animal retardado 

Nesse ponto é importante passar a discussão para outro elemento capital na 

antropogênese, qual seja, a ideia de neotenia ou pedomorfose, que exige elucubrações 

mais elaboradas para o pleno entendimento do que seja. Simplesmente porque 

                                                             
16 Sloterdijk compreende que o processo de exclusão corporal apresentado por ele pode ser resumido pela 
denominação de “História natural do distanciamento da natureza”, ou ainda como “História natural do 
refinamento”. Mas, embora tais títulos sejam bastante expressivos, pesa contra eles o empirismo inglês do 
século XVII, o qual era completamente alheio aos preceitos culturais e à história da técnica. De forma a 
melhor apresentar a proposição de Sloterdijk, é necessário reproduzir uma nota de pé de página, na qual a 
argumentação é exposta didaticamente: “Os autores destas ‘Histórias naturais’ causam sensação ao 
deduzir imediatamente o comportamento humano das interações animais, mas normalmente subestimam a 
autonomia dos processos culturais. E assim se contam histórias naturais do estupro, da promiscuidade, das 
perversões sexuais, da cobiça, da xenofobia etc., nas quais se deduzem todas essas coisas da biologia. A 
esses autores quase nunca ocorre a ideia de que possa haver também uma história natural do 
distanciamento das programações instintivas. E os defensores do culturalismo, pelo contrário, estão mais 
ou menos irremediavelmente condenados ao idealismo quando descuidam da história natural do 
distanciamento da natureza e a emergência de espaços metabiológicos. No que respeita as suas 
explicações da possibilidade de liberdade, estão condenados a dar voos tão desconcertantes como o que 
efetua Richard Dawkins quando, ao tratar a moral, não lhe ocorre nada melhor que recorrer, contra seu 
próprio teorema dos genes egoístas, ao mais usado de todos os subterfúgios idealistas, de que o homem 
possui a capacidade – de onde virá? – de rebelar-se contra a ‘ditadura dos genes’”(SLOTERDIJK, 2011b, 
p. 121, tradução nossa). 
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antropologicamente se infere que nas condições climáticas favoráveis ao grupo, as 

pressões adaptativas externas têm menos peso quando comparadas ao melhor usufruto 

daquilo que é oportunizado internamente pelo grupo (SLOTERDIJK, 2011b). Em 

função disso, a complicação advém da necessidade de conseguir entender quais 

condições são essas e como se tornam determinantes para o processo de antropogênese. 

A neotenia é também reconhecida como teoria da fetalização ou do 

retardamento; ela parte do princípio de que o ser humano mantém caracteres juvenis na 

idade adulta, em função de um retardamento no crescimento do cérebro (GOULD, 

1992). Devido a isso, Sloterdijk assevera ser essa característica basilar para a 

constituição ontogenética do homem. Posto isso, o ser humano, em razão do que se 

pode denominar como retardo, mantém a capacidade de se desenvolver durante toda a 

vida, pois seu cérebro se constitui por um nível de plasticidade sem par dentro da ordem 

dos animais, mesmo quando comparado aos outros primatas. Essa característica faz 

também com que o Homo sapiens mantenha características morfológicas imaturas ainda 

na fase adulta da vida (SLOTERDIJK, 2011b). 

Decerto que com tal mecanismo até as feições humanas se tornaram mais 

delicadas, o que do ponto de vista da seleção natural não tem função prática. O que 

denota mais uma vez que a hominização, apesar de ser um processo extremamente 

longo, não tem sua razão de ser a partir da adaptação do hominídeo ao ambiente natural 

no qual estava inserido, mas muito mais no tocante à criação de uma atmosfera 

favorável à manutenção de um espaço propício para abertura ao mundo (SLOTERDIJK, 

2011b). Uma imagem modelar, que serve como contraponto para esse raciocínio, é que 

enquanto a cria humana é extremamente prematura, em razão de seu inacabamento 

quando do parto, portanto, também indefinida em relação a uma programação no 

mundo, os outros animais já nascem praticamente definidos, ou programados 

biologicamente, quanto aos limites oferecidos pelo mundo circundante. A força do 

referido argumento reside na constatação de que o cérebro da cria humana, quando do 

nascimento, tem apenas um quarto do seu tamanho final, ao passo que os de outros 

primatas, por exemplo, nascem biologicamente determinados. 

Proponho uma resposta a essa questão que certamente vai soar à 
maioria dos leitores como evidentemente absurda: Os bebês humanos 
nascem como embriões e como embriões permanecem durante os 
primeiros nove meses de vida. Se as mulheres dessem à luz quando 
“deviam” – depois de uma gestação de cerca de ano e meio – nossos 
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bebês teriam as mesmas características precoces de outros 
primatas. (GOULD, 1992, p. 66). 

 

Isso significa que o desenvolvimento humano é muito mais lento, quando 

comparado aos outros animais, o que lhe confere a manutenção das mencionadas 

características juvenis ainda no estado de maturidade. Sloterdijk (2011b, p. 123, 

tradução nossa) adiciona que “os sapiens mostram, como a investigação paleoanatômica 

tem demonstrado inequivocamente, uma série de características que só podem entender-

se como conservação de formas juvenis, inclusive, fetais, até a fase adulta”. A despeito 

disso, é verossimilhante afirmar que pelo inacabamento biológico o homem consegue 

marcar sua realidade por uma pluralidade de condutas, em geral, diversificadas e 

originais, ao contrário dos outros animais, pautados por condutas estandardizadas. 

De um modo quase autógeno o ancestral do homem se distanciou do mundo 

circundante, imiscuindo-se em um ambiente seguro, o qual funcionava tal como o útero 

materno. Neste liame é acertado levar ao extremo o conceito heideggeriano de Gestell17, 

concebendo-o de forma elementar, como uma incubadora para homens. Logo, antes de 

o homem vir ao mundo circundante, existe dentro de uma incubadora (SLOTERDIJK, 

2011b). Essa incubação permite ao homem não apresentar suas competências e 

habilidades completamente desenvolvidas ao vir ao mundo e, também, como 

consequência deixa o homem mais propenso ao aprendizado dada sua plasticidade 

cerebral, pois seu desenvolvimento é muito mais lento, e o processo de aprendizagem, 

decorrente dessa letargia caracteriza o Homo sapiens mais como um projeto inconcluso. 

Na medida em que o desenvolvimento do homem necessita de um ambiente 

propício para que na fase pós-natal possa continuar o processo de amadurecimento 

extra-uterino, é relativamente fácil inferir que minimamente é exigido um envoltório 

grupal que promova a boa disposição física e mental não apenas da cria, mas também 

dos demais membros do grupo. Em relação a isso Sloterdijk, atendendo ao apelo de 

Heidegger quanto à Cura, mormente quando diz que o direcionamento desta é 

“reconduzir o homem de volta à sua Essência” (HEIDEGGER, 1995, p. 34), promulga 

que aquilo “que Heidegger chama de cura é a necessidade de assegurar as condições de 

bem-estar” (SLOTERDIJK, 2011b, p. 125, tradução nossa). A distinção de um e outro – 
                                                             
17 O conceito heideggeriano de Gestell é muito comumente categorizado enquanto quadro, composição, 
de forma que a técnica moderna transforma a natureza que está à disposição. Sloterdijk afirma que diante 
disso, para Heidegger, Gestell é “entendido como o destino fatal do ser” (2011b, p. 123, tradução nossa). 
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Heidegger e Sloterdijk – termina por ser definida pela rejeição à antropologia de 

um, enquanto o último leva às últimas consequências as categorizações ontológicas do 

primeiro por meio de um viés radicalmente antropológico. Essa distinção deve ser 

empreendida para dar a devida relevância ao processo de refinamento sofrido pelo 

Homo sapiens. Sloterdijk afirma mesmo que “os corpos dos hominídeos se converteram 

em corpos de luxo – e todo luxo começa com a licença para ser imaturo e conservar e 

desfrutar o passado infantil” (2011b, p. 126, tradução nossa). Discorrer a respeito do 

luxo em ser homem é, sobretudo, ponderar sobre a Cura como os artifícios fisiológicos 

empregados pelos hominídeos que expandiram até que fosse possível produzir cultura, 

no sentido ontológico do termo. 

Portanto, se aos animais não cabe atribuir a compreensão de verdade, no sentido 

heideggeriano do termo, para Sloterdijk, ao se falar de neotenia enquanto um campo de 

refinamento no qual o animal humano não está apenas voltado para as vicissitudes 

externas ao seu corpo, mas que consegue em função das mudanças intra-grupais manter 

um constante espaço para se lançar enquanto projeto, é plenamente viável traçar um 

paralelo para a concepção de verdade que nasceu desde o momento em que o hominídeo 

conseguiu estabelecer a concordância entre suas ações e o conhecimento advindo delas. 

