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RESUMO 

 

Esta tese visa a mostrar que a comédia As Nuvens de Aristófanes (423 a.C.) possui um valor 

heurístico para os alunos de graduação de Pedagogia, isto é, que a obra possibilita um trabalho de cotejo de 

textos para a formação de um quadro complexo da educação ateniense da época. Compõe-se de duas partes, a 

primeira dedicada ao estudo da peça e de suas possíveis relações com o ensino da filosofia em Atenas e a 

segunda dedicada ao relato do trabalho com alunos, desenvolvido durante duas experiências com o Curso 

Experimental. A metodologia utilizada baseia-se em três pilares, a pesquisa bibliográfica, a análise textual e a 

aplicação experimental em sala de aula. A avaliação final do trabalho mostra que As Nuvens possui um 

caráter altamente heurístico e que a sua aplicação em sala de aula apresenta resultados altamente satisfatórios.  

 

Unitermos: Aristófanes – As Nuvens – Educação – Filosofia Naturalista – Sofistas – Comédia Ática Antiga. 

 

ABSTRACT 
 

The aim of this thesis is to show that the comedy Clouds (423 b. C.) by Aristophanes has a heuristic 

value to the graduation students in Education, i. e., that this play allows a text comparative work in order to 

form a complex scene of the Athenian education at Aristophanes time. It consists of two parts, the first one 

shows the play study and its possible relations with the philosophy teaching at Athens and the second one is 

the report of the work whit graduation students, during two Experimental Course. The methodology used is 

founded in three cornerstones, the bibliographical research, the textual analysis and the experimental 

application in class. The  conclusive evaluation of this  work shows that The Clouds has a highly heuristic 

character and the use in classrooms has highly satisfactory results.  

 

Uniterms: Aristophanes – The Clouds – Education –Naturalist Philosophy – Sophists – Old Comedy. 
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A hipótese que procuraremos justificar diz respeito ao alto valor heurístico na sala 

de aula e no desenvolvimento de estudos de história da educação grega, da comédia As 

Nuvens de Aristófanes, apresentada em Atenas em 423 a.C. Acreditamos que, por meio 

dela, os alunos podem aprender algo sobre fontes históricas e observar os cuidados que 

devem  cercar a elaboração do conhecimento histórico a respeito de diversos aspectos da 

educação grega, que ultrapassam os limites da comédia em questão. É nosso objetivo 

mostrar que esse texto apresenta vantagens em relação a muitos outros, que poderíamos ter 

elegido para a pesquisa, devido a uma série de características que lhe são próprias.  

Esta pesquisa é resultado de reflexões suscitadas por uma longa prática no 

magistério superior1, nas disciplinas História da Educação e Filosofia da Educação e do 

Desporto, para os cursos de Pedagogia e Educação Física, na Universidade Ibirapuera. 

Se, por um lado, tal prática tem mostrado as vantagens que os alunos costumam 

auferir com a leitura das Nuvens, comédia objeto dessa tese, por outro lado coloca em 

posição de destaque as dificuldades que esses mesmos alunos encontram para alcançar os 

objetivos propostos pelo professor. De fato, As Nuvens tratam de forma direta da educação 

e, ao fazê-lo, expõem os quadros do ensino e da formação do tempo de Aristófanes, 

levando à cena as grandes linhas do pensamento filosófico do século V a.C. e a crítica 

direta a fatos e pessoas, crítica essa que é característica da comédia ática antiga.  

A linguagem de um autor antigo tem o colorido de seu tempo; o caso de Aristófanes 

não é diferente. Assim, para a compreensão plena de várias passagens é necessário que o 

leitor tenha conhecimentos de fatos da vida e da política do momento em que a peça foi 

composta. A dificuldade aumenta à medida que Aristófanes, um poeta de muitos recursos, 

recria a língua, inventando palavras e fazendo trocadilhos. Então, o grande desafio do 

docente é criar um substrato que realmente permita ao aluno aproveitar da forma mais 

completa possível todas as possibilidades de reflexão que o texto proporciona. 

                                                           
1 No curso de Pedagogia da Universidade Ibirapuera (UNIb), professora titular de História da Educação, de 
1988 a 2000, e professora titular de Filosofia da Educação, de 1991 a 1993; no curso de Educação Física da 
mesma Universidade, professora titular de Filosofia da Educação e do Desporto, de 1993 até 2005. 



 

Entretanto, as vantagens que esse texto apresenta na sua utilização para o estudo da 

História da Educação Grega superam em muito as dificuldades acima elencadas, pois, 

paradoxalmente, aquilo que se configura como uma dificuldade pode ser convertido em 

estímulo, levando o aluno à pesquisa de dados relativos à história da educação grega de 

períodos anteriores ao século em que se dá a elaboração da peça.  

Deveria ser indispensável a indicação dessa comédia nos cursos de Pedagogia. 

Diante da crise na educação de seu tempo que é, sobretudo, o reflexo de uma crise mais 

séria: a crise de valores sociais, políticos e educacionais, cujos primeiros sinais podem ser 

encontrados em autores anteriores ao século V a.C., o poeta considera a questão dos fins da 

educação. Por isso, As Nuvens apresentam, também, um caráter formativo atual, à medida 

que propiciam aos futuros professores uma reflexão do que significa educar, considerando 

as conseqüências possíveis de qualquer prática limitada apenas à instrução, descuidada do 

aspecto ético.  

 Um dos aspectos dessa crise, por exemplo, diz respeito ao ideal de excelência 

(areté). Se fizermos um estudo acerca da evolução das práticas e valores educativos ao 

longo da idade helênica, veremos que houve discordância entre os poetas, desde a época 

arcaica, nessa matéria: não concordam acerca do que vem a ser o homem excelente. Com as 

transformações sofridas pela pólis vemos que o ideal do anér kalós te kaì agathós, aplicado 

antes ao guerreiro aristocrata homérico, deixou de atender ao momento histórico e às 

necessidades dele. Com realidades e necessidades novas surgiram outras formas de sentir e 

expressar-se, relativamente aos ideais de formação humana, que repercutiram nos processos 

da tradição cultural grega2.  

As circunstâncias específicas da época da composição das Nuvens indicam, a um 

poeta sensível e crítico como Aristófanes, que no século V a.C. configurava-se um embate 

de idéias e valores, no centro do qual o velho era confrontado com o novo e a solidez de 

práticas educativas tradicionais parecia estremecida. 

Na FEUSP, há décadas, se tem valorizado esse texto como uma preciosa âncora 

para o desenvolvimento da disciplina História da Educação Grega.  

De nossa parte, enquanto responsáveis pela disciplina História da Educação no 

curso de Pedagogia da Universidade Ibirapuera, essa comédia foi largamente utilizada em 

                                                           
2 Conferir Gilda Naécia Maciel de Barros (1996: 33 e segs.; 1999: 31 e segs.). 



 

sala de aula. Entretanto, pelo menos até agora, não temos conhecimento da utilização desse 

texto nos cursos de Educação Física, exceto naquele que nós mesmos ministramos.  

Essa experiência acumulada, produto da prática docente, pode ser uma resposta a 

alguns problemas que, em que pese a sua natureza circunstancial, permeiam a atividade do 

professor que ministra a disciplina História da Educação Grega. Pensamos, 

especificamente, no atual problema da breve duração da disciplina, aliado à necessidade de 

consistência do conteúdo adequado à formação de educadores. 

Tais problemas apresentam a sua real dimensão quando, no decorrer das últimas 

décadas, disciplinas de caráter propedêutico – como é o caso de História da Educação 

Grega – têm sofrido uma diminuição em sua carga horária, em função do aumento da carga 

horária de outras disciplinas que são instrumentais, ou ainda, da diminuição da duração 

geral de cursos. Esse é o caso de nossa experiência particular no ensino superior privado. 

Nos últimos anos o ensino superior brasileiro tem sofrido fortes pressões, 

determinadas por variados fatores. Cada vez mais jovens terminam o ensino médio, o que 

cria uma demanda reprimida por vagas na universidade, que o ensino público não consegue 

suprir. Ao mesmo tempo, a nova Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9.394 de 20 de dezembro de 

1996, também conhecida como Lei Darcy Ribeiro) prevê que os postos de professores de 

ensino pré-escolar e da primeira fase do ensino fundamental (1a. a 4a. série) sejam ocupados 

por profissionais com educação superior, o que causa um aumento da procura pelos cursos 

de Pedagogia, seja por jovens recém-saídos do ensino médio, seja por professores formados 

pelo antigo Magistério e que, diante da lei, vêem-se obrigados a cumprir as suas exigências. 

Ora, se as universidades públicas não conseguem responder a essa demanda, ela acaba por 

ser suprida pelo ensino particular. Regulamentações posteriores3 da Lei de Diretrizes e 

Bases abriram a possibilidade de que os cursos de formação de professores, que 

anteriormente eram cumpridos em 4 anos (ou oito semestres), passassem a ser cumpridos 

em 3 anos (ou seis semestres), com uma carga horária reduzida. Em um processo de 

competição feroz entre as universidades e faculdades particulares, cujo objetivo era 

conquistar fatias cada vez maiores do mercado educacional, a proposta de redução da carga 

horária dos cursos foi entendida, em alguns casos, pelas direções das instituições 

educacionais particulares da seguinte forma: conseguiria mais alunos quem fosse mais ágil 
                                                           
3 Conferir Parecer CNE/CP 9/2001, publicado no DOU de 18/01/2001 e Parecer CNE/CP 2/2002, 
publicado no DOU de 19/02/2002. 



 

na tarefa de reduzir o tempo para a graduação dos novos professores, o que levou a 

mudanças radicais nas grades curriculares dos cursos de formação. Dessa maneira, 

disciplinas que eram cumpridas em dois semestres passaram a ser ministradas em apenas 

um semestre, quando não foram simplesmente eliminadas das grades curriculares. E, 

infelizmente, esse foi o caso da História da Educação e da Filosofia da Educação, que 

tiveram que ceder parte de seu tempo para disciplinas consideradas mais técnicas na 

formação dos profissionais. 

 A situação, exposta de maneira crua e em linguagem comercial, causava 

consternação no corpo docente e levava cada professor a imaginar uma maneira eficiente de 

tentar literalmente salvar, entre os conteúdos de suas disciplinas, aqueles que fossem 

totalmente indispensáveis para a boa formação do aluno. 

 A proposta que apresentaremos nesse trabalho pretende, em uma de suas vertentes4, 

responder justamente ao quadro acima exposto. A situação em que a formação de 

professores se encontra nesse exato momento torna claro que a tradicional maneira de 

encarar a História da Educação deve ser repensada.  

Em que e como um trabalho com a comédia As Nuvens poderia oferecer uma 

alternativa a esses problemas? Um breve exame de obras referentes à História da Educação 

Grega já destaca a importância dessa obra. Werner Jaeger, na sua Paidéia (1979: 384), 

Henri-Irénée Marrou (1973: 66-80; 101), Mário Alighiero Manacorda (1989: 41-72) tratam, 

de maneira mais demorada ou mais rápida, dessa comédia. A leitura desses capítulos 

mostra que os autores em questão utilizam, de uma maneira geral, a obra como fonte 

documental para o estudo da antiga educação ateniense. Ela também é importante para se 

compreender o trabalho dos sofistas, cujas pesquisas, em alguns casos, forneceram a 

definição epistemológica de domínios do saber; na verdade, a obra desses pensadores - 

estamos pensando em Pródico, Hípias, Górgias, Protágoras, seria, nos séculos 

subseqüentes, uma referência indispensável para a definição desses campos epistêmicos em 

disciplinas, células dos currículos escolares do período helenístico. 

                                                           
4 Mas em apenas uma, pois, como veremos adiante, a adoção das Nuvens como o texto privilegiado para o 
nosso Curso Experimental é muito mais do que uma forma de responder a uma mesquinha necessidade 
comercial do sistema particular de ensino; procura atender às necessidades internas do processo educativo em 
sala de aula, considerando o tempo, restrito, cada vez mais, em que são ministradas as disciplinas de História 
da Educação. 



 

 Apesar de os autores acima citados utilizarem a comédia de Aristófanes como fonte 

documental5 é necessário que não esquecer que a obra em questão não pode ser tratada 

como se fosse, por si só, um documento. Trata-se, antes de tudo e em primeiro lugar, de 

comédia - obra literária composta com o objetivo de ser apresentada ao público em um 

festival, ao término do qual se concediam prêmios ao melhor autor.  E o poeta retrata uma 

certa realidade, constrói personagens que atendem ao objetivo específico de suscitar o riso, 

o que impõe a nós, modernos, limites à utilização de sua obra como fonte histórica. Discutir 

esses limites é também nosso objetivo. 

 O exame das obras disponíveis para os cursos de História da Educação, na parte em 

que se referem à educação grega, indica que há um denominador comum a várias delas: a 

dependência de uma visão ortodoxa e cronológica da matéria. Assim, a grande obra – talvez 

a melhor – de Marrou contempla a educação homérica, espartana, a antiga educação 

ateniense, a contribuição dos primeiros sofistas, e os grandes mestres da tradição clássica, a 

saber, Sócrates, Platão e Aristóteles. É verdade que Marrou, a despeito da data de sua obra, 

segue imprescindível e insubstituível. À alta qualidade de seus estudos devemos adicionar o 

caráter inovador do ousado capítulo sobre a pederastia na educação.  

 Maria Ángeles Galino (1968) segue de perto o modelo adotado por Marrou, no que 

toca à submissão da obra a um esquema cronológico. Assim, ela apresenta Homero, a 

educação espartana, a educação na democracia ateniense, as criações pedagógicas dos 

sofistas, Sócrates e o ensino da virtude, a educação nos sistemas platônicos, a paidéia de 

Xenofonte, o tema da educação em Aristóteles e, como exemplo da educação na época 

helenística, segue a obra de Plutarco. 

Deixando de lado, agora, essas obras de fôlego e de nível acadêmico muito 

elaborado, e atendo-nos a obras cuja ambição está voltada para o campo da didática e do 

ensino, consideremos, entre nós, o trato que Maria da Glória de Rosa (1975), de forma 

muito mais breve e resumida, dá aos temas na sua História da Educação através dos 

                                                           
5 Observe-se que a utilização da poesia grega, em particular a que se refere ao teatro grego como testemunho 
no trabalho de construção do conhecimento histórico é um procedimento bastante comum. Assim, a título de 
exemplo, indicamos Sarah B. Pomeroy que, em Goddesses, Whores, Wives and Slaves – women in 
Antiquity, (1995) utiliza dados do teatro para compor três capítulos de seu livro: Women and the city of 
Athens, Private life in Classical Athens e Images of women in the literature of Classical Athens; Louise Bruit 
Zaidman, no capítulo intitulado As Filhas de Pandora – mulheres e rituais nas cidades, in Duby, G. e Perrot 
M. (org.) (s.d.), também age da mesma forma.  



 

textos, livro utilizado nos antigos cursos de Magistério de nível de médio nos anos 70, 

dedicados à formação de professores de ensino pré-escolar e fundamental.  

O que verificamos é o recurso a essa visão ortodoxa dos assuntos abordados. Por 

vezes encontramos algumas variações nesse roteiro. Por exemplo: Marrou, no início de seu 

trabalho, se detém na importância do processo de transformação do ideal de homem de 

guerreiro em escriba; Manacorda, em História da Educação – da Antigüidade aos nossos 

dias (1989) inicia a sua exposição com um capítulo dedicado à educação do Antigo Egito. 

Há ainda autores que apresentam capítulos sobre a retórica, como Marrou e Thomas R. 

Giles (1987). De qualquer forma, a apresentação da História da Educação segue uma linha 

de tempo e cada autor tenta dedicar a sua atenção aos grandes temas ou às grandes figuras 

que marcaram a evolução do processo educacional, em momentos cruciais da sociedade 

ocidental. 

 Diante dessa abordagem tradicional da história do processo educativo, professores e 

alunos enfrentam, na leitura dos textos, poucos desafios. Sempre sentimos falta de algo 

mais para desenvolver o programa em sala de aula. É verdade que não se pode cobrar de 

uma obra como a de Marrou roteiros para aula. Esses roteiros, ainda que necessários, dizem 

respeito ao ato operacional do ensino. Mas ainda que isso seja indiscutível, persiste a 

questão de se construir uma nova perspectiva de enfrentamento temático: como ministrar a 

disciplina História da Educação de forma compacta, atendendo à questão da exigüidade de 

tempo, mas de forma consistente, quanto aos seus conteúdos, sem provocar 

empobrecimento na formação dos professores? 

A idéia básica que aqui propomos é a de que, abandonando a abordagem 

cronológica como postura preferencial, eleja-se um texto de autor antigo que, por seu 

conteúdo e pela maneira como é apresentado, seja capaz de suprir uma parte representativa 

dos antigos conteúdos e funcione praticamente como um centro de interesse para o ensino. 

Além de conter referências aos grandes temas educacionais, a obra escolhida deve provocar 

a postura investigativa do aluno. E estimular a sua paixão pela pesquisa; o professor deve 

ser o guia que facilite o processo, fornecendo as diretrizes e reorientando os trabalhos, por 

ocasião de eventuais desvios. 

Nesse sentido, cremos que este projeto traz uma série de vantagens. Em primeiro 

lugar, em sua forma, é passível de aplicação a outros textos e a outros períodos históricos; é 



 

flexível, no sentido de que o professor, dependendo do tempo disponível, pode adaptar o 

conteúdo a ser examinado, dedicando uma atenção maior ou menor a determinados temas e 

estimulando a pesquisa por parte dos alunos, caso surja necessidade de abreviar algum 

assunto. No caso específico das Nuvens (ou de algum outro texto que suscite com mais 

propriedade abordagens referentes à Filosofia da Educação) esse procedimento permite – e 

até mesmo estimula – a atividade interdisciplinar, por meio de um trabalho conjunto com 

outros estudos, quer seja o mesmo professor a aplicá-lo, quer sejam professores distintos, 

mas em interação. 

Mas por que escolher um texto de teatro grego? O teatro grego, matriz de todo o 

teatro ocidental, desde suas origens surge com um forte matiz formativo e os autores do 

teatro ático tinham consciência disso.  

Um estudo comparativo entre a história do teatro ático e a história de Atenas deixa 

ver não apenas a estreita relação que existe entre esse teatro e a vida política da cidade, 

como também indica como, naqueles tempos, o papel formador do teatro dependeu de um 

princípio vital da vida democrática, o direito ao franco falar (parrhesía), tão valorizado 

pelos atenienses, viga mestra de toda a vida política de Atenas na época clássica. O teatro 

grego apresentou uma forte dependência em relação ao regime democrático. A constatação 

da veracidade dessa afirmação pode ser feita pelo exame comparativo da cronologia do 

teatro, relativamente aos movimentos da política ateniense da mesma época. O teatro ático 

nasce com a democracia e acompanha o desenrolar dos grandes acontecimentos do século 

V a.C. Não são poucas as tragédias, notadamente as de Eurípides, que refletem, por 

exemplo, os movimentos da Guerra do Peloponeso e da política externa ateniense. No caso 

da comédia de Aristófanes essa característica é ainda mais flagrante6.  

Entretanto, poderíamos perguntar em que sentido o teatro grego era educativo, e em 

que ele diferiu, por exemplo, das obras de Rosvita de Gandersheim (séc. X d.C.), ou do 

Padre Anchieta, entre nós. Rosvita fez a apologia da vida monástica, pois um de seus 

objetivos era conseguir noviças para o seu mosteiro; Anchieta utilizou o teatro para 

                                                           
6 Quando o regime democrático ateniense foi extinto pela incorporação da pólis ao império macedônico, o 
teatro se adaptou à nova realidade política: o veio trágico sofreu um processo lento de extinção e os festivais 
passaram a reapresentar as grandes obras dos autores clássicos (Ésquilo, Sófocles e Eurípides), a comédia 
antiga, com sua crítica política, cedeu lugar à Comédia Nova, esvaziada de seus aspectos políticos e calcada 
nos temas da vida particular e cotidiana, e nos personagens mais ou menos típicos: a mocinha casadoira, o 
velho ranzinza, o escravo espertalhão. 



 

catequizar os índios; de sua parte, a natureza educacional do teatro grego residia na 

formação crítica da opinião pública, composta pelo corpo dos cidadãos, que, em praça 

pública, decidiam os destinos do Estado. O seu objetivo era provocar a reflexão e a 

discussão. Ao apontar os problemas, o teatro grego era educativo, porque os discutia. 

Podemos dizer, sem o menor risco de cometer uma impropriedade, que, no teatro ático, 

Atenas está no palco, expondo as suas dificuldades para a outra Atenas, que se senta nas 

arquibancadas do teatro de Dioniso. 

Apresentada desta maneira, a questão parece simples, mas essa simplicidade é 

enganadora. Para uma análise deste problema é necessário, em primeiro lugar, separar os 

principais gêneros, isto é, a tragédia e a comédia7. Na sua função educativa, a tragédia é 

marcada pela obrigatoriedade do tema mítico. É verdade que, considerando a dependência 

que as tragédias tinham em relação ao mito, nelas a discussão dos problemas da cidade 

pode vir eivada de anacronismos É o caso, por exemplo, do Édipo em Colono de Sófocles. 

Nessa peça, diante de uma crise (a presença poluidora de Édipo no vilarejo de Colono, na 

Ática), o rei ateniense, Teseu, opta por decidir a concessão de asilo ao rei de Tebas 

utilizando o processo de votação. Sófocles transpõe para uma época antiga uma prática 

própria de seu tempo, o da pólis democrática. Esse anacronismo obriga o autor a utilizar 

diversos níveis de linguagem que ora escondem, ora revelam a sua mensagem. Outro caso 

exemplar seria o Édipo Rei de Sófocles, que se costuma ver como peça preferida em 

psicanálise, mas que também, em uma leitura não tão modernizante, poderia ser entendida 

como a tragédia do conhecimento 8. 

Embora os problemas causados pelo mito na composição dramática da tragédia 

pudessem ser atenuados na medida que o autor trágico podia utilizar variantes desses 

mitos9, fazendo uma releitura e uma adaptação de acordo com seus interesses, a comédia 

não sofreu qualquer tipo de imposição. Ao contrário, o gênero cômico foi altamente 
                                                           
7 A tradição ocidental valorizou estes dois gêneros, deixando de lado o drama satírico, bastante específico e 
aparentado com a nossa farsa, mas que não se confunde com ela. 
8 Para este problema da linguagem, conferir “Édipo sem complexo” e “Ambigüidade e reviravolta. Sobre a 
estrutura enigmática de Édipo Rei” in J.-P. Vernant e P. Vidal-Naquet  (1977). 
9 O estudo dos grandes autores trágicos clássicos atenienses mostra essa liberdade do poeta. Tomando apenas 
um exemplo entre eles, podemos observar, em Ésquilo, a transformação da condição de Prometeu em 
Prometeu Agrilhoado. Em Hesíodo, o primeiro autor a descrever esse personagem mítico, Prometeu é o titã 
de curvo pensar (cf. Trabalhos e Dias, versos 48, 54; Teogonia, versos 540, 546, 560). Em Ésquilo, 
Prometeu transforma-se no benfeitor da humanidade. E sua figura muda, de transgressor da ordem, em 
Hesíodo, para a de herói civilizador, que ensina todas as artes aos homens. Cf. Prometeu Agrilhoado, versos 
442-471, 476-506. 