Se para Heidegger (1995) a linguagem é a casa do ser, para Sloterdijk (2011b), a 

verdadeira casa do ser tem lugar em seu ambiente intra-muros de incubação. O cérebro 

teve a possibilidade de se desenvolver mais no homem, tornando-se o órgão do êxtase, 

em razão prioritariamente da incompletude humana e por causa da existência pré-

humana dentro do contexto ambiental adequado. Porém, mesmo levando em 

consideração esse contexto sui generis do desenvolvimento intra-muros da 

cerebralidade, é inquestionável que a abertura humana se direciona para o extra-muros 

de seu ambiente de incubação.  

Todas as técnicas de hominização ou “fabricação do homem” foram 

irremediavelmente inconscientes, implicando sempre no afastamento do mundo 

circundante e, logo, transformando-se imediatamente em antropotécnica. Em último 

grau o produto dessas técnicas se distingue por ser substancialmente refinado. O homem 

é assim fruto de uma domesticação totalmente involuntária. No entendimento de 

Sloterdijk o habitar do hominídeo é antes determinado enquanto um pertencer a uma 

comunidade transformada em incubadora, de onde se torna um ser em aberto para o 

mundo, o que se põe na contraposição do habitar meramente do ponto de vista 
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arquitetônico. Conclui-se, portanto, que a casa do homem é antes de tudo uma casa 

da sua comunidade, do seu grupo, e é nesse ambiente que produz a abertura 

(SLOTERDIJK, 2011b). 

É evidente também que os Homo sapiens ao existirem primeiramente enquanto 

seres que habitam na fala, que cooperam entre si, produziram o que se chama hoje, de 

forma muito geral, de cultura, que tem por fim produzir um ambiente no sentido de 

esfera, com o mínimo de conforto, bem como para subverter os traumas advindos do 

fato de terem sido lançados enquanto um projeto incompleto, existindo em um mundo 

complexo (SLOTERDIJK, 2011b). A cultura termina por ser uma antropotécnica, a 

qual, para Sloterdijk 

Entre as técnicas culturalmente eficazes para modelar o homem, 
contam-se instituições simbólicas como as línguas, as histórias sobre a 
fundação de comunidades, as regras de matrimônio, as lógicas de 
parentesco, as técnicas educativas, a normatização dos papeis segundo 
o sexo e a idade, e não menos importante, a preparação para a guerra, 
os calendários e a divisão do trabalho, todas as ordenações, técnicas, 
rituais e usos com que os grupos humanos tiveram ‘em suas mãos’ seu 
modelo simbólico e disciplinatório (SLOTERDIJK, 2011b, p. 131, 
tradução nossa). 

 

Embora seja importante compreender o mecanismo das antropotécnicas, a 

análise destas é indissociável de um outro nível de técnicas mais elementares na 

construção do homem, que são as técnicas antropogênicas, as quais conforme se vem 

tentando demonstrar, são totalmente desprovidas de voluntariedade, haja vista não 

dependerem de uma vontade calculadora (SLOTERDIJK, 2011b). Mas, além desse fato, 

as antropotécnicas se destacam por fundarem no Homo sapiens a possibilidade de vir ao 

mundo, dando um sentido, ou esperando do mundo muito mais do que o mero mundo 

circundante. Logo, mesmo que percorrendo um nível de argumentação não exatamente 

partilhado por Heidegger, pelo caráter antropológico, ainda pode-se dizer que ao 

homem fica ressaltado que é um ser – animal – formador de mundo (HEIDEGGER, 

1995; 2012), o que com as modernas antropotécnicas significa também pretender 

escrever o texto do mundo, seja por meio das modernas técnicas de intervenção no 

código genético humano, ou quiçá, na busca perene de descortinar o mundo, agora de 

modo voluntário (SLOTERDIJK, 2011b). 
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4.4.2.4 Resultante do trauma 

Quanto ao último mecanismo relevante na conformação do homem, o processo 

de transferência, é necessário frisar que ele é uma consequência de situações 

traumáticas, dos mais variados eixos, as quais envolvem os grupos humanos em relação 

conflitante com o mundo ou com outros grupos de homens. O fator preponderante em 

tais situações é que o espaço interno ao grupo sofre uma desestabilização, adicionando a 

isso o fato de que os grupos humanos são menos adaptados às pressões externas; o 

efeito é parecido ao catabolismo sobre as forças mantenedoras do grupo, causando um 

processo de enfraquecimento. Como resposta à possibilidade real de falência 

generalizada, os grupos humanos tinham que lograr recordar ou repetir fases anteriores 

ao trauma. Sloterdijk (2011b) expande o entendimento de tal prática a um mecanismo 

“imunológico”. 

Com efeito, parece apresentar muita consistência a teoria de uma simbologia 

imunológica, pois seria impossível a existência de grupos humanos, propriamente ditos, 

enquanto lócus de abertura para claro, sem metodologias de conservação de suas 

história e tradições. O desdobramento simbólico facultado por operações regenerativas é 

primordialmente um fenômeno linguístico, e é possível identificá-lo até no caso das 

mitologias nacionalizantes e religiosas, em especial a partir do momento que se inicia a 

violência de homens contra homens (SLOTERDIJK, 2011b).  

Uma resultante aceitável de um fenômeno como esse é sem dúvida no tocante à 

preocupação mais acerbada quanto à manutenção simbólica do grupo, de seus usos e 

costumes, em detrimento da manutenção física, que tem uma importância secundária 

nesse momento. Ressalte-se que tais mecanismos de renovação têm caráter 

eminentemente ontológico (SLOTERDIJK, 2011b). 

Relativamente a essa argumentação, é possível, da parte de Sloterdijk, 

aprofundar ainda mais a interpretação dos conceitos heideggerianos, corroborando a 

ideia de que a linguagem é a casa do ser, conformando tal assertiva ao entendimento de 

que por isso mesmo é o “órgão universal da transferência” (SLOTERDIJK, 2011b, p. 

137, tradução nossa). Por tudo que foi analisado, é coerente uma tal proposição quanto 

ao protagonismo da linguagem em seu papel de aproximar aquilo que ainda não foi 

apropriado pelo homem em apropriado por ele. Por esse prisma, não é nenhuma aporia 
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pensar que o homem domestica o homem pela linguagem, acercando o mundo a si 

mesmo. O estranho se torna próximo. 

Na introdução de sua obra ensaística Esferas I (2009a), Sloterdijk é afortunado 

ao prescrever que o mecanismo de transferência está intimamente ligado aos processos 

criativos do homem, uma vez que pressupõe a adequação, ou melhor, o êxodo do 

homem do mundo circundante. No prólogo à obra, de Rudiger Safranski, surge como 

lapidar a postura de Sloterdijk, quando o prefaciador rebate a posição existencialista 

sartreana de que a existência precede a essência (2009a), ao defender que a construção 

teórica de Sloterdijk parte de uma relação ainda mais profunda na construção dos 

espaços humanos, a saber, que “a coexistência precede a existência” (SLOTERDIJK, 

2009a, p. 16, tradução nossa). Por este viés o radicalismo de Sloterdijk fica mais patente 

ainda, posto que o animal humano é aquilo que é, por ser fruto da sua coexistência, bem 

como de seus antecessores hominídeos. Por ora, então, se torna categórico sugestionar 

que os mecanismos antropogônicos subsistiram e foram efetivos em função de que o 

processo de hominização pressupôs um modo de vida absolutamente gregário. 

 

4.5 HUMANISMO ENQUANTO OPERACIONALIZAÇÃO DO HOMO SAPIENS 

 

Se a preocupação preponderante de Sloterdijk até então era traçar um 

diagnóstico das antropotécnicas formadoras do homem, se avizinha um momento mais 

crítico de sua reflexão, qual seja, mostrar que a análise antropológica deve tomar um 

novo rumo, agora de natureza mais prospectiva. 

Esse novo rumo tem por divisor o entendimento de que o homem desde a 

antiguidade grega estabeleceu um modelo de humanização menos dependente dos 

desígnios da natureza e bem mais proativo, no sentido de que o homem assume sob sua 

responsabilidade a tarefa de essencializar a si mesmo18.  