 

beneficiado, em sua tarefa de crítico da pólis, pela feliz conjugação de dois fatores, a saber: 

o franco falar (parrhesía) e certos traços herdados de suas origens nas festas rurais, que 

celebravam o fim dos trabalhos agrícolas do ano. 

De sua possível origem rural a comédia herdou a licença verbal, o vocabulário 

chulo, as referências às funções corpóreas, consideradas socialmente inferiores, como a 

digestão, a reprodução e a excreção; e, ainda, a possibilidade de crítica direta às figuras 

públicas da cidade e aos indivíduos particulares. Esse aspecto apresenta-se ligado ao direito 

de expressar livremente as idéias (parrhesía ou “franco falar”) e ao reconhecimento da 

igualdade entre os cidadãos (isegoría10), dois importantes fundamentos da democracia 

ateniense. E essa ligação é tão íntima que se torna impossível separar do caráter licencioso 

da comédia a liberdade de expressão desfrutada por seus autores. 

Pelo que se pode observar por meio das comédias de Aristófanes remanescentes11, a 

tônica do gênero cômico repousa na crítica política, social e educacional da cidade. Essa 

característica, que nos permite considerar Aristófanes um poeta engajado, também nos 

permite utilizar os dados transmitidos pela comédia como um catalisador para o estudo da 

História da Educação. Esse uso da literatura já fora feito, por exemplo, por Adrados (1966), 

no que concerne à poesia arcaica, que justificou sua opção afirmando que “na poesia grega 

da época arcaica já podem ser encontrados todos os temas e problemas da filosofia 

posterior, pois o poeta (...) se considera inspirado pela divindade, é o ‘sábio’ por 

excelência e é tido unanimemente como mestre de seu povo” (p. 34-35). Como veremos 

adiante, um dos traços marcantes de Aristófanes é justamente se apresentar como mestre de 

cidadania. 

Entretanto, considerando que a comédia é um texto literário e não um documento 

histórico, nosso trabalho consiste em estabelecer até que ponto, buscando sustentação em 

outras obras antigas, contemporâneas ou não, essa peça pode servir de apoio à pesquisa do 

historiador. Se forem tomados os devidos cuidados, o uso das comédias nesse campo não se 

configura como uma violência contra a obra. Ao contrário, esse é um uso consagrado e 

Aristófanes é tratado como testemunho precioso para o conhecimento de uma época 

                                                           
10 Entendida como a igualdade de direito à manifestação pública das próprias idéias. Conferir Bailly (1963, 
verbete L�VKJRUL�D). 
11 Aristófanes teria escrito quarenta e quatro peças, das quais restam onze: Os Acarnenses, Os Cavaleiros, 
As Nuvens, As Vespas, A Paz, As Aves, Lisístrata, As Mulheres que Celebram as Tesmofórias, As Rãs, 
Assembléia de Mulheres e Pluto. Cf.Antonio Freire (1985: 245). 



 

extremamente conturbada da história de Atenas, a da Guerra do Peloponeso. Só a título de 

exemplo, citamos a opinião de C. Mossé (1982: 53):  

 

“De todos os acontecimentos da história de Atenas, a Guerra do 

Peloponeso é o que conhecemos melhor. Não apenas porque Tucídides 

narrou-a minuciosamente, mas também porque os últimos trinta anos, do 

século V a.C., foram um período rico na história ateniense, e que nos 

deixou numerosos testemunhos. Desses, as comédias de Aristófanes 

constituem os mais vigorosos. Se, por um lado, a narrativa de Tucídides 

nos oferece a versão, de certo modo oficial, dos acontecimentos, por 

outro, o teatro de Aristófanes permite-nos entrever as reações da opinião 

pública ateniense, em face dos mesmos, e, dessa maneira, reviver, com os 

atenienses, aquele período, que lhes seria decisivo” (grifos nossos). 

 

Mas, em que pesem todas as vantagens existentes no uso da comédia como 

referência importante no estudo da História e da História da Educação, o cuidado 

necessário reside em ter sempre em mente que a comédia é, em primeiro lugar, um gênero 

literário destinado a fazer rir, e, não, a documentar épocas e práticas; por isso, a referência a 

ela pode gerar equívocos e distorções. É preciso então um trabalho - garimpar o que, 

mediante exercícios de comparação, pode corresponder a fatos ou verdades, entre 

caricaturas e frases de efeito, que visam à graça.  

Considerando, pois, que esse trabalho permitirá reconhecer os sinais e indicadores 

de um determinado contexto histórico concreto, voltemo-nos para a época de vida do poeta. 

Aristófanes viveu em tempos conturbados de mudanças de ordem social, política, 

educacional, que ele registrou e contra as quais reagiu de maneira vigorosa. Os dados sobre 

a sua vida são incertos12, mas aponta-se como data de seu nascimento os anos 445-444 a.C.; 

era de família originária da cidade. Segundo Antonio Freire (1985: 245), ele teria escrito 

quarenta e quatro peças, das quais restam apenas onze: Os Acarnenses (425 a.C.), Os 

Cavaleiros (424 a.C.), As Nuvens (423 a.C.), As Vespas (422 a.C.), A Paz (421 a.C.), As 

Aves (414 a.C.), Lisístrata (Lenéias de 411 a.C.), As Tesmofórias (411 a.C.), As Rãs 

                                                           
12 Cf. Nuvens (1967: 9). 



 

(Lenéias de 405 a.C.), Assembléia de Mulheres (393-392 a.C.) e Pluto (primeira 

apresentação em 409 a.C., segunda apresentação em 388 a.C.). 

Nascido por volta da metade do século V a.C., o poeta viveu e conviveu com 

profundas transformações sofridas pela sociedade ateniense a partir dessa época, e, 

principalmente, com as mudanças operadas pela Guerra do Peloponeso e pelo ensino dos 

sofistas. Como teria ele reagido a tudo isso? Muitos são os estudiosos de Aristófanes que 

acreditam ser ele um conservador13, representante do pensamento aristocrático tradicional. 

Com esta orientação política, teria ele visto, nestas mudanças, não o prenúncio de algum 

tipo de evolução, mas os sinais de uma profunda decadência causada pelo desaparecimento 

da forma de educação que, nas suas palavras, criou “os homens guerreiros de Maratona” 

(Nuvens, verso 985)14. Assim, não causa estranheza que nosso autor se voltasse contra o 

que acreditava ser responsávl pela derrocada dos valores atenienses tradicionais: de um 

lado a guerra, de outro, os sofistas e quem, a seu ver, era o representante deles no teatro: o 

poeta trágico Eurípides15. 

A análise das peças de Aristófanes mostra que nosso autor estava preocupado, de 

maneira consciente, com o problema educacional. Tomemos como exemplo Os 

Cavaleiros, encenada nas Lenéias de 424.  

Na introdução de sua tradução de Os Cavaleiros (1985: 23), Maria de Fátima Sousa 

e Silva destaca essa característica do comediógrafo ateniense:  

 

“Se pretendemos definir um objectivo nesta comédia, não poderemos 

deixar de registrar a forma oportuna por que o poeta exerce a função 

didáctica, sempre apontada como o predicado principal do artista. 

Denunciar a corrupção que se instaurou na política ateniense, os seus 

segredos e o seu êxito, eis o que preocupava, acima de tudo, o 

Aristófanes premiado nas Lenéias de 424” (grifos nossos).  

                                                           
13 Para o tema do tradicionalismo de Aristófanes, conferir a discussão desenvolvida por A. W. Gomme em 
“Aristophanes and Politics” in Erich Segal (ed.) (1996: 29-41). Ver também, no mesmo volume, G.E.M. de 
Ste. Croix: “The Political Outlook of Aristophanes”  (págs. 42-64). 
14 Observação similar em Rãs, versos 1025-1027. 
15 Para as ligações entre Eurípides e os sofistas, conferir “Euripide et les philosophes du IVe  Siècle”, in 
Jacqueline de Romilly (1995: 191-205). Ver também o capítulo da Paidéia de Werner Jaeger dedicado a 
Eurípides, nas págs. 359-383 e o estudo da crítica de Aristófanes a Eurípides nas páginas 403-406 da mesma 
obra. 



 

 

Sem dúvida, a preocupação com a educação dos cidadãos permeia quase todas as 

peças de Aristófanes. A parábase16 é um momento típico e exclusivo da comédia ática 

antiga. Trata-se de uma interrupção da ação, na peça, em que o chefe do coro (o corifeu) 

fala diretamente ao público, expondo a opinião do poeta a respeito de algum assunto, que 

pode ter relação direta ou não com o tema da peça. No caso específico da parábase de Os 

Acarnenses, trata-se de um testemunho precioso sobre a liberdade de expressão 

(parrhesía), de que o poeta desfrutava. Aristófanes teria atacado o governante ateniense da 

época, Cléon, em uma peça hoje perdida, Os Babilônios. Cléon perseguiu Aristófanes e 

este, demonstrando a combatividade, um dos traços marcantes de sua obra, responde, 

denuncia e novamente ataca Cléon em Os Acarnenses e, de maneira específica, na 

parábase compreendida nos versos 627-719. Observemos, pois, um pequeno trecho dessa 

parábase, levada a público nas Lenéias de 425 a.C.:  

 

“Desde que dirige coros de comédia, nosso poeta nunca se apresentou 

perante o público para gabar o seu talento. Mas como foi acusado 

perante os seus inimigos e perante os Atenienses, sempre prontos a 

tomarem decisões, de, nas comédias, maltratar a nossa cidade e o seu 

povo, ele sente a necessidade de hoje, aqui, responder a esses ataques 

perante os Atenienses, sempre prontos a mudarem de decisões. (...)” 

(versos 629-632)17. 

 

Aristófanes teria sido acusado por Cléon de, em peça anterior, ridicularizar a cidade 

diante dos embaixadores das cidades aliadas. A perseguição encetada por Cléon, uma clara 

transgressão ao direito de parrhesía gozado pelos autores de teatro, foi denunciada por 

Aristófanes nessa mesma passagem. 

Contudo, além de relatar os problemas referentes à perseguição de Cléon, o trecho 

supra demonstra de que forma Aristófanes se dirigia aos atenienses e que tipo de 

                                                           
16 Para um estudo da parábase, remetemos à obra de Adriane S. Duarte (2000), que utilizamos, com largo 
proveito, nessa pesquisa. 
17 Aristófanes, Os Acarnenses, tradução de Maria de Fátima Sousa e Silva, Coimbra: Instituto Nacional de 
Investigação Científica, 1980. 



 

advertências costumava fazer aos seus concidadãos, prática que podemos identificar em 

muitas peças.  

A dimensão educativa da comédia poderia passar despercebida ao leitor moderno 

das peças de Aristófanes, que, ao ler a passagem acima, alertado para o tema, poderia 

perguntar: “Onde o esforço educativo do poeta?”  

O problema reside no fato de que, para os antigos, o processo educacional não se 

esgotava na escola, mas ultrapassava as barreiras das paredes da sala da casa do professor e 

se espalhava por toda a cidade, em todas as ocasiões de convívio social: nos banquetes, nos 

rituais dedicados aos deuses, nas assembléias políticas dos cidadãos, nos debates dos 

tribunais, nos concursos atléticos, musicais e dramáticos.  

Na própria produção cômica de Aristófanes existem exemplos mais claros. Em As 

Rãs, Aristófanes destaca, de maneira marcante, a função educativa do teatro trágico. Nessa 

peça, nosso autor transforma em personagens dois autores trágicos já mortos na época da 

apresentação, Ésquilo e Eurípides. A discussão entre eles refere-se à função educativa da 

poesia, um conceito que era tradicional entre os gregos desde Homero. Para Aristófanes, o 

autor trágico  

 

“deve ser admirado por sua inteligência e admoestações, porque nossa 

missão é tornar os cidadãos melhores”18 (verso 1008-1009 – grifos 

nossos) e “se para as crianças o educador modelo é o professor, para os 

jovens o são os poetas”19 (verso 1054-1055 – grifos nossos).  

 

A ação do bom poeta deixou  

 

“os homens valentes, de elevada estatura e não cidadãos que se furtam 

ao cumprimento do dever, os ociosos das praças públicas, os embusteiros 

como se vêem hoje, nem os intrigantes, senão os apaixonados pelas 

                                                           
18 'HFLR�WQWRM�NDL?�QRXTHVL�D M��R��WL�EHOWL�RXM�WH�SRLRX PHQ�WRX?M�D�QTUZ�SRXM�H�Q� WD L M�SR�OHV LQ�
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lanças, pelos capacetes de penachos brancos, elmos, grevas – corações 

revestidos de sete peles de boi”20 (Rãs, versos  1010–1020).  

 

Em contrapartida, o mau poeta deturpa os valores morais e  

 

“a conseqüência disto é que nossa cidade está repleta de escritores 

medíocres, de bufões, macacos que divertem o povo, ao qual 

continuamente enganam, e ninguém, à falta de exercício, é capaz, nos 

dias de hoje, de carregar um archote”21 (Rãs, versos 1084-1090). 

 

Se os autores de tragédias tinham esse poder, por que os autores de comédia, 

Aristófanes em primeiro lugar, não o teriam? Como já vimos acima, quando tratamos de Os 

Acarnenses e Os Cavaleiros, Aristófanes acreditava que a sua obra poderia “tornar os 

homens melhores por meio de conselhos e admoestações”, quer denunciando as manobras 

espúrias de seus governantes (Cléon, por exemplo), quer desmascarando as doces palavras 

dos emissários estrangeiros (“atenienses coroados de violetas e lustrosos... como 

sardinhas”), que escondiam interesses danosos para a cidade.  

Poderíamos nos alongar aqui em inúmeros exemplos desse tipo, que se encontram 

espalhados por todo o corpus da obra aristofânica, mas abordaremos esse tema mais de 

perto adiante. 

 

 Aceito o pressuposto segundo o qual todo o teatro ático era educativo, e, em 

particular, a comédia ática antiga, e estando Aristófanes imbuído da missão de melhorar os 

cidadãos, por que eleger As Nuvens como o centro de um curso de História da Educação, e 

não qualquer outra obra de nosso poeta? As Rãs, por exemplo22? 

 Em primeiro lugar, pelo mesmo motivo pelo qual todos os que se detém nesse tema 

utilizam As Nuvens: o assunto principal da peça, como já registramos, é a crítica à 

educação da época.  

                                                           
20 A referência é à técnica de construção do escudo de Aquiles, maior herói grego. 
21 Provavelmente uma referência a uma das quatro corridas com archote, conhecidas como Lampadedromías, 
e realizadas em Atenas em honra de Pan, Hefesto, Atena e Prometeu. Conferir Louis Séchan (1951: 4-5) e Th. 
Karagiorga-Stathakopoulou, “Other Games”, in Yalouris, N. (1976: 248-251). 
22 As Rãs também tratam do tema da educação, mas de uma forma diferente. 



 

De fato, os estudiosos da História da Educação têm visto As Nuvens como um 

exemplo do momento em que a antiga educação ateniense, de caráter aristocrático, 

ressentiu-se da forte crise de valores motivada pelo aparecimento do ensino dos primeiros 

sofistas, com todas as conseqüências que esse ensino poderia acarretar: o questionamento 

das antigas crenças religiosas que forneciam uma base sólida para uma certa visão do 

mundo e da sociedade, o questionamento do fundamento das leis, o aparecimento de um 

novo ideal de homem, que não é mais o simples cidadão, atleta e soldado, mas também e 

principalmente, o homem capaz de se apresentar diante da assembléia e do tribunal munido 

de um discurso eficaz, porque persuasivo. Em outras palavras, ela tem sido um instrumento 

para o estudo dos quadros educativos arcaicos e clássicos e, também, serve para a 

introdução da grande polêmica travada no século IV por Platão contra os sofistas, por ele 

vistos como seus opositores principais. 

 Se esse valor da peça é inegável, menos verdade não é que ela pode ser explorada de 

outra maneira, devido ao seu alto valor heurístico.  

 Tratemos da questão da heurística entendida como a ciência auxiliar da História, 

que estuda a pesquisa das fontes. Uma das peculiaridades de nosso trabalho reside 

justamente em, ao fazer uma investigação profunda de alusões e referências a fatos, 

situações, personagens, com destaque para o seu significado histórico, social, político, 

filosófico e educacional, determinar os limites que devem ser impostos à utilização da peça 

como uma referência para o conhecimento histórico.  

No contexto da disciplina História da Educação Grega, a utilização dessa comédia, 

devido ao próprio conteúdo da peça, tem a vantagem de permitir uma forma de acesso a 

muitos temas de grande importância para a disciplina. O autor reporta-se à antiga educação 

ateniense, herdeira direta da educação heróica homérica, e à importância da cultura física 

na formação humana, trazendo ainda ao palco o conhecimento das investigações dos sábios 

naturalistas, oriundos da Jônia e de outros lugares, da escola pitagórica italiana e de 

diversas teses sustentadas pelos sofistas do século V a.C. 

O trabalho a ser desenvolvido com o aluno e pelo aluno é o de cotejo de outros 

textos antigos, contemporâneos ou não às Nuvens, com passagens das Nuvens, visando a 

desenvolver a capacidade de pesquisa e o pensamento crítico, no que toca aos critérios e 

procedimentos para a utilização de fontes  antigas em história. 



 

Nesse sentido, podemos tomar como exemplo a figura central da peça, que é 

Sócrates, que, por si só, já justificaria uma pesquisa à parte23. Paradigma da figura do 

mestre para a cultura ocidental, Sócrates nada escreveu sobre as suas posições filosóficas, 

nem sobre qualquer outro assunto e, a se acreditar no testemunho de Platão, na Apologia de 

Sócrates (19 d-e)24, nem mesmo admitia ser professor. Entretanto, exerceu uma influência 

avassaladora sobre alguns jovens da alta sociedade de Atenas, entre eles o próprio Platão e 

Xenofonte. Dessa influência depreende-se ainda de outro fato – a existência de um círculo 

de filósofos, que se diziam a ele filiados, a saber cínicos, megáricos, cirenaicos et alii.  

O fato de não ter deixado escritos transforma Sócrates em um enigma; só podemos 

dele nos aproximar por meio dos testemunhos daqueles que o viram em ação, e esses 

testemunhos divergem em pontos fundamentais para a compreensão do filósofo25.  

Para aquilatar o peso que a eleição de uma determinada fonte pode adquirir quando 

se elimina o cotejo com outras fontes possíveis, imaginemos a hipotética situação: Sócrates 

nada escreveu e os únicos relatos que chegaram até nós a respeito de sua atuação pública 

são os de Xenofonte. Nesse caso, teria Sócrates representado, para a civilização ocidental, o 

protótipo de mestre? Levemos o argumento às suas conseqüências radicais: e se o único 

retrato remanescente de Sócrates fosse aquele desenhado por Aristófanes nas Nuvens? Em 

que ele diferiria do pior tipo possível de sofista, interesseiro e amoral? 

Essa tarefa de construir um retrato o mais verossímil possível do Sócrates histórico 

torna-se ainda mais árdua, se tomarmos como referência Aristófanes. 

O Sócrates de Aristófanes está interessado, entre outras coisas, em pesquisas sobre o 

mundo físico, como os filósofos naturalistas; ministra um ensino esotérico e possui uma 

escola, lembrando os filósofos órfico-pitagóricos, e também sustenta teses de sofistas que 

circulavam por Atenas na época da composição da peça.  

Apesar de esse ensino ser apresentado de maneira caricatural26, não se pode 

menosprezar a força do teatro no contexto político ateniense. Na Defesa de Sócrates, 

Platão acredita ser necessário que Sócrates se defenda das acusações antigas: 

                                                           
23 O retrato de Sócrates traçado por Aristófanes foi objeto de inúmeros estudos de helenistas, dentre os quais 
podemos destacar o de Werner Jaeger (1979: 397-402). 
24 Platão, Defesa de Sócrates, tradução de Carlos Alberto Nunes, Belém: UFPA, 2a. ed. rev.,2001. 
25  A obra de Vasco de Magalhães-Vilhena (1984) é considerada a pesquisa de referência decisiva a esse 
respeito. 



 

 

“Será de justiça, atenienses, responder em primeiro lugar às acusações 

mais antigas e caluniosas e aos meus primeiros acusadores, para depois 

tratar das últimas e dos mais recentes. Sim, porque desde cedo tive junto 

de vós muitos acusadores, anos seguidos, que nada diziam de verdadeiro 

(...) levando-vos a acreditar na existência de um tal Sócrates, homem 

sábio que especulava as coisas do céu e investigava as de debaixo da 

terra e que conhecia o meio de deixar bons os argumentos ruins. (...) 

(...) O mais absurdo é que ninguém os conhecia nem podia nomeá-los, 

salvo a hipótese de entre eles haver um certo fazedor de comédias. (...) 

(...) Proposições desse jaez vós mesmos vistes na comédia de Aristófanes, 

em que é apresentado um indivíduo de nome Sócrates, que se gaba de 

andar pelo ar e enuncia um sem número de tolices”... (18a-19c, grifos 

nossos). 

 

É impossível ler a passagem acima sem estabelecer uma conexão imediata com o 

Sócrates personagem das Nuvens. É óbvio que Platão responsabiliza Aristófanes por ter 

plasmado, no espírito dos atenienses, uma certa imagem do filósofo, julgando que, pelo 

menos uma parte das acusações contra ele formuladas no processo eram devidas a essa 

imagem distorcida, que teria ficado na memória dos membros do tribunal. 

Para compreender por que Aristófanes tomou um ser de carne e osso e transfigurou-

o, de forma depreciativa, em um personagem de comédia, é preciso lembrar qual o primeiro 

alvo da comédia. Provocar o riso era conatural ao trabalho do poeta cômico. Então, 

Aristófanes aproveita a existência de alguém (Sócrates, no caso), de comportamento 

excêntrico e cuja face já era, por si só, uma máscara cômica27, e atribui a essa pessoa as 

características de intelectuais que circulavam em Atenas na época, alguns deles professores 

da juventude dourada, os futuros dirigentes da pólis, filiados a famílias de expressão e 

                                                                                                                                                                                 
26 Por exemplo, qual é o tamanho do salto de uma pulga (versos 145-150), ou se os mosquitos cantam pela 
boca ou pelo traseiro (versos 155-165), temas que teriam interessado Sócrates na peça e que aproximam as 
suas atividades intelectuais às de alguns physiólogos. 
27 A crer nas representações iconográficas, cuja fidedignidade se pode discutir (conferir dois exemplares na 
página 1 do Anexo I), Sócrates era baixinho, gordo, com olhos esbugalhados e o nariz achatado. Em suma, o 
avesso dos padrões de beleza masculina grega. 