Como prerrogativa máxima das modernas antropotécnicas fica a necessidade de 

categorizá-las no âmbito de técnicas, onde o humano é plenamente consciente do 

objetivo a que se propõem tais técnicas. Assim, pensar em humanismo, histórica e 

                                                             
18 A reflexão sobre a história do humanismo, desde a Grécia até o moderno humanismo nacionalista, na 
versão proposta por Sloterdijk em Regras para o parque humano (2000), é objeto de reflexão exaustiva 
nas duas primeiras seções deste trabalho. 
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metafisicamente falando, é pensar na relação entre linguagem escrita e técnicas 

programáticas que façam prescrições acerca do homem em sociedade; ou, se ainda se 

puder levar em conta as palavras de Jean Baufret, de que os livros são cartas aos 

amigos, com a ressalva de que mais estendidas (SLOTERDIJK, 2000), acaba sendo um 

esforço hercúleo compreender a dinâmica das atuais antropotécnicas, principalmente 

porque têm pouco a ver com as interpretações correntes, pautadas pela religião e pela 

metafísica. Por força dessa nova conjuntura, a escrita já não causa os efeitos de outrora, 

tornou-se obsoleta. Como uma técnica inibidora dos impulsos bestializantes, a escrita 

não é mais uma força inexpugnável.  

Na moderna escrita genética não existe a pretensão de uma relação de causa e 

efeito no que tange a expandir os círculos de amizade, formando homens civilizados. 

Poder-se-ia observar, com o escrutínio heideggeriano, que não há motivos para 

otimismo quando da tangência da técnica moderna, já que o homem está cada vez mais 

alienado de seu contato com aquilo que o tornaria um ser-no-mundo, o vir-ao-claro, 

facultado a ele pela linguagem. A a-patridade – não enquanto oposição ao sentimento 

nacionalista ou patriótico – enquanto posição distorcida frente à história do ser, é o que 

caracteriza ontologicamente o homem contemporâneo (HEIDEGGER, 1995). O homem 

está obliterado pela técnica, e, na concepção de Heidegger, a técnica “é um destino – 

instaurado na História do Ser – da Verdade do Ser relegada ao esquecimento” 

(HEIDEGGER, 1995, p. 66). O homem abrigado como está nas sombras da técnica 

moderna tem seu olhar plasmado pela metafísica. Mesmo quando se pensa o 

humanismo a situação se torna pouco afável, já que “todo humanismo ou se funda numa 

metafísica ou se converte a si mesmo em fundamento de uma metafísica” 

(HEIDEGGER, 1995, p. 37). Diante disso, as modernas antropotécnicas dariam sua 

contribuição apenas no caminho do esquecimento: 

Segundo Heidegger, a história da verdade, pensada desde o estado das 
coisas do ano de 1946, não é como o caminho do sol, mas o arder de 
um fogo conceitual que se retorce de Atenas a Hiroshima [...]. Neste 
crescimento do saber e poder técnicos, o homem se descobre a si 
mesmo como o hóspede mais inquietante que jamais se apresentou a 
seus semelhantes: como um fazedor de sóis e fazedor da vida. Ele se 
coloca em uma posição em que deve dar a resposta para a pergunta de 
se o que ele pode fazer e faz é também realmente a si mesmo e se 
neste fazer está consigo (SLOTERDIJK, 2011b, p. 140). 
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Ao homem moderno cabe constituir-se como um mero resultado de técnicas, 

pois não se coloca na posição de produto. Não percebe que se auto-opera sem ter a 

consciência devida desse fato. A posição de Heidegger, como Duque (2001) observa, 

não é de ver a linguagem como uma artificialidade, fruto da superioridade das 

instituições políticas; pelo contrário, ele é de uma vertente que propugna que a 

linguagem tem a verdadeira prerrogativa na hierarquia das relações culturais. Por isso, é 

completamente destoante para Heidegger19 pensar o homem em termos de relações 

tecnicistas. Consoante isso, para Heidegger o homem moderno, determinado 

tecnologicamente, vive de maneira impessoal, é um ser errante, totalmente disperso e, 

como foi mencionado acima, a-pátrida (SLOTERDIJK, 2011b). 

Para Sloterdijk, a despeito da deferência tida pelo pensador da Floresta, é 

inegável que uma lógica bivalente e ontologia monovalente, como o são a lógica e a 

ontologia ocidental desde os gregos, são carregadas de pressupostos gramaticais 

errôneos que acabam por enviesar as construções teóricas do campo filosófico. 

Sloterdijk crê que “também Heidegger, por inegável que seja sua importância como 

destruidor da metafísica, esteve em parte preso em uma gramática que tem por 

pressuposto uma ontologia simplesmente insustentável e uma lógica insuficiente” 

(SLOTERDIJK, 2011b, p. 141, tradução nossa); por conta disso, essa metafísica deve 

ser reconsiderada, ou reconstruída em seus princípios, pois sua precariedade é latente no 

que tange ao diagnóstico conceitual tanto sobre a realidade natural quanto sobre a 

cultural (SLOTERDIJK, 2011b). 

Não obstante se utilizar de Heidegger para mostrar qual o nível de tensão 

existente na metafísica tradicional, mesmo tendo consciência de que o recrudescimento 

heideggeriano foi dirigido à origem de tal metafísica, com Platão e Aristóteles; e ainda 

ponderando que o próprio Heidegger acabou entorpecido pelos mesmos encantos, 

Sloterdijk de forma alguma pretende personalizar sua crítica, haja vista entender que 

essa é uma limitação, antes de qualquer coisa, gramatical (SLOTERDIJK, 2011b). A 

ressalva no caso de Heidegger é meramente formal, pois criticou o conservadorismo da 

metafísica ocidental com a mesma gramática conservadora na qual a metafísica estava 

entrelaçada. Ele simplesmente percebe que esses equívocos são naturais à cultura 

                                                             
19 O próprio Duque (2001) aponta que Sloterdijk, mesmo sendo um seguidor de Heidegger, vai por um 
caminho distinto ao de seu predecessor intelectual, advogando a hegemonia das instituições políticas 
sobre as relações culturais. 
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superior cultivada desde a Grécia antiga, pautada pelas compreensões bipolarizadas, 

tais como espírito e matéria, sujeito e objeto, que precisam ser percebidas, sob pena de 

não se conseguir empreender uma análise fértil. 

É claro que essa riqueza conceitual não poderia ser acidental; para tanto foi 

necessário assimilar o conceito de espírito objetivo, desenvolvido por Hegel (2005), 

adaptando-o, a partir da cibernética, como “princípio da informação”, o qual pretende 

sair dos limites da metafísica clássica, como um terceiro fator da relação binária. Assim, 

tem-se que existe informação junto ao espírito e à matéria, junto às ideias e às coisas 

(SLOTERDIJK, 2011b). A distinção anterior, entre natureza e cultura, com essa nova 

abordagem perde sentido, “porque ambas as partes representam unicamente diferenças 

regionais de estados de informação e seu processamento” (SLOTERDIJK, 2011b, p. 

143, tradução nossa). Pode-se afirmar que o auge dessa nova arquitetura é o fim da 

polarização sujeito-objeto, tão em voga sob os auspícios da metafísica tradicional. 

Ademais, Günther (apud SLOTERDIJK, 2011b) já havia discernido que a simples 

polarização da natureza de um lado, e a cultura de outra, são ineficientes, na medida em 

que atribuem à cultura caracteres, qualidades que são naturais, e à natureza, que são 

culturais. Vê-se que um mero ajustamento dos erros deixados pela tradução já permite 

uma contemplação completamente inovadora dos elementos naturais e culturais, 

instituindo uma nova simbologia. Para fundamentar as alegações dessa nova vertente, 

Sloterdijk cita exemplos bastante singelos, mas que não perdem em sobriedade, como 

no caso das substâncias psicotrópicas ou nootrópicas, de forma que as primeiras 

interferem no estado de consciência, oportunizando a fuga do mundo, ao passo que as 

últimas induzem a um desempenho cognitivo distinto ou incrementado frente a um 

estado inicial (SLOTERDIJK, 2011b). 

Face a uma argumentação notadamente revolucionária como essa, cabe ao 

homem mediano, norteado pela metafísica que a tradição deixou como herança, ficar 

atordoado, pois sua consanguinidade à técnica é patente, enquanto um produto, por isso 

sua autocompreensão como humano mudará (SLOTERDIJK, 2011b), sobretudo diante 

da constatação de que subjetividade, de maneira especial ligada à cultura, e que se 

pressupunha aparentemente autônoma, pode sofrer interferências. Tal percepção leva a 

intuir, ou melhor, perceber novas possibilidades antropotécnicas, as quais partem do 

ideário de que o homem pode ser não só culturalmente manipulado, mas natural, ou 

genética e conscientemente transformado. 
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É evidente que Sloterdijk não é cego às opiniões dissonantes à sua, 

principalmente aquelas relativas ao desconhecimento do mecanismo de antropogênese, 

as quais, via de regra, defendem que os elementos ligados à subjetividade têm 

exclusividade quanto aos processos de formação do homem, respaldando-se quase que 

unicamente em artifícios metafísicos para justificar esses posicionamentos20. Ele 

observa com certa naturalidade a desconfiança que os indivíduos imbuídos pela visão 

tradicionalmente em voga desenvolvem em relação às modernas antropotécnicas, 

acusando-as de anti-humanistas. O que não é outra coisa que não um efeito do 

antropocentrismo metafísico, principalmente no tocante à certeza construída 

historicamente de que a subjetividade deteria a exclusividade dos fenômenos culturais; 

frente a isso, o mundo seria uma responsabilidade única de um eu pensante 

(SLOTERDIJK, 2011b).  

Essa é uma ferida demasiado agressiva à vaidade humana, posto que para 

Sloterdijk “o homem é uma possibilidade regional do claro e uma energia local de 

união. É um centro de reunião da verdade e do poder, mas não de todas as coisas” 

(SLOTERDIJK, 2011b, p. 145, tradução nossa). O homem não é o senhor do ente, 

como pensaria Heidegger (1995). Essa reflexão ganha mais sentido ao ser posta junto à 

compreensão originária de Heidegger acerca da poesia, para quem a linguagem era tão 

importante como o pensamento: “A conversa do pensamento com a poesia busca evocar 

a essência da linguagem para que os mortais aprendam novamente a morar na 

linguagem” (HEIDEGGER, 2004, p. 28). O corolário simples desses fatos é um apelo 

para que o homem se aproxime da sua mundanidade, deixe de lado sua soberba 

metafísica. 

É necessário advertir que a posição de Heidegger, compartilhada por Sloterdijk, 

não é anti-humanista; compõe-se preliminarmente da certeza de que o humanismo 

clássico, metafísico, é incapaz de ver o homem em sua relação de pobreza frente ao 

incomensurável, não a pobreza de mundo do animal, pois a visão monolítica da 

ontologia não nota essa incomensurabilidade.  
                                                             
20 Em nota de pé de página Sloterdijk aponta suas armas para seus notórios antípodas, como Habermas e 
Tugendhat, afirmando ipsis litteris que “o primeiro caso (biologismo) se apresenta quando, por exemplo, 
Jürgen Habermas pensa que se deve rebelar contra o que chama de ‘escravidão dos genes’; o segundo 
caso (humanismo desamparado), quando Ernst Tugendhat necessita dizer que não existem ‘os genes da 
moral’ (ideia que, caso contrário, não é só ingênua, mas também objetivamente falsa, porque é 
indubitável que existem disposições comportamentais geneticamente determinadas, sem que se tenha que 
ignorar a diferença entre disposições e normas), e ambos simultaneamente, quando Robert Spaemann 
tenta defender, desde a óptica do personalismo caótico, a ‘dignidade humana’ contra a ‘antropotécnica’ 
restringida à técnica genética” (2011b, p. 144, tradução nossa). 
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Por outro lado, Sloterdijk, quando menciona que a contemporaneidade está 

tomada por um movimento anti-tecnológico, está preocupado em informar que isso 

simplesmente é fruto da única posição que resta a uma metafísica, por derradeira 

reacionária, vez que sua própria forma de conceber a realidade se torna inadequada para 

compreender a polivalência informacional. O termo utilizado por Sloterdijk para abarcar 

esse saudosismo, fruto da histeria metafísica e tecnocrática, é humanolatria 

(SLOTERDIJK, 2011b). Ou seja, o homem preso como está aos ditames da metafísica 

crê poder defender o que entende por dignidade humana, sem ao menos notar que se 

encontra ressentido quanto ao que realmente lhe dá dignidade. A única saída é “restituir 

à palavra ‘humanismo’ um sentido histórico mais antigo do aquele que lhe possam 

atribuir os cálculos historiográficos” (HEIDEGGER, 1995). Frente a isso, o caminho 

mais ponderado para Sloterdijk é fazer como dita o próprio subtítulo de sua obra Sem 

salvação, seguir as pegadas de Heidegger, estabelecendo-se poeticamente para saber o 

que é a humanitas do Homo humanus, obviamente com toda a carga que possa trazer, 

principalmente sua origem técnica. 

A origem do homem é tecnógena porque, ao contrário das metáforas de 

Heidegger sobre o pastor vigilante, a humanidade do homem se dá por força também de 

sua exclusão corporal, da manipulação do mundo circundante, como fabricante de 

ferramentas. À vista disso o que o homem é “depende do que tem à mão. A humanitas 

depende do estado da técnica” (SLOTERDIJK, 2011b, p. 146, tradução nossa). Esse é 

um cômputo inegável porque foi a técnica que extraiu o homem de sua pré-humanidade. 

Talvez a verdadeira constatação seria melhor feita ao se perceber que, desde o estado de 

pré-humanidade, o homem está submetido, em função da técnica, a constantes 

inovações e manipulações; é claro que de um estado antes completamente inconsciente 

para outro proativo daqui pra frente, de modo que tais ações perfazem o homem, logo, 

“não fazem nada perverso ou contrário a sua ‘natureza’ se se transformam auto-

tecnicamente” (SLOTERDIJK, 2011b, p. 146, tradução nossa). Oportunamente, 

Sloterdijk lembra, baseado em Karl Rahner, que mesmo na teologia cristã não existe 

nenhum ato de imoralidade na automanipulação do homem, já que essa faz parte de sua 

natureza; para a antropologia cristã, “o homem é fundamental e legitimamente 

operável” (2004, p. 1973, tradução nossa). 

A essencialização humana, em razão do que foi pensado, é dada pela 

plasticidade de sua natureza. Não é outorgada ao homem a escolha pela negação da 
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técnica. Para Sloterdijk o grande deslize se deu em razão das pretensões da tradição 

de domínio do sujeito sobre a matéria. Essa ambição desmedida e deturpada 

instrumentaliza a matéria, necessariamente subalterna, infundindo o que pode se 

denominar de meios alotécnicos, os quais promovem ataques agressivos e contra-

naturais à matéria meramente objetificada. Ademais, para Georges Bataille (apud 

SLOTERDIJK, 2007) a ciência, fruto da técnica tradicional, retira o objeto que analisa 

do contexto no qual está inserido. Dessa forma, as inter-relações não são vistas, vez que 

são dispensáveis na análise fria do objeto em si mesmo. 

Por força disso, a assertiva de Sloterdijk de que a técnica tradicional transforma 

o mundo para uma situação de escravidão ontológica é plena de sentido, pois não 

respeita a matéria em sua materialidade natural, intentando transformá-la em algo 

diferente do que essencialmente é. Nesse ínterim, ganha respaldo o arrazoado segundo o 

qual o problema não é a técnica, mas a operacionalidade da matéria segundo padrões 

heterônomos desta, ou seja, a matéria não pode ser regulada enquanto matéria-prima, 

vez que isso pressupõe a tiranização da matéria, vista enquanto matéria-prima por um 

amo dominador, designado sujeito pensante (SLOTERDIJK, 2011b). 

A refutação mais apropriada a essa argumentação provinda da metafísica advém 

do pensamento complexo, o qual não se deixa engessar pelo conservadorismo da 

concepção bipolar pautada na relação espírito-matéria. O significado da complexidade 

sobrevém da introdução do enunciado “há informação”. A introdução desse novo 

componente exige uma elaboração diametralmente oposta à da tradição. Se a tradição 

outorga um panorama de viés alotécnico, nesse novo patamar o cenário é transfigurado 

para uma visão homeotécnica, ou cooperativa. Não existe o domínio senhorio que 

configura a concepção bivalente, simplesmente porque não existe espaço para 

hierarquização, sendo baseada antes disso em uma relação dialogal (SLOTERDIJK, 

2011b). 

É apropriado inquirir sobre quais prerrogativas está assentado o pensamento 

homeotécnico que garanta o seu prosseguimento em uma ética do não domínio. Para 

esse questionamento interposto por Sloterdijk, é ele mesmo quem apresenta a resposta, 

com a assertiva de que a homeotécnica 

leva virtualmente em si essa tendência, pois se enfoca menos na 
coisificação de algo outro do que no exame das condições internas de 
algo que existe com ele. [...] Os muito adensados contextos de um 
mundo de interconexões já não admitem imputs tirânicos; aqui só 
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consegue se estender o que também beneficia a inumeráveis 
outros (SLOTERDIJK, 2011b, p. 150, tradução nossa). 

 

A nova compreensão da técnica, ou homeotécnica, infunde um pós-humanismo 

que, para Sloterdijk, seguindo o transcurso da modernidade pós-metafísica, implica em 

uma melhora ininterrupta, se metamorfoseando seja por força das necessidades naturais 

ou das vicissitudes cotidianas. Destarte, o novo contexto hiper complexo não pode ser 

abarcado pela visão metafísica tradicional, pois requer antes de qualquer coisa uma 

perspectiva não depreciativa da realidade objetiva. 