 

influência na época. Ao espectador do teatro – o povo - o resultado representava um 

amálgama de caracteres, marcado por charlatanices, esquisitices e comportamento amoral.  

Torna-se necessário, pois, destacar a figura do personagem Sócrates, na comédia, 

como uma composição artificial com elementos de várias outras figuras, que circulavam 

pela Atenas do século V a.C., e a partir desse ponto procurar identificar nesse Sócrates as 

referências que, de alguma forma, ainda que remota, possam ter correspondências 

históricas. Ou seja, o trabalho do estudioso de cultura clássica consiste então em investigar 

até onde as imagens construídas pela comédia encontram um apoio na realidade, 

descontado, na medida do possível, a elaboração artística do poeta. Em outras palavras, 

desconstruir a construção aristofânica, para encontrar o material de que o poeta partiu e que 

lhe serviu de inspiração. 

Assim, no projeto em tela, busca-se orientar o aluno a considerar criticamente o 

texto, para decidir como e sob que restrições, a peça As Nuvens oferece subsídios à 

compreensão do processo pelo qual se foram reunindo as peças de uma, dentre outras, 

imagens do mestre de Platão. 

Se esse objetivo for alcançado, acreditamos que os outros sentidos do termo 

heurística também aparecerão ao final do processo, como conseqüência lógica dele. 

Realmente, teremos então trabalhado com um conjunto de regras e métodos que conduzem 

à descoberta, à invenção e à resolução de problemas, o que favorece claramente o papel 

ativo do aprendiz. 

 Sob o ponto de vista prático, o fato de a peça permitir a identificação de grandes 

temas da educação helênica28, permite que o professor, a partir de um único centro de 

interesse – uma comédia - , amenize o problema da exigüidade do tempo, sobre o qual já 

discorremos, sem prejudicar a qualidade, esta, sim, importante para a formação dos futuros 

educadores. 

 Há também uma outra razão pela qual fizemos a escolha das Nuvens como ponto 

central desse Curso Experimental. Talvez essa peça seja o texto mais interessante para a 

                                                           
28 Encontramos em As Nuvens, uma série expressiva de temas da educação, tais como: educação do 
guerreiro, do atleta, o caráter aristocrático na educação física e musical, o embate entre a nova educação dos 
sofistas em Atenas e a arcaica, bem expressa pelos poetas líricos; a introdução do modelo do orador como um 
novo ideal humano; o binômio natureza (phýsis) e cultura ou (nómos), aplicado à discussão da gênese das leis 
e ao questionamento da origem religiosa dos fundamentos da vida social. Sem esquecer, é claro, a discussão 
acerca da própria figura de Sócrates. 



 

iniciação científica do aluno em estudos clássicos na área de educação, justamente por 

possuir um caráter heurístico. Acreditamos, ainda, que, como indicamos, essa comédia 

presta-se a um papel fortemente formativo: seu valor não se esgota no fato de ser um 

precioso instrumento para introduzir o aluno no trato com as fontes antigas, e nem em 

permitir o acesso a outros temas polêmicos, como, por exemplo, a questão do exame crítico 

da associação entre sofistas, ensino e charlatanismo. É claro que, mesmo ao ensinar as 

técnicas de abordagem dos testemunhos fornecidos pelos textos, o que poderia ser visto 

como uma instrumentalização do texto da comédia, o docente que ministra esse curso 

experimental estaria levando o aluno a um estágio mais avançado, isto é, estaria ativando o 

início do processo de formação do espírito crítico de um possível futuro pesquisador, o que 

acabaria por refletir positivamente na posterior tratamento que esse aluno pudesse dar a 

qualquer tópico contemplado em sua educação universitária. Mas o caráter formativo das 

Nuvens ultrapassa essas fronteiras. E reside exatamente nos elementos que fizeram dela 

uma comédia educativa no momento em que foi apresentada pela primeira vez aos 

atenienses do século V a.C. De fato, As Nuvens permitem problematizar a questão dos fins 

da educação.  

As grandes perguntas que podem ser levantadas nessa obra e apresentadas ao 

público para a reflexão são: qual é o modelo de homem segundo o qual devemos formar os 

nossos jovens? Em matéria de educação, os fins justificam os meios? Como tratar a questão 

da responsabilidade do mestre em relação ao seu discípulo? Quais as conseqüências 

práticas de uma educação que privilegia o sucesso em detrimento dos valores morais? 

Quais os riscos de ministrar uma educação puramente instrumental? Sob esse ângulo, 

Aristófanes antecipa, aqui, de maneira cômica e jocosa, temas que as grandes obras de 

Platão também problematizariam, a seguir. 

 Essas perguntas podem brotar da leitura ou da encenação das Nuvens. E refletem a 

profunda crise de valores de uma sociedade que passava por mudanças drásticas, em um 

espaço de tempo demasiadamente curto. De fato, o questionamento de práticas sociais, 

mesmo fora do campo educacional, costuma aflorar naquelas situações limite em que os 

alicerces do grupo humano em questão estão sendo estremecidos. Se as perguntas nos 

parecem estranhamente modernas, revestidas de frescor como se tivessem sido formuladas 

para o nosso tempo, é porque espelham preocupações aplicáveis a qualquer época e a 



 

qualquer sociedade: questionar os fundamentos da educação significa expressar uma 

preocupação com o futuro da juventude. Mas também significa admitir que a educação 

contemporânea a essa critica está em crise, pois, de outra forma, o ato de questionar não 

teria sentido e bastaria continuar com o modelo proposto.  

 É essa reflexão, apresentada hoje aos futuros professores de maneira brilhante, 

irônica e lúdica pelas Nuvens, que é capaz de dar origem a um pensamento crítico valioso a 

respeito da arte de educar. E é nesse sentido que essa comédia, à parte o seu significado 

histórico, também é de grande valia para a formação dos futuros educadores. 

Nesses termos, não foi por acaso que este projeto brotou com a nossa experiência de 

dezoito anos como docente das disciplinas História da Educação e de Filosofia da Educação 

e do Desporto, em cursos voltados para a formação de professores - Pedagogia e Educação 

Física, em universidade privada. Assim, na sua gênese, ele foi fortemente influenciado por 

preocupações que são próprias da realidade das salas de aula: quais os melhores meios para 

apresentar a alunos recém-chegados nos cursos de graduação uma cultura antiga tão 

distante de nós, embora também algo familiar, por nossas raízes; como introduzir esses 

alunos no mundo da pesquisa e como suscitar neles a reflexão acerca da arte de ser 

professor e de ensinar. 

Foi a busca de melhores meios para dar mais qualidade ao trabalho de docente que 

deu a esse trabalho a sua característica principal, qual seja, apoiar-se em dois pilares, o 

estudo acadêmico na área de clássicas e o trabalho prático em sala de aula.  

A sua originalidade consistiria, a nosso ver, em uma experiência que, ultrapassando 

os níveis da simples apresentação da cultura clássica por parte do professor, exigisse que o 

aluno participasse, na medida de seus limites, da construção de seu conhecimento, com 

maior consciência da forma pela qual esse processo se dá.  

  

 

Este trabalho é estruturado em duas partes. A Parte I, com três capítulos, visa a 

situar o autor estudado – Aristófanes - e sua obra, no amplo quadro da cultura ateniense, 

diante da qual o teatro funcionava como uma das instituições educativas da cidade.  

O Capítulo I, intitulado “Aristófanes, a educação e As Nuvens” examina o esforço 

educativo do poeta no sentido de provocar mudanças no comportamento social, político, 



 

educacional, judiciário dos atenienses e, para tal, faz a análise da obra de Aristófanes, 

destacando sua atuação educativa, estrita e ampla. 

Ainda nesse capítulo examinamos As Nuvens sob o ponto de vista da importância 

da peça no conjunto da obra de Aristófanes e como fonte para o estudo da crise da 

educação no século V a.C. A data, o enredo e a posição da peça no quadro geral da obra de 

Aristófanes são aspectos aqui considerados. 

Para uma completa apreciação da importância da peça em relação ao contexto 

educacional a que se refere, resenhamos as variações do conceito de areté no tempo e no 

espaço e os reflexos dessa evolução educativa no texto das Nuvens: o ágon entre o Lógos 

Justo e o Lógos Injusto e o papel do lógos nas práticas e idéias educativas do século V a.C. 

O Capítulo II, intitulado “As Nuvens – A comédia a serviço da Paidéia”, tem como 

centro a figura de Sócrates, cuja figura examinamos cotejando a construção de Aristófanes 

com os testemunhos de outros autores. Examinamos ainda a associação que o poeta 

estabelece entre as idéias de seu personagem Sócrates e as correntes da filosofia naturalista, 

destacando também, a proximidade de sua atuação didática na peça com as técnicas de 

argumentação utilizadas por alguns sofistas. 

No Capítulo III, intitulado “Ideais educativos em conflito”, utilizamos As Nuvens 

como testemunho e ponto de partida para o exame da crise educacional ateniense do século 

V a.C.  

A Parte II do trabalho trata da proposta de Curso Experimental feita com o objetivo 

de mostrar, a partir da sala de aula, como As Nuvens possuem um alto valor heurístico para 

a disciplina História da Educação.  

Essa Parte II, por sua vez, está dividida em duas partes. A primeira, intitulada “Fase 

Preparatória”, descreve os procedimentos que foram adotados para a elaboração do curso. 

A segunda, intitulada “Execução do Curso”, descreve de maneira minuciosa cada uma das 

aulas ministradas, e reavalia os resultados da aplicação didática que fizemos do projeto, a 

partir do registro desses resultados e da sua análise. 

Finalmente, a tese apresenta anexos. O Anexo I apresenta reproduções de cada uma 

das peças de cerâmica ática citadas no corpo do trabalho. 

O Anexo II contém um CD com arquivos das aulas ministradas nas experiências de 

2003 e 2006. Esses arquivos foram gravados em programa Power Point. Além disso, há 



 

fotografias de um exercício cênico da comédia As Nuvens feita pelos alunos submetidos à 

experiência em 2003, cujo texto é uma adaptação por nós realizada. 

O Anexo III consiste no texto da adaptação da comédia As Nuvens, utilizado no 

exercício cênico realizado pelos alunos do Curso Experimental, no ano de 2003. 

O Anexo IV contém material que foi fornecido aos alunos nas duas experiências e o 

Anexo V apresenta uma avaliação da experiência do ano de 2003, feita pelos alunos, cujo 

objetivo era fornecer subsídios para parte da reformulação do Curso Experimental, visando 

a sua posterior aplicação, efetivamente realizada no ano de 2006.  
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Uma vez que nosso trabalho repousa sobre a obra de um único autor, Aristófanes, 

consideramos importante voltar o nosso olhar por um momento para a história desses 

textos. Como veremos adiante, a sobrevivência dos textos dependeu, em grande parte, do 

trabalho desenvolvido ainda na Antiguidade por estudiosos que atuaram nos grandes 

centros de estudos de Pérgamo e Alexandria, principalmente durante o Período Helenístico. 