 

4.6 UMA ÉTICA DA REPETIÇÃO 

 

Em Deves mudar tua vida (2012a), Sloterdijk aprofunda ainda mais alguns 

tópicos já expostos em O homem operável (2011b), com o fito de desenvolver melhor 

os argumentos relativos à antropotécnica. Ele demonstra certa reserva com relação às 

discussões éticas modernas, sobretudo porque a maior parte dos argumentos utilizados 

pela ética tem uma tonalidade apenas fraseológica, sem ter alicerces sólidos.  

Sloterdijk adverte que com Marx, pela primeira vez na modernidade, se pensou 

o homem como responsável pela produção do homem. Contudo, essa argumentação que 

tinha tudo para revolucionar a compreensão a respeito do homem, foi maculada por 

ilações do próprio Marx, e dos jovens hegelianos, que concluíram que a única atividade 

essencialmente humana é o trabalho. Assim sendo, partindo do pressuposto de que o 

homem produz o homem, seria errôneo tomar a medida do homem pelos resultados 

concretos dessa produção, de maneira que o homem fosse medido por um objeto 

exterior a ele mesmo (SLOTERDIJK, 2012a).  

Para Sloterdijk o homem é definido em termos de exercícios: “Como exercício 

defino qualquer operação que conserva ou melhora a qualificação do ator para realizar a 

mesma operação da próxima vez, seja ela declarada como exercício ou não” 

(SLOTERDIJK, 2012a, p. 17, tradução nossa). O segredo para uma alegação 

aparentemente tão simplória está exatamente na compreensão dos elementos menos 

complexos da antropotécnica. No caso ora em voga, a motivação é tão somente o caráter 

da repetição, compreendida como a repetição que apenas repete, e aquele que faz; 
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portanto, a repetição tem o poder de se constituir em uma repetição ativa que causa 

mudanças essenciais. Isso é especialmente observado na proposta da Paideia grega, 

notando-se que a educação pode ensejar costumes no espírito das crianças, por meio de 

um programa de adestramento (SLOTERDIJK, 2012a). 

Fundamentalmente, ao se referir à repetição como formadora de costumes vem à 

luz a referência aos hábitos, mediante a configuração da existência humana por força da 

repetição de hábitos. Sloterdijk recomenda um estudo da arete, ou da capacidade 

humana de ser virtuoso. O hábito é sempre, usando uma terminologia aristotélica, a 

potência que se forma, tendo como raiz ações antecedentes, e que pode ser atualizado na 

renovação dessas ações (SLOTERDIJK, 2012a). De acordo com isso, Bruseke entende 

que, para Sloterdijk (2013, p. 6), “o conceito de hábito mostraria como, mediante um 

treinamento psicossomático e dependente de sua origem social, o momento social torna-

se uma disposição individual”. 

Porém, à medida que se entende o exercício como princípio antropotécnico 

básico, é cogente descobrir em que esteio se dá a técnica de produção de homens. Tendo 

esse questionamento bastante claro, Sloterdijk (2012a, p. 407, tradução nossa) admite 

que existe “o efeito retroativo de todas as ações e de todos os movimentos sobre seu 

próprio autor”. O que implica, inevitavelmente, em ações mais desenvolvidas, ou 

melhor elaboradas pelo autor da ação. O ponto fulcral das antropotécnicas é dado pela 

equação circular em que cada ação empreendida gera uma modificação consequente no 

autor da mesma, decorrendo em um autor modificado para futuras ações similares e, 

portanto, em ações futuras incrementadas quando comparadas com as primeiras, o que 

Sloterdijk denomina circulus virtuosus. Por esse prisma, se alcança a relação entre 

exercício e configuração do sujeito, de modo que todo gesto, por mínimo que seja, é 

modelador. Isso posto, para Sloterdijk (2012a) é patente que não existe movimento 

desprovido de mérito. 

É absolutamente relevante dentro do contexto proposto por Sloterdijk pensar em 

abertura, com a salvaguarda de que para ele o sentido de abertura é tanto ontológico 

quanto biológico. A reflexão a respeito de o homem viver na abertura, com o tipo de 

rigor analítico pretendido, ou seja, mediante as técnicas de produção do homem, 

enquanto um mecanismo de exercícios repetitivos de hábitos, faz que não se consinta a 

trivialidade, posto que todo exercício tem representatividade. A plasticidade 

característica do Homo sapiens mostra que no âmbito da produção humana os exercícios 
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denotam uma contínua formatação da identidade, ou não identidades 

(SLOTERDIJK, 2012a). Bruseke (2013) chega a advertir que as argumentações 

assertórias de Sloterdijk são intencionalmente polêmicas, a julgar pela maneira como ele 

brinca com o título da obra, bem como com a ponderação de que tal mudança está 

implicitamente carregada com a acepção de que os exercícios possuem a capacidade de 

conferir a justificativa da imanência das antropotécnicas. 

Quem fale da autoprodução do homem sem mencionar sua 
configuração na vida que se exercita se equivocou na discussão do 
tema desde o princípio. Em consequência, temos de deixar 
praticamente em suspenso tudo o que foi dito sobre o homem como 
um ser trabalhador, para traduzi-lo na linguagem da exercitação da 
vida, ou de um comportamento que se configura e acrescenta-se a si 
mesmo. (SLOTERDIJK, 2012a, p. 12, tradução nossa). 

 

Na medida em que o homem é fruto da repetição, é possível conjeturar que 

qualquer tentativa de manutenção da identidade dê-se por frustrada, pois as tensões 

entre o que é e o que pode ser não permitem que ocorra a permanência do mesmo. Em 

vista disso, até os costumes que carregam consigo a entrega a uma rotina acabam por ser 

reinterpretados, a fim de serem substituídos. A origem dessa premissa refere-se ao fato 

de que nenhuma cultura torna-se idêntica a outra, perfazendo muito mais um jogo de 

superação umas sobre as outras. A antropotécnica se relaciona por conseguinte à ideia 

de ascetismo, de constante elevação por força de uma tensão vertical (SLOTERDIJK, 

2012a). 

O programa do ascetismo em termos culturais é estritamente relacionado ao 

adestramento, sempre com o objetivo de sobrevivência ou manutenção do grupo. 

Conexo a isso o adestramento pressupõe paradigmas hiperbólicos, os quais subsistem 

por meio de ações miméticas que induzem a tensionamentos comportamentais 

dificilmente alcançáveis, por causa do alto nível de exigência implícito, mas que devem 

servir de arquétipos perfeitos para manutenção cultural da sociedade (SLOTERDIJK, 

2012a). Desse modo, o homem enquanto responsável pelo lugar da pergunta pelo ser, é 

uma potencialidade que transgride e subleva corriqueiramente sua produção, se auto-

operando, ou modificando, com a advertência de que no mais das vezes o faz de 

maneira completamente inconsciente. 

Quanto à superação ascética do ponto de vista individual, é sempre bom lembrar 

uma passagem de A República, indicada por Sloterdijk, a qual trata a prudência como o 
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ato de ser superior a si mesmo. Por conta disso, ser superior significa estabelecer 

uma relação de domínio frente às paixões, que compõem uma parte do sujeito, a qual 

deve ser controlada. Os adestramentos se focam na proposta iminente de que existe 

sempre uma potência desinibidora que está em estado latente e, portanto, o processo de 

tensionamento, de verter a prudência sobre as paixões, só pode ser considerado via um 

mecanismo paidêutico de refreamento, que é fruto da interiorização das diferenças, mas 

não no sentido político de domínio.  

Tomar a introjeção do que é compartilhado como um hábito, fruto do exercício, 

por uma prática de dominação é um equívoco com consequências nefastas, visto “que 

os alunos são, em primeiro lugar e na maioria das vezes, atletas em desenvolvimento 

[...] isso nunca ficou patente com explicitação devida a uma coisa tão importante, por 

causa da mistificação moralista e política da pedagogia” (SLOTERDIJK, 2012a, p. 219, 

tradução nossa). Um revés dessa monta se deu porque não houve a ponderação propícia 

sobre a construção dos hábitos versus as paixões por eles refreadas. 