E se devemos a sobrevivência dos textos ao trabalho desses antigos eruditos, por um lado, 

por outro lado o tipo de trabalho por eles desenvolvido muitas vezes nos leva a pensar em 

uma série de problemas advindos de uma possível interferência no texto original, ou ainda 

uma possível seleção de uma versão entre as existentes à época da organização dos textos 

em um corpus. Ainda que não tenhamos por objetivo examinar essas questões, não 

podemos ignorá-las. 

Na introdução à sua tradução da obra de Aristófanes (1987: I-XXXIII), Hilaire Van 

Daele observa que os autores de teatro atenienses faziam publicar as suas peças após a 

representação e que “procuravam a aprovação dos leitores depois dos aplausos dos 

espectadores”. A S. Duarte (2000:21) registra essa possibilidade a partir do próprio 

exemplo das Nuvens. Ela relata que a peça não teve uma boa acolhida e que Aristófanes 

teria revisto o texto, com o objetivo de torná-lo público. E é essa segunda versão, revista, 

que sobrevive e chega até nós. Então, o texto de Nuvens que conhecemos não chegou a ser 

encenado e não sabemos se Aristófanes tinha intenção de levá-lo ao palco. E em que isso 

poderia influenciar o texto em si? A questão reside no fato de que existe uma grande 

diferença entre um texto feito para ser encenado e um texto feito para ser lido, a começar 

pela ausência das marcações que orientam os atores no palco. Essas marcações não existem 

no texto em grego e, quando aparecem nas traduções, são o resultado de uma construção 

que não pertence ao autor29. 

                                                           
29 Van Daele observa, por exemplo, que no texto original o registro de mudança de personagem dentro do 
diálogo era indicada por dois pontos e que a distribuição dos versos entre os personagens é atribuída aos 
copistas e que, nesse caso, os escólios conservam traços de discussão a respeito desse tema. Conferir  H. Van 
Daele (1987: XXIX-XXXI). 



 

Van Daele nos lembra que foi na Biblioteca de Alexandria, após o início do século 

III a.C., que começaram os trabalhos de erudição a respeito da comédia. Segundo ele, os 

estudos sobre a comédia foram inaugurados pelos tratados Sobre a Comédia Antiga30, de 

Licofronte e Sobre a Comédia31, de Eratóstenes. Eufrônio, um outro gramático, teria se 

dedicado especialmente às comédias de Aristófanes, mas a primeira edição crítica das obras 

do grande poeta cômico teria sido feita por Aristófanes de Bizâncio. 

Aristófanes de Bizâncio teria colecionado os diversos exemplares da Biblioteca de 

Alexandria e, diante das alterações que os textos teriam sofrido, teria selecionado as 

variantes que encontrou em seus exemplares, com o objetivo de melhorar o texto 

conjecturalmente. Mas a sua tarefa principal consistiu em estabelecer um sistema 

ortográfico coerente. Ele também comentou as peças oralmente no curso que ministrava no 

Museu e fragmentos desse tipo de comentário nos foram transmitidos por Calístrato. 

Mas a maior parte das interpretações das comédias de Aristófanes pertence a 

Dídimo. São conhecidos dois títulos de obras suas que, entre outras, tratavam da exegese da 

obra de Aristófanes: Um Léxico Cômico32 e um tratado sobre os provérbios (3HUL?�
SDURLP LZ Q). 

Hilaire Van Daele registra que, durante a primeira parte do período romano 

começou um novo período para a literatura clássica, devido ao renascimento da retórica e 

da sofística (século I a.C.). Assim, Simaco publicou, usando como base o texto alexandrino 

uma Seleta de Comédias, destinada ao ensino escolar e acompanhada de comentário. 

Nessa obra, a ordem das peças demonstra que Simaco guiou-se por preocupações 

pedagógicas, pois o Pluto, considerada a comédia de mais fácil compreensão, figurava no 

topo da seleção33. Era seguida por As Nuvens, As Rãs e Os Cavaleiros34, consideradas as 

mais interessantes e instrutivas, pois Sócrates, Eurípides35 e Cléon36, três celebridades 

atenienses, eram os personagens principais. 

                                                           
30 Em grego, no original: 3HUL?�D �U[DL�D M� NZP�GL�DM��
31 Em grego, no original: 3HUL�?NZP� GL�D M� �
32 Em grego, no original: /H�FLM�NZ PLNK��
33 O Pluto é, cronologicamente, a última das comédias remanescentes de Aristófanes, tendo sido apresentada 
em 388 a.C., com uma primeira apresentação em 409 a.C. 
34 Novamente a ordem pedagógica se impõe à ordem cronológica: As Nuvens foi apresentada em 423 a.C., 
As Rãs em 405 a.C. e Os Cavaleiros em 424 a.C. 
35 Trata-se do grande poeta trágico, autor de Medeia e As Bacantes, entre outras obras primas da tragédia 
grega. 



 

Van Daele registra que a Seleta foi utilizada nas escolas até os séculos IV e V e que 

foi nessa época transcrita em caracteres unciais em um códice. Alguns dos exemplares 

pertencentes às grandes bibliotecas escaparam das destruições de textos clássicos que 

ocorreram durante os séculos VI, VII e VIII. Durante o renascimento da literatura clássica, 

que começou no século IX, centros de erudição como Constantinopla e Cesaréia asseguram 

uma vida nova para o estudo da antiguidade e a eles se deve o códice que serviu de 

arquétipo à tradição bizantina. 

Os manuscritos bizantinos estão mais ou menos marcados por escólios37. Os 

escólios são úteis para estabelecer a interpretação do texto, ou para corrigí-lo, quando se 

apresenta corrompido.  

Além dos códices medievais e bizantinos, existem papiros com o texto de 

Aristófanes38. Os textos dos papiros, dos códices medievais e dos códices bizantinos são 

comparados com o objetivo de se estabelecer o texto mais de acordo com o que teria sido a 

obra original do século V a.C. 

 

O texto das Nuvens 

 

Hilaire Van Daele, na Notice à sua tradução das Nuvens (1987:145-157) registra 

que esta peça foi apresentada nas Grandes Dionisíacas de 423 a.C, sob o arcontado de 

Isarco, e obteve o terceiro lugar no concurso.  

Ele não considera que As Nuvens seja uma peça política, pois, desde o inverno de 

424 a.C. os atenienses vinham sofrendo seguidas derrotas: foram vencidos pelos beócios 

em Délion e perderam primeiro a sua colônia de Anfípolis, na Trácia, e depois as de Toroné 

e Lécitos, na Calcídica, para o general espartano Brásidas. Essas derrotas tiveram como 

conseqüência o fortalecimento do partido da paz em Atenas. Por seu lado, os espartanos, 

                                                                                                                                                                                 
36 Governante ateniense que chegou ao poder após a morte de Péricles. Oriundo da classe média enriquecida 
(teria sido dono de um curtume), atuou como demagogo e foi duramente combatido por Aristófanes, contra 
quem teria movido um processo. 
37 O escólio é um comentário feito à margem do texto. A autoria é, na maior parte das vezes, desconhecida e 
pode ser atribuída ao copista ou a algum estudioso. 
38 Hilaire Van Daele registra o Papiro de Berlim 219, o Papiro 231 de Berlim, o Papiro de Berlim 226, o 
Papiro de Oxirrinco 1373, o Papiro de Oxirrinco 1374 e o Papiro de Strasbourg. 



 

satisfeitos por ter vingado seu desastre em Pilos39, desejavam o fim das hostilidades. A paz 

estava sendo preparada e, na primavera de 423, perto da época da apresentação das 

Nuvens, os atenienses e os espartanos celebraram uma trégua de um ano. Aristófanes teria 

então que defender a causa da paz, pela qual já tinha lutado nos Acarnenses e nos 

Cavaleiros. 

Por outro lado, Cléon, atacado nos Cavaleiros, tinha ameaçado Aristófanes com a 

barra dos tribunais. Hilaire Van Daele observa que não se sabe sob que título ou forma 

Cléon poderia fazê-lo, mas que seria improvável que fosse sob a alegação de usurpação do 

título de cidadão (JUDIK ?� FHQL�DM), como é dito na vida anônima de Aristófanes. Van 

Daele acredita que Aristófanes, tentando evitar uma condenação que não era impossível, 

deixa de lado os ataques frontais contra Cléon e se volta contra outros adversários, os 

sofistas, vistos como destruidores das crenças tradicionais, das maneiras antigas e do ideal 

nacional. Contra eles, apresenta-se como defensor da educação e da moral de antigamente. 

As Nuvens não conseguiu o primeiro prêmio (na verdade ficou em terceiro lugar) e 

Aristófanes, na parábase atual40 explica as causas do insucesso: repreende os espectadores, 

que considera normalmente inteligentes e judiciosos, por terem preferido peças grosseiras 

de seus rivais (versos 524-525) à melhor de suas peças (verso 522). 

No ano seguinte (422 a.C.), na parábase das Vespas (versos 1043-1050), 

Aristófanes protesta vigorosamente contra o fracasso das Nuvens. O texto que possuímos 

atualmente foi reescrito e reapresentado e Van Daele considera que seria uma questão 

interessante, sob o ponto de vista literário, saber em que um texto difere do outro. Observa 

ainda que as fontes registram que o segundo texto é a reprodução do primeiro com 

modificações parciais: o poeta teria feito supressões e mudanças nos personagens e na 

disposição da peça; a parábase foi trocada, foram feitas mudanças no debate entre o Lógos 

Justo e o Lógos Injusto e, no fim da comédia, no incêndio da escola de Sócrates. 

Hilaire Van Daele registra que dois bibliotecários de Alexandria, Calímaco e seu 

sucessor Eratóstenes, conheciam somente o texto que possuímos hoje e que julgavam 

diferir da edição mais antiga apenas pela substituição da parábase. 

 

                                                           
39 Os atenienses, sob o comando do general Nícias, tinham conseguido fazer prisioneiros uns poucos 
espartanos que estavam cercados em Pilos. Conferir Os Cavaleiros, versos 53-59; Nuvens, verso 185. 
40 O texto que possuímos foi reescrito e reapresentado, posteriormente, por nosso autor. 



 

1.1 - Aristófanes, poeta engajado: 

 

Retomemos o texto de Claude Mossé anteriormente citado na página 9. Nele, a 

autora considera a obra de Aristófanes como um testemunho válido para a análise do 

período em questão. Isso deriva da própria natureza da Comédia Antiga, que encontrava o 

seu assunto na crítica social, política, educacional, artística etc. Ao criticar a cidade e suas 

instituições, Aristófanes apresenta um quadro extremamente vivo da maneira pela qual os 

atenienses geriam a vida pública e privada. Em que pese o fato de que o autor tinha como 

objetivo primeiro fazer rir, ao invés de fornecer um documento histórico e sociológico, a 

riqueza de detalhes oferecida pelo corpus aristofânico não pode ser menosprezada. Como 

também não se pode ignorar que Aristófanes considerava a sua ação como educativa e via a 

si mesmo como uma espécie de “formador de opinião pública”, assunto ao qual voltaremos 

mais adiante. 

 A ação educativa de Aristófanes desenvolve-se segundo os parâmetros da ação 

educativa do teatro ático em geral. A idéia básica é a de que o teatro é educativo à medida 

que coloca em cena os problemas da cidade e convida o cidadão espectador a refletir sobre 

eles. Dessa maneira, a obra de Aristófanes apresenta fortes relações com o momento 

político vivido por Atenas à época da apresentação de cada uma das peças, havendo, 

inclusive, referências explícitas a fatos e pessoas, o que, aliás, é uma das características 

marcantes da Cometida Ática Antiga.  

 Das onze comédias remanescentes de Aristófanes, nove foram compostas durante a 

Guerra do Peloponeso41. Assim, é natural que a guerra e os movimentos da política interna 

e externa ateniense em relação a ela tenham ocupado boa parte das preocupações do poeta. 

Ela é tema central dos Acarnenses, da Paz e de Lisístrata; é tema subsidiário dos 

Cavaleiros e aparece em referências esparsas em As Nuvens, nas Aves, nas Tesmofórias e 

nas Rãs. 

 O tema da educação recebeu um tratamento especial em Nuvens, comédia toda 

dedicada a ele, mas aparece sob a forma de críticas aos usos e costumes atenienses em 

todas as obras de Aristófanes. Assim, a crítica formulada contra os sofistas em Nuvens 

                                                           
41 A Guerra do peloponeso vai de 431 a 404 a.C. as comédias de Aristófanes compostas durante esse período 
são: Os Acarnenses (425 a.C.), Os Cavaleiros (424 a.C.), As Nuvens (423 a.C.), As Vespas (422 a.C.), A 
Paz (421 a.C.), As Aves (414 a.C.), Lisístrata (411 a.C.), As Tesmofórias (411 a.C.) e As Rãs (405 a.C.). 



 

reaparece nas Tesmofórias e nas Rãs sob a forma da crítica contra o poeta trágico 

Eurípides, que o autor considera ser o representante das idéias dos sofistas no teatro. A 

questão da poesia vista como instrumento educativo por excelência, tradicional na cultura 

grega, e o combate contra a poesia de sua época, que ele considerava deseducativa, faz a 

sua aparição em Os Acarnenses, As Nuvens, As Vespas e As Rãs. 

 O sistema judiciário ateniense e suas mazelas não escaparam da crítica ferina de 

Aristófanes. A ele o poeta dedicou a comédia As Vespas. A nosso ver, também ela deve ser 

considerada uma peça voltada para a educação. Em Atenas não havia juízes profissionais; 

qualquer cidadão com idade acima de trinta anos, na posse de plenos direitos civis e 

políticos, poderia ser juiz no tribunal. Era suficiente que se inscrevesse para o sorteio que, a 

cada dia, designava os juízes para cada um dos dez tribunais da Heliéia, serviço que era 

remunerado42. O caráter extremamente democrático do tribunal da Heliéia foi suficiente 

para atrair a atenção de Aristófanes, que censura as possibilidades de corrupção e de 

interferência política nas decisões dos juízes, chamando os cidadãos atenienses à 

responsabilidade. 

 A crítica voltada contra a falta de espírito público dos ocupantes de cargos públicos 

da pólis encontra lugar nos Acarnenses, nos Cavaleiros, as Vespas, nas Aves, na 

Lisístrata, nas Tesmofórias, nas Rãs e na Assembléia de Mulheres. 

 Não podemos deixar de comentar as duas últimas obras de Aristófanes, Assembléia 

de Mulheres e Pluto. No estudo introdutório à sua tradução das Nuvens, a Profa. Dra. 

Gilda Maria Reale Starzynski classifica essas duas obras como “comédias de transição”. 

Elas não apresentam elementos clássicos da Comédia Ática Antiga como, por exemplo, a 

parábase e a referência a fatos históricos, e funcionariam como um elo entre a forma mais 

antiga de composição de comédias e a que a sucedeu, a saber, a da Comédia Ática Nova, da 

qual a figura exponencial é Menandro43.  

 A atuação de Aristófanes como educador está estreitamente ligada a esses fatos 

históricos, o que é fácil de se entender se lembrarmos que o regime político vigente em 

                                                           
42 Sobre a remuneração dos juízes, conferir a Vida de Péricles de Plutarco (1991: II, 65). Para o 
funcionamento da Heliéia, ver C. Mossé (1995:154), (1991:284 – verbete Justice), (1985:74); S. Hornblower 
(1985:158). 
43 Calcula-se que no período da Comédia Nova tenham sido produzidas aproximadamente mil e quatrocentas 
peças, das quais restaram muitos fragmentos e os nomes de alguns autores. Conferir A. Freire (1985: 285 e 
segs.). 



 

Atenas no século V a.C. era a democracia do tipo participativo44. Isso implicava em que 

cada cidadão tinha o direito, e o dever, de participar de maneira direta das decisões da 

cidade, atuando nas assembléias, propondo e votando leis, servindo como juiz nos tribunais 

populares da Heliéia, examinando as contas e julgando a atuação das autoridades etc. Por 

outro lado, essa ação educativa pressupunha a prática do franco falar (parrhesía), que hoje 

poderíamos aproximar da idéia, moderna, de “liberdade de expressão”. Não pode passar 

despercebida a relação já apontada por Burkhardt (1947: 334-335) entre os agónes das 

comédias e a corrente prática ateniense da reunião para a assembléia popular e os tribunais, 

que leva o poeta a “abusar”, na opinião desse autor, do discurso jurídico e forense, 

reconhecido pelo próprio Aristófanes como uma característica ateniense em Nuvens 

(versos 206-208). Nesse sentido, Green (1994: 11-12) registra que a Comédia Antiga 

apresentava fortes elementos paroquiais, cujo objetivo era reforçar os laços dentro da 

comunidade por meio da participação no riso, provocado por pessoas conhecidas, quando 

aos não-atenienses era dispensado o tratamento equivalente a estrangeiros. Para o autor, a 

presença de coros de animais, estrangeiros ou categorias particulares de homens servia para 

provar à audiência as vantagens e os prazeres de ser ateniense.  

  

 Aristófanes criticou a política e os políticos de Atenas, a arte de seu tempo, os 

modos dos cidadãos e as instituições da cidade; de cada um desses temas trataremos a seu 

tempo, mas acreditamos que a primeira questão a ser examinada para a compreensão do seu 

pensamento refere-se à época em que viveu e atuou. 

 A maior parte das obras de Aristófanes foi composta e apresentada durante a Guerra 

do Peloponeso45. A. Solomos (1972: 193) observa que os anos de 414 – 404 a.C., que 

coincidem com o período mais turbulento da história de Atenas, foram os mais produtivos 

da carreira de Aristófanes e que os especialistas situam nessa época a produção de uma 

dezena de peças hoje perdidas. Ora, a Guerra do Peloponeso foi uma das forças que atuou 
                                                           
44 A democracia ateniense seguia o modelo participativo. Isso significa que cada cidadão tinha o direito e o 
dever de interferir diretamente na política. Em primeiro lugar, pela atuação na Assembléia, onde poderia 
propor leis e votar pela aprovação ou rejeição delas; votar, aprovando ou rejeitando os orçamentos, examinar 
a atuação dos governantes etc. Além disso, poderia participar ocupando cargos no governo, cuja nomeação 
era providenciada, dependendo do caso, por eleição ou por sorteio. Conferir B. Constant: “Da Liberdade dos 
Antigos Comparada à dos Modernos”, in 1985:9-25; Claude Mossé, 1992: verbete Démocratie. 
45 Estabelecemos uma ilustração dessa correlação em uma linha do tempo, para uso dos alunos do Curso 
Experimental e que pode ser encontrada no Anexo IV, ao final deste trabalho; aí fica clara a importância desse 
acontecimento – a Guerra do Peloponeso – para a produção artística de Aristófanes. 



 

no sentido de provocar mudanças na sociedade ateniense, mudanças essas que foram 

combatidas e criticadas por Aristófanes. Segundo Claude Mossé (1982: 53), anteriormente 

citada à página 9, trata-se de um dos acontecimentos da história de Atenas mais bem 

documentados, e, se Tucídides fornece uma versão “de certo modo oficial”, “as comédias 

de Aristófanes constituem os [testemunhos] mais vigorosos” e “permitem-nos antever as 

reações da opinião pública ateniense, em face dos mesmos [acontecimentos], e, dessa 

maneira, reviver, com os atenienses, aquele período, que lhes seria decisivo”. Essa 

também é a opinião de A. Solomos (1972: 72), para quem Tucídides e Aristófanes 

fornecem os únicos testemunhos desse período. Solomos reconhece que Aristófanes não é 

um historiador, mas não descarta os seus relatos: “a sua crônica não é uma história oficial, 

mas sim um eco não menos instrutivo das bisbilhotices do mercado e dos gracejos 

mundanos”. Assim, a guerra, com seus movimentos e suas conseqüências, é o pano de 

fundo de nove das onze peças pertencentes ao corpus aristofânico. Nelas ele critica a 

política externa ateniense, não só o comportamento dos líderes, no campo de batalha e em 

relação ao povo da cidade, como as atitudes do próprio povo diante das embaixadas 

estrangeiras e dos problemas da comunidade. 

 Dentre os líderes da cidade, é Péricles quem representa uma forte referência para o 

poeta na construção de sua crítica política. Vejamos alguns aspectos dessa crítica. 

 No início da guerra do Peloponeso, a tática de Péricles consistiu em abandonar os 

campos e evacuar a população rural para o abrigo dos Grandes Muros da cidade, 

permitindo que os espartanos invadissem e devastassem o território da Ática. Ao mesmo 

tempo, fustigava as costas do Peloponeso com incursões da marinha. O êxodo rural 

provocou a superpopulação da cidade e esse acúmulo de pessoas em um espaço restrito, 

sem as devidas condições sanitárias, acabou por causar uma epidemia que custaria a vida de 

um quarto da população de Atenas. No rastro da epidemia veio o afrouxamento de 

costumes, relatado por Tucídides (1982: II, 53, pág. 105): 

 

“De um modo geral a peste introduziu na cidade pela primeira vez a 

anarquia total. Ousava-se com a maior naturalidade e abertamente 

aquilo que antes só se fazia ocultamente, vendo-se quão rapidamente 

mudava a sorte, tanto a dos homens ricos subitamente mortos quanto a 



 

daqueles que antes nada tinham e num momento se tornavam donos dos 

bens alheios. Todos resolveram gozar o mais depressa possível todos os 

prazeres que a existência ainda pudesse proporcionar, e assim 

satisfaziam os seus caprichos, vendo que suas vidas e riquezas eram 

efêmeras. Ninguém queria lutar pelo que antes considerava honroso, pois 

todos duvidavam que viveriam o bastante para obtê-lo; o prazer do 

momento, como tudo que levasse a ele, tornou-se digno e conveniente; o 

temor dos deuses e as leis dos homens já não detinham ninguém, pois 

vendo que todos estavam morrendo da mesma forma, as pessoas 

passaram a pensar que impiedade e piedade eram a mesma coisa; além 

disto, ninguém esperava estar vivo para ser chamado a prestar contas e 

responder por seus atos; ao contrário, todos acreditavam que o castigo já 

decretado contra cada um deles e pendente sobre suas cabeças era 

pesado demais, e que seria justo, portanto, gozar os prazeres da vida 

antes de sua consumação”. 

 

 Além da mudança nos costumes, com a peste veio também a morte de Péricles, 

desaparecendo em definitivo o tipo de político prezado por Aristófanes. É curioso observar 

que durante aproximadamente trinta anos Péricles foi o líder do partido democrata. 