É perceptível que o poder de escolha nessas circunstâncias seja pautado em uma 

diferenciação de repetições, ou exercícios, entre os que são maus hábitos e aqueles que 

não são, seja em se tratando do interior ou do exterior das pessoas. As paixões devem 

ser transformadas e dar lugar às boas repetições. Platão quando acomete contra a doxa 

está exercendo a função de um epidemiologista, salvando a sociedade de um vírus com 

alto poder de multiplicação. Na verdade, o que ele pretende fazer é um ataque às rotinas 

e inércias que deformam a sociedade. Essa é a função do filósofo, dos ascetas, dos 

santos, dos sábios (SLOTERDIJK, 2012a). Contudo, Sloterdijk percebe que a vida 

cotidiana faz pouco caso dessas diferenciações de cunho ético, uma vez que os homens 

não conseguem sair da inércia de suas respostas mecânicas, sendo toda exigência de 

disciplina intelectual alheia ao mortal mediano. A explicação mais cabal para dada 

situação seria a de que “os seres humanos não habitam territórios, mas costumes” 

(SLOTERDIJK, 2012a, p. 518, tradução nossa), e por meio destes últimos conservam 

sua identidade, restabelecendo-a frequentemente. Deste jeito, ao considerar que o éthos 

e o tópos formam um todo, para que o ser humano possua um costume distinto é mister 

um lugar, um território distinto também, o que indica implicitamente que os lugares 

comuns não são propícios aos exercícios éticos avançados. Igualmente os cínicos faziam 

ao rejeitar os costumes vigentes de sua época; a viragem ética requer exercícios de igual 

radicalismo conceitual (SLOTERDIJK, 2012b). 
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Como o cuidado ético é uma urgência dos tempos modernos, vista a 

carência de exercícios que rompam a inércia existencial do homem pós-1945, o 

imperativo de Sloterdijk de que “Deves mudar tua vida!” é a condição sem a qual se 

torna improvável, ou incerto, falar de uma vida humana autopoiética.  

 

4.7 HUMANISMO GLOBAL: UMA SISTEMA IMUNOLÓGICO PLANETÁRIO 

 

Sloterdijk entende que, devido ao processo de humanização, podem ser 

identificados não menos que três grandes mecanismos imunológicos, os quais trabalham 

de forma cooperativa. Naturalmente, o primeiro deles é o sistema biológico em si 

mesmo, que não necessita da intervenção deliberada da consciência; o segundo seria um 

sistema de práticas socioimunitárias, fundamentado nas práticas jurídicas; por último, é 

possível destacar um sistema imunológico simbólico, ou como se poderia chamar 

também, psico-imunológicos, o qual trata especialmente de resguardar a vulnerabilidade 

humana quanto ao seu futuro incerto (SLOTERDIJK, 2012a), ou como diria Heidegger, 

em seu ser para a morte (2012). 

É relevante notar que esses espaços imunológicos surgem basicamente como 

resposta às tensões internas e externas pelas quais os seres humanos passam. Rocca 

(2013a, p. 4, tradução nossa) lembra que “tanto profetas (fundadores de religiões), 

sacerdotes e, por certo, filósofos desenvolvem os procedimentos de cura (a arte 

médica)”. É possível interpretar que o afã por infundir dados espaços nasce 

primordialmente de uma necessidade terapêutica, a qual tem seu esteio nas imagens 

míticas de mundo, e são a salvaguarda para um mínimo de harmonização espiritual 

possível ao ser humano lançado no mundo (SLOTERDIJK, 2009a). 

Que a forma que permite aos seres humanos estar entre eles conjunta e 
‘interiormente’, não só em um vago sentido metafórico de imunidade 
e abrigo, mas que também desde o ponto de vista técnico possa ser a 
condição tanto de sua salvação como de sua sobrevivência: este é o 
sentido morfoevangélico das narrações bíblicas e extra-bíblicas do 
dilúvio universal e das fantasias da “arca” que vão unidas a elas. 
(SLOTERDIJK, 2009b, p. 219, tradução nossa). 

 

O sentido figurado dos sistemas imunológicos termina por ser desde os espaços 

mínimos, ou a microesfera, até os espaços macros como um meio de manutenção de um 
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centro homeostático. Muito frequentemente, os espaços de poder político lançam 

mão das pressões, ou medos causados por forças externas, para que o equilíbrio interno 

seja conservado. Quanto a isso, é possível asseverar que na história é patente a 

existência intermitente de conflitos entre sistemas imunológicos distintos, o que já 

demonstraria precipitadamente um elemento para a impossibilidade de se pensar em 

sistemas imunológicos globalizados (SLOTERDIJK, 2012a). 

O ponto culminante dos sistemas imunológicos, a despeito das particularizações, 

pode ser dado com a metafísica clássica, pois, com essa foi arquitetado um espaço de 

transcendência virtualmente inquebrantável em volta do homem, consoante a segurança 

de seu antropocentrismo. Pode-se arrolar a essa reflexão, segundo Sloterdijk, que “a 

atual situação do mundo se caracteriza por não possuir nenhuma estrutura imunitária 

conjunta que seja eficiente para os membros desta ‘sociedade planetária’” (2012a, p. 

572, tradução nossa). Como resultado disso, acaba sendo uma excrescência política 

pensar em termos de solidariedade global, pontualmente por conta dos sistemas 

imunitários com resquícios étnicos, onde as alianças cooperativas formadas têm sua 

funcionalidade traçada em termos do que é próprio contra o alheio (SLOTERDIJK, 

2012a). 

Uma ilação muito conveniente é feita por Sloterdijk ao dizer que qualquer 

inferência sobre a humanidade sob os paradigmas metafísicos preponderantes até o 

momento, levando em consideração a compreensão dos sistemas imunológicos 

apresentados, é um mal-entendido, uma vez que postula-se a existência de certa 

incomensurabilidade entre as culturas, tomadas como sistemas que se organizam para 

sua segurança e manutenção, inibindo qualquer crença em um sistema super-orgânico. É 

adicionado o que Carl Schmitt de maneira extravagante sentenciou: “Todos os que 

pronunciam o nome humanidade fazem-no com a intenção de enganar” (apud 

SLOTERDIJK, 2008, p. 280). 

Em um arrebatamento argumentativo, com o fito de ilustrar maiormente os 

problemas dos sistemas imunológicos culturais, é perfeitamente viável pensar mesmo 

em relação à Roma antiga, que tinha a pretensão exclusivista de uma cultura 

expansionista da humanitas. Assim, o objetivo maior daquele sistema imunológico em 

particular era externalizar suas práticas. Ao se recorrer mais uma vez à máxima de que 

toda a história é a história da luta entre diferentes sistemas imunológicos, existe uma 

viabilidade razoável em imaginar que esse conceito hiperbólico da história cultural 
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representa sempre a pretensão de vitória daquilo que é próprio ao sistema, à cultura, 

contra o que é estranho (SLOTERDIJK, 2012a). 

Porém, não obstante a verossimilitude dos sistemas imunológicos, existe uma 

possibilidade para a composição de um sistema imunológico global, de onde se pode 

falar em humanidade, a partir do momento em que a sociedade planetária se expandiu 

até seus limites mais extremos. Portanto, com a mesma lógica aplicada ao Império 

Romano, é legítimo pensar que ao se absolutizar só resta à razão imunológica criar uma 

teia de proteção totalitária, sobrevindo apenas ao sistema imunológico a asserção para 

tomar o lugar da metafísica e das religiões, infundindo um programa de imunidade 

global mútuo, ou co-imunidade, e podendo o conceito de humanidade ganhar ares de 

um conceito político de fato. 

Uma estrutura assim se chama civilização. As regras de sua Ordem 
devem ser redigidas agora mesmo, ou não serão feitas nunca. Estas 
codificarão as antropotécnicas de acordo com a existência humana ao 
contexto de todos os contextos. Querer viver obedecendo-as 
significaria a resolução de adotar nos exercícios do cotidiano os bons 
hábitos da sobrevivência comum (SLOTERDIJK, 2012a, p. 574, 
tradução nossa). 

 

Essa é a única saída que sobra em tempos de globalização, ou seja, não se deixar 

sucumbir às rotinas nocivas que impelem à inércia. Para que isso não aconteça 

Sloterdijk sugere que a criatividade, conceito em tão alta conta na contemporaneidade, 

possa infundir nos seres humanos aquilo que Aristóteles chamava de magnanimidade. 

Assim, ser cidadão, nas circunstâncias atuais, é significar que a magnanimidade é uma 

segunda natureza (SLOTERDIJK, 2012a). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É necessário considerar que o objetivo precípuo do trabalho apresentado foi 

deixar patente a forma como se constituiu o alicerce em que ficou assentado o 

humanismo pós-metafísico de Sloterdijk. Sendo assim, foi preciso compreender os 

elementos usados em dada construção intelectual, bem como a forma como tais 

elementos foram estruturados. Ademais, com o uso do termo pós-metafísico pretendeu-

se demonstrar que existe uma certa tensão na construção metafísica do humanismo 

histórico; portanto, entendeu-se o viés adotado por Sloterdijk, crítico ao humanismo 

tradicional. 

Em função desse movimento de revisão histórica, também tornou-se forçoso 

conceber a exposição de alguns conceitos caros à argumentação de Sloterdijk, os quais 

versam sobre domesticação, antropotécnica, mecanismos inibitórios e desinibitórios, 

pois, sem a referida elucidação seria impossível compreender os desdobramentos da 

análise antropológica do humanismo sob a perspectiva do autor trabalhado. 

No que tange às especificidades do vocabulário, foi necessário fazer a 

observância das particularidades, as quais se tornam intencionalmente polêmicas 

quando visualizadas pelo escrutínio da tradição humanista. Entretanto, na medida do 

possível toda essa terminologia polemista aplicada por Sloterdijk foi expressa dentro de 

um contexto que não deixasse margem a interpretações apressadas e contraditórias. 

Assim sendo, para que não se caísse em uma espécie de análise anacrônica em relação 

às posições filosóficas de Sloterdijk, suas propostas foram consideradas por um olhar 

eminentemente antropológico, sem que com isso a radicalidade de dada proposta 

perdesse legitimidade, uma vez que o objetivo é notar o homem por meio de uma 

antropologia histórico-existencial. 

Frente a isso, ficou evidente que para Sloterdijk o humanismo é inerente ao 

processo de hominização, pois só assim foi possível compreender o homem fora das 

percepções ordinariamente aceitas, as quais, segundo Sloterdijk, sempre pecaram por 

sustentar um certo idealismo em torno da ideia de homem. Para dar esse salto quântico, 

Sloterdijk observa que o animal humano se encontra em relação simbiótica com a 

realidade na qual está inserido, seja culturalmente, seja em função do aparato biológico. 
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É claro que a empreitada inicial sofreu com uma problemática quase inata 

ao objeto de estudo, qual seja, falar do humanismo não foi de forma alguma tratar de 

um tema inanimado, que seja espontaneamente abarcado pelo olhar frio da apreciação 

filosófica. Logo, tecer comentários a respeito do que faz o Homo sapiens se tornar 

humano é refletir sobre nossa autorreferencialidade, que está impregnada de 

pressuposições metafísicas. Isso é perceptível desde as primevas reflexões 

heideggerianas de 1946. Os meios acadêmicos, por seu turno, sempre delimitaram o 

homem como o outro da técnica, o outro da natureza, como o lado claramente ativo e 

consciente do mundo. 

Ademais, a pesquisa apresentada tentou deixar patente a reversão da visão do 

humanismo presente em Sloterdijk, a saber, que a história da humanização do Homo 

sapiens se distingue por ser a história contra-natural do natural no homem. Ou seja, sob 

o olhar atento e crítico da onto-antropologia, o homem se consubstanciou enquanto tal –

homem – na medida em que conseguiu sair da teia do determinismo biológico ao 

mesmo tempo em que naturalizou essa contra-naturalidade por meio das 

antropotécnicas. Nesse sentido, de forma até poética seria possível afirmar que 

Sloterdijk diria que “o homem é o que é”, nada do que o homem é pode ser categorizado 

como anti-humano, principalmente ao levar em consideração que o homem se faz, se 

produz, em contínua dinamicidade, não podendo ser dado ou auferido antecipadamente, 

ou ainda, metafisicamente. 

Postos tais esclarecimentos, o marco teórico motor, no qual o presente trabalho 

se pautou, foi evidentemente o opúsculo com caráter de ensaio Regras para o Parque 

Humano, publicado pela primeira vez no ano 2000, porquanto, no referido ensaio 

Sloterdijk fez uma introdução histórica ao humanismo, mesmo que caracterizada de 

modo superficial. 

Levando em consideração isso, com o fito de apresentar tais bases, bem como a 

proposta de superação da metafísica, a pesquisa foi dividida em três partes distintas, as 

quais, como se tentou demonstrar na introdução, não possuem sentido se vistas 

isoladamente. 

Portanto, no primeiro capítulo tratamos de explicitar quais foram os 

fundamentos históricos e metafísicos para a construção do humanismo. Isso se 

justificou por causa da argumentação de Sloterdijk, em Regras para o parque humano, 
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de que desde as obras de Platão O Político e A República é recorrente a ideia de que 

o homem vive em meio a um parque zoológico, ou seja, que aquilo que o homem chega 

a ser depende dos influxos antropotécnicos vigentes sobre a cultura.  

Para que a posição defendida conseguisse se sustentar, foi necessário tentar 

alcançar os argumentos defendidos por Sloterdijk, em seu opúsculo polemista do ano 

2000; além do mais empreendeu-se uma proposta de esclarecimento e justificação de 

tais argumentos, que estavam fora do contexto original das ideias apresentadas por 

Sloterdijk, de tal modo que só foi possível obter tais argumentos em outros textos, tais 

como o primeiro volume da trilogia Esferas, bem como o texto Actio in distans, nos 

quais foi possível entender o porquê de se remeter à composição argumentativa em 

torno da domesticação do homem para o surgimento da metafísica ocidental, 

basicamente com os gregos.  

Ainda foi imperativo compreender por qual motivo se construiu o ideário de 

busca por definição, ou essencialização do homem, o que terminou por levar às próprias 

categorizações filosóficas, especificamente com Platão e Aristóteles, tentando 

taxonomizar o animal homem enquanto animal político. O que irrevogavelmente levou 

a tentar compreender a paideia como o pano de fundo condicionante para a 

consubstanciação da humanidade do homem, sobretudo em sua perspectiva pré-

metafísica, ou mitológica, a qual certamente, segundo Sloterdijk, pode ser tomada como 

um mecanismo de transferência de todo o aparato simbólico do homem, ou ainda, de 

perpetuação cultural. 

Com efeito, frente à exposição dos mecanismos pré-metafísicos de constituição 

do homem enquanto um animal domesticado, foi forçoso captar o entendimento deste 

mecanismo como uma via de caráter eminentemente cultural, oral e inconsciente, sem 

nenhum auspício de desenvolver uma argumentação em prol do conceito de uma 

verticalização da mentalidade individual em detrimento da horizontalidade das tradições 

mitológicas coletivas. Outro ponto de grande relevância levantado no trabalho é relativo 

ao entendimento de que os mecanismos de adestramento foram caracterizados para 

serem consubstanciados por meio de exercícios miméticos, ou na repetição e 

memorização de modelos de condicionamento humano, o que via de regra, só ajudava 

na manutenção dos padrões humanizadores, ou domesticadores, em uso. 
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Contudo, o contexto pré-metafísico foi substituído pela realidade metafísica. 

Essas ponderações foram evidenciadas tendo por base argumentos mostrando que a 

mudança de ordem cognoscente implicou necessariamente em uma mudança cultural, a 

qual foi realizada por meio da transição do mýthos para o logos, podendo ser percebida 

como o processo de transição de uma cultura oral para uma cultura escrita e, 

inevitavelmente com o transcurso dos séculos, na construção de um corpus literário 

nitidamente voltado para o refreamento dos impulsos desinibidores ou bestializantes. 

Nesse contexto, o humanismo esteve intrinsecamente ligado ao ideário em torno da 

história da transferência de pensamentos. E em função dessa última assertiva, o 

conhecimento epistolar, junto a todas as suas complexas transmutações posteriores, 

entrou pretensiosamente no rol das mídias convergentes de comunicação e informação, 

ou mais precisamente, das técnicas de produção do homem.  

Na realidade, a entrada nesse rincão midiático poderia até mesmo ser percebida 

como mais um elemento antropotécnico primordial, vez que o se fazer homem implica 

atender às demandas biológicas, antropológicas, culturais e políticas para tanto, 

sujeitando-se a meios, em sua maioria, subliminares de domesticação. 

Assim, muito embora a pretensão primeira do trabalho tenha sido a de fazer o 

mapeamento dos fundamentos culturais e metafísicos do humanismo, não se poderia 

deixar de lado os alicerces do humanismo moderno, os quais foram considerados a 

partir da consubstanciação do humanismo epistolar romano, bem como de sua 

decorrente reformulação renascentista. Nesse sentido, a transfiguração se deu em 

relação ao nascedouro de uma proposta de humanização que não deu tanta atenção aos 

determinantes miméticos, inconscientes e metafísicos de edificação do homem, focando 

todas as suas energias no modelo culturalmente vigoroso e dominante de homem 

romano, o qual se distinguiu etnicamente por seus elevados padrões civilizatórios 

quando comparado aos outros grupos humanos. E como consequência da crença 

exacerbada na superioridade cultural romana, esse modelo de humanidade deveria 

objetivar se universalizar pelo estabelecimento da construção de um sentimento de 

pertença ao mesmo ideal simbólico implícito na humanitas romana. 

Em relação ao arcabouço teórico da humanitas, foi possível compreender que o 

humanismo romano se destacou não especificamente por fazer uma contraposição à 

paideia grega, mas por perceber claramente o poder que a linguagem tem nos espaços 

urbanos. Sendo assim, a distinção foi dada por meio de uma busca metódica de modelar 
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o homem para participação efetiva nos ambientes políticos. Para tanto, se fez 

necessário minimamente o partilhamento de um corpo de crenças e costumes que 

objetivassem a nobreza humana, ou daquilo que se acreditava representar uma ideia de 

humanidade. Em razão disso, se percebeu que a escrita, enquanto linguagem gráfica, 

tanto amparou a cultura em sua perpetuação, quanto auxiliou na composição de 

mecanismo pedagógicos eficientes para a produção de consenso pela linguagem, 

sobretudo com o estabelecimento da gramática. 