Entretanto, era de origem nobre, pertencendo à família dos Alcmeônidas. Talvez o apreço 

de Aristófanes por esse tipo de político possa ser explicado pela descrição de Péricles 

fornecida por Tucídides: 

 

“(...) A razão do prestígio de Péricles era o fato de sua autoridade 

resultar da consideração de que gozava e de suas qualidades de espírito, 

além de uma admirável integridade moral; ele podia conter a multidão 

sem lhe ameaçar a liberdade, e conduzi-la ao invés de ser conduzido por 

ela, pois não recorria à adulação com o intuito de obter a força por 

meios menos dignos; ao contrário, baseado no poder que lhe dava a sua 

alta reputação era capaz de enfrentar até a cólera popular. Assim, 

quando via a multidão injustificadamente confiante e arrogante, suas 



 

palavras a tornavam temerosa, e quando ela lhe parecia irracionalmente 

amedrontada, conseguia restaurar-lhe a confiança. Dessa forma Atenas, 

embora fosse no nome uma democracia, de fato veio a ser governada 

pelo primeiro de seus cidadãos. (...)46” História da Guerra do 

Peloponeso, 1982, II, 66, pág. 111. 

 

No rastro da morte de Péricles houve o surgimento de demagogos, combatidos por 

Aristófanes com a máxima força, como se pode ver pela leitura de Os Acarnenses, Os 

Cavaleiros, As Vespas, A Paz, Lisístrata. O caráter desses políticos, que passam a ocupar 

a cena ateniense, também é descrito por Tucídides: 

 

“(...) Seus sucessores, todavia, equivalentes uns aos outros mas cada um 

desejoso de ser o primeiro, procuravam sempre satisfazer aos caprichos 

do povo e até lhe entregavam a condução do governo. Por se tratar de 

uma grande cidade no comando de todo um império, muitos erros 

resultaram dessa atitude, especialmente a expedição à Sicília, cujo 

fracasso se deveu menos a um erro de apreciação das forças contra as 

quais os atenienses iriam combater do que à incompetência daqueles que 

a ordenaram; estes, com efeito, ao invés de tomarem medidas adequadas 

de apoio às primeiras tropas enviadas, entregaram-se a intrigas pessoais 

com o objetivo de obter o comando do povo, e, conseqüentemente, além 

de cuidarem das operações militares com menos energia, pela primeira 

vez introduziram na cidade a discórdia civil. Apesar de tudo, mesmo 

depois do desastre da Sicília, onde perderam não somente seu exército 

mas também a maior parte de sua frota, não obstante as dissensões 

reinantes na cidade, os atenienses ainda enfrentaram durante dez anos os 

                                                           
46 Nicole Loraux (1994: 189-228), ao analisar a função desempenhada pelos discursos fúnebres, observa que 
em Atenas esse gênero literário adquiriu um caráter eminentemente democrático. O autor do discurso, ao 
elaborá-lo, substitui o elogio proferido ou escrito no túmulo de um herói (prática própria da aristocracia) pelo 
elogio coletivo de todos os mortos em combate pela cidade, proferido diante de um túmulo também coletivo. 
Entretanto, ao fazer a análise do discurso fúnebre atribuído a Péricles por Tucídides em sua obra História da 
Guerra do Peloponeso, e que, em última instância, é mais um elogio da cidade que formou os guerreiros que 
estão sendo enterrados do que um elogio das virtudes desses mortos, ela evidencia que, paradoxalmente, o 
discurso de Péricles referenda uma certa leitura aristocrática do modelo democrático. 



 

inimigos que já tinham, reforçados então pelos sicilianos, mais a maior 

parte de seus antigos aliados, então revoltados, e logo depois Ciros, filho 

do Rei, que se juntou aos peloponésios e lhes forneceu dinheiro para a 

sua frota, e só foram vencidos por causa das desavenças pessoais entre 

os seus dirigentes em meio a dissensões internas que os levaram à 

ruína”. (...) História da Guerra do Peloponeso, 1982 II, 66, pág. 111 

(grifos nossos). 

 

 A morte de Péricles ocorreu em 429 a.C., portanto, dois anos após o início da 

guerra (431 a.C.) e quatro anos antes da mais antiga comédia de que dispomos, Os 

Acarnenses, datada de 425 a.C. Por outro lado, a guerra e as suas conseqüências 

enfraqueceram a idéia de que a política devia visar ao bem comum, como nos relata 

Tucídides. Aristófanes aponta e denuncia aqueles que usam a política com o objetivo de 

auferir lucros pessoais, sejam monetários, sejam em honrarias. No quadro geral da obra, o 

alvo do comediógrafo é constituído ora por políticos da linha democrata radical, como 

Cléon (conferir, por exemplo, Os Acarnenses, Os Cavaleiros, As Vespas, A Paz), ora por 

políticos oligarcas, como Frínico, que tomou parte no golpe de 411 a.C. e é citado 

nominalmente em As Rãs. 

 

Atenas: uma sociedade em mudança: 

 

 O fato de a maior parte das obras remanescentes de Aristófanes tratar do tema da 

Guerra do Peloponeso poderia dar a esse conflito um status que ele não merece: o de 

principal força motriz das mudanças sociais pelas quais a sociedade ateniense passava. A 

verdade é que a obra desse poeta cômico registra uma série de mudanças que não 

dependem do contexto da guerra. Vejamos, por exemplo, o papel das mulheres na cidade. 

 Do corpus aristofânico poderíamos tomar três obras, Lisístrata, As Tesmofórias e 

Assembléia de Mulheres, para examinar a questão do papel da mulher na sociedade 

ateniense da época.  É certo que a primeira, datada de 411 a.C., mesma data das 

Tesmofórias, depende do tema da guerra, mas o que nos interessa aqui é o fato de, nas três, 

Aristófanes dar voz, no palco, à maioria silenciosa da cidade – as mulheres.  



 

 Permanece inconteste entre os estudiosos a afirmação segundo a qual as mulheres 

atenienses eram uma camada silenciosa da população, uma vez que nenhum texto do século 

V a.C. é de autoria feminina. Na verdade, não existe ao menos consenso quanto à 

possibilidade de as mulheres receberem algum tipo de educação “escolar” ou de passar por 

um processo institucionalizado de alfabetização47. Sob o ponto de vista jurídico, a mulher 

não chegava a alcançar a maioridade legal e permanecia sempre sob a tutela de algum 

homem de sua família, o pai, o marido, o filho, um tio ou, na falta desses, de um tutor 

nomeado pela cidade. Conseqüentemente, no século V a.C. a mulher ateniense estava 

impedida de qualquer atuação em instâncias políticas: não podia participar da assembléia 

dos cidadãos ou votar nela, integrar como membro o Conselho (Boulé), os tribunais ou 

servir como magistrado. Na vida privada, as mulheres não possuíam propriedade, não 

herdavam, mesmo que fossem filhas únicas, e, pelo menos as mulheres de classe alta não 

gerenciavam dinheiro48. 

 Sendo o papel das mulheres tão tradicional e tão estritamente regulamentado, quer 

pela lei, quer pelo costume, as mudanças nesse papel devem acontecer muito lentamente. 

Entretanto, e justamente por causa disso, a análise da função social das mulheres é um 

instrumento de grande valia para o exame das mudanças que na época clássica ocorreram 

na sociedade ateniense, pois envolve transformações profundas, que podem inclusive 

alcançar a própria estrutura da família. 

 Ora, nas três comédias em questão, o autor apresenta uma situação que contraria a 

norma para as mulheres, pois nelas as personagens femininas assumem o comando na ação. 

Na Lisístrata as mulheres gregas, comandadas pela ateniense Lisístrata, deflagram a greve 

                                                           
47 Conferir S. G. Cole (1992:219-238), que examina e discute vários tipos de fontes (textuais, epigráficas e 
iconográficas) e apresenta as posições adotadas por outros estudiosos. A conclusão da autora é a de que “não 
existe prova de instrução regular de leitura e escrita para meninas no período clássico” (pág. 226) e que 
“durante o período clássico, qualquer menina da classe dos cidadãos que aprendeu a ler e escrever tem que 
ter feito isso em casa. Não existem provas do século V para a real instrução de meninas feita por suas mães. 
A única de tais provas é muito tardia: uma estatueta de terracota helenística de uma mulher e uma pequena 
menina lendo juntas um rolo de livro” (pág. 226) - a referência por ela citada é Daremberg-Ságlio, verbete 
“Educatio”, 447, figura 2605. Blundell (1995: 132-134) concorda com S. Cole e observa que a única mulher 
no contexto ateniense de quem se sabe ter possuído educação intelectual é Aspásia, a companheira de 
Péricles, mas era estrangeira. Ela observa que, se alguma menina chegou a aprender a ler e escrever, isso 
aconteceu dentro da casa, talvez instruída por sua mãe. Por outro lado, registra que o testemunho prestado 
pela iconografia na cerâmica ática leva a imaginar que algumas mulheres atenienses das classe altas tivessem 
aulas de música e dança ministradas por tutores e que tocar lira fosse uma das habilidades assim adquiridas. 
48 Para o estatuto jurídico da mulher, conferir, por exemplo, Blundell (1995: 113-129); Pomeroy (1995: 79-
92); Mossé (1991: 34-38, 49-80). 



 

do sexo com o objetivo de forçar os seus maridos a votar pela paz na assembléia. Elas não 

chegam ao extremo de votar na assembléia política dos cidadãos, mas em uma atitude 

guerreira, própria de varões, tomam de assalto a cidadela da pólis, com o objetivo de 

controlar o tesouro do Estado e impedir o pagamento das tropas. Em As Tesmofórias as 

mulheres aproveitam uma ocasião exclusivamente feminina, a celebração de rituais de 

fertilidade aos quais os homens estavam proibidos de comparecer, para deliberar sobre um 

assunto de seu interesse pessoal: um modo de se livrar do poeta trágico Eurípides que, 

segundo elas, só faz denegrir a imagem das mulheres da cidade. Nos versos 373 e 

seguintes, que examinaremos mais adiante, há uma paródia dos procedimentos da 

assembléia dos cidadãos. Em Assembléia de Mulheres Aristófanes é ainda mais radical: as 

mulheres tomam o poder, por meio do legítimo instrumento de deliberação da cidade, a 

assembléia de cidadãos, que elas dirigem, disfarçadas de homens, com o objetivo de 

transferir o poder para elas mesmas. 

 O problema aqui é determinar quanto do conteúdo das peças está obedecendo 

àquele princípio da comédia arcaica, que problematiza uma situação impossível, com o 

objetivo de provocar o riso, (a tomada do poder pelas mulheres, reconhecidamente 

submissas) e quanto o texto espelha uma possível mudança na dinâmica das famílias, em 

que as mulheres estariam ocupando uma posição de destaque na tomada de decisões de 

interesse comum.  

Observemos o discurso de Liberatropa (Lisístrata) e a observação de Vencebela 

(Calonice) na Lisístrata49: 

 

“Liberatropa: Nós no início <em silêncio> suportávamos <de vós>, os 

homens pela nossa temperança as coisas que vós fizésseis; - pois vós não 

nos deixáveis abrir a boca – no entanto não nos éreis agradáveis mesmo. 

Mas nós vos recebíamos bem, e, muitas vezes, em casa estando, ouvíamos 

que vós deliberáveis mal sobre um importante assunto; então sofrendo 

por dentro nós vos perguntávamos sorrindo “o que se decidiu inscrever 

                                                           
49 Tradução de Ana Maria César Pompeu, indicada na Bibliografia. A tradutora optou por adaptar os nomes 
das personagens para manter uma aproximação com o objetivo original do autor. Conferir