Em função desses pressupostos só é possível pensar o humanismo romano 

enquanto um humanismo epistolar, fundamentado no poder da linguagem escrita, de 

contar a história, de cunhar leis, de onde se infere que a vida prática tem prevalência 

sobre a vida idealizada. Pois, segundo Cícero, era essa vida dedicada ao que é público 

que aproximaria o homem do divino. Essas seriam as preocupações mais excelsas a que 

o homem poderia se dedicar, haja vista que a humanitas não significou nada mais do 

que o resgate a uma natureza primordial do homem, a qual o leva invariavelmente a 

fugir da inumanitas. E seriam os studia humanitatis os responsáveis diretos pela 

evolução do homem, ou melhor, conforme foi mencionado na pesquisa, a humanitas 

seria responsável pela plena harmonização do homem ao kósmos, a qual seria 

consubstanciada pelo logos. 

Diante dos elementos expostos, não é desarrazoado lembrar que o objetivo 

principal do trabalho foi justamente apresentar, segundo as ponderações de Sloterdijk, 

qual o papel do homem no humanismo pós-metafísico. Para que isso fosse 

consubstanciado, foi imperativo desenvolver um capítulo final intitulado antropotécnica 

e humanismo, o qual em linhas gerais teve o intuito de demonstrar os argumentos 

sloterdijkianos sobre a estruturação histórica do humanismo, bem como sobre o que é o 

humanismo contemporâneo.  

Frente a isso, a arquitetura inicial da primeira metade da pesquisa poderia ser 

consubstanciada enquanto uma tentativa de descortinar os alicerces do humanismo 

histórico-metafísico em sua base greco-romana, ou ainda, segundo Sloterdijk, uma 

dedução midiática e gramatológica da humanitas. Já a mencionada última parte se 

caracterizaria por mostrar o humanismo como fruto de uma antropogênese, ou da 

inversão da relação entre o ôntico e o ontológico. Portanto, uma das pretensões mais 

importantes do trabalho foi tentar entender a forma como o homem se faz homem, posto 
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que na proposta de Sloterdijk seria um desatino pensar a abertura sem pensar o 

processo de formação antropológica do homem. 

E em acordo a isso, mostrou-se a razão pela qual Sloterdijk tentou viabilizar o 

homem potencializando a relação deste com a técnica, ainda quando considerado em 

seu estado primitivo, de hominídeo, sob as influências completamente indeterminadas 

dos mecanismos de transferência. Só dessa forma foi possível a Sloterdijk pensar o 

homem pós-metafisicamente, lançado no mundo enquanto um projeto, segundo a 

acepção heideggeriana. Assim sendo, um ser sobre o qual não é facultado buscar uma 

essência. 

Portanto, enquanto um delineamento conclusivo das ilações acima, é importante 

perceber que Sloterdijk, até quando afirmou que sua proposta estava circunscrita como 

uma reflexão sobre o fantástico, tentou definir sob quais circunstâncias se deu a 

humanização dos hominídeos pré-Homo sapiens, sobretudo para tentar mostrar que as 

mesmas circunstâncias continuam atuando sobre o ser humano moderno, que poderia se 

dizer humanizado. O elemento ressonante dessa reflexão fantástica é exatamente 

relativo à perenidade dinâmica dos mecanismos antropotécnicos, os quais se adequam 

aos novos homens. 

Frente a tais mecanismos antropotécnicos extremamente dinâmicos, o papel que 

sobra ao homem pós-metafísico é assumir uma posição ativa frente à sua própria 

produção, sob pena de pagar um preço absolutamente elevado ao optar por se manter no 

campo inercial. Ainda, como posição ativa é forçoso entender que essa é uma pretensão 

por demais reflexiva e desconfortável. Nesse sentido, segundo Sloterdijk, as futuras 

automanipulações humanas não têm parentesco com as produções em série das fábricas 

contemporâneas, posto que essas são fundamentalmente fruto de uma lógica 

aristocrática, pautada pelas relações de domínio, em que subsiste a ideia de um produtor 

ativo e de uma massa amorfa a ser manipulada, de forma que apenas a alguns eleitos 

caberia se encontrar na posição de dominante, ou de fazer humanos. 

Em relação ao que foi exposto, é importante ainda lembrar que se no início os 

argumentos apresentados por Sloterdijk aparentam estar embrenhados em um 

posicionamento eugenista, após a análise minuciosa dos mesmos fica claro que seu 

objetivo é tão somente diagnosticar a forma como o homem se fez homem, bem como 

ser prescritivo quanto às possibilidades de libertação do homem dos grilhões 
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essencializantes da tradição metafísica. A posição defendida por Sloterdijk, 

abordada no presente trabalho, é relativa a uma hermenêutica sintomatológica do 

advento das antropotécnicas. Portanto, insta antes de qualquer coisa fugir da relação 

espírito-matéria, ou sujeito-objeto tão característica da metafísica clássica. Solicita antes 

de tudo a adoção de uma realidade triádica, na qual o homem e seu ser-no-mundo 

enquanto lugar da abertura se reinventam continuamente. 

Outrossim, é importante destacar que o trabalho proposto pretendeu antes de 

tudo apenas sugerir, de forma bastante incipiente, um caminho que se julgou ter 

coerência com a própria argumentação sloterdijkiana em Regras para o parque 

humano. Contudo, é claro que isso foi feito de forma a buscar os próprios pressupostos 

sobre os quais se debruçou Sloterdijk. Mas, mesmo com todo o cuidado pretendido, o 

presente labor por sua própria natureza deixou algumas lacunas, que são impossíveis de 

ser encerradas, dado que discussões apresentadas ainda estão sendo realizadas21. 

Assim sendo, é importante deixar anotado que alguns temas abordados aqui 

precisam ser mais bem elaborados em pesquisas futuras, vez que não foram 

suficientemente aprofundados neste trabalho. Como exemplo é possível mencionar que 

seria necessária uma argumentação mais detalhada e convincente sobre a transposição 

do humanismo pré-metafísico ou mitológico para o metafísico, principalmente no que 

tange à relação entre a poesia trágica e a catarse. Um outro ponto que cabe ser melhor 

defendido futuramente é no tocante ao crescimento do humanismo nacionalista no 

século XIX, enquanto uma radicalização do humanismo renascentista italiano. 

Por outro lado, é licito mencionar algo que poder ser de fundamental 

importância em uma pesquisa futura, na qual se tente desbravar o humanismo mediante 

uma outra forma de dissecação, que por sua vez tente relacionar a perspectiva de 

Sloterdijk a outras visões mais ou menos consolidadas dentro do campo filosófico, de 

natureza menos metafísica e mais científica. Deste modo, em primeiro lugar é viável 

                                                             
21 Tendo em vista isso, os argumentos elaborados aqui são apresentados em sua forma original em 
diversas obras de Peter Sloterdijk, as quais algumas são indicadas a seguir: Regras para o Parque 
Humano (2000), uma vez que é o opúsculo que deu origem às discussões sobre o humanismo enquanto 
um processo de domesticação; Sem salvação (2011), que é uma compilação de textos de Sloterdijk, onde 
são demonstrados argumentos sobre os mecanismos antropotécnicos em suas mais diversas facetas; a 
trilogia Esferas (2009), considerada por muitos a opus magna de Sloterdijk, na qual são analisados os 
argumentos em favor das esferas enquanto lugar de existência do ser humano; Palácio de Cristal (2008), 
em que é feita uma análise sobre o fenômeno da globalização e a forma como o homem pode reagir 
ativamente a isso; o texto Deves mudar tua vida (2012), que apresenta uma discussão concisa sobre o 
atual estágio antropotécnico da humanidade; Crítica da Razão Cínica (2012), texto importantíssimo sobre 
o diagnóstico da cultura ocidental. 
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empreender uma discussão que leve em consideração a óptica marxista de 

pressuposição do homem enquanto relacionado ao trabalho e aos meios materiais 

disponíveis. Junto a esse cenário é oportuno ainda remeter o humanismo pós-metafísico 

a um emparelhamento teórico com a compreensão evolucionista de vida. Posto isso, é 

possível asseverar que as duas vertentes mencionadas – marxismo e darwinismo –

podem servir para compreender tanto as motivações ideológicas por trás dos 

argumentos de Sloterdijk, quanto o pré-conceito existente nas ditas ciências humanas 

para com essas ponderações estritamente marcadas pelas antropotécnicas. 
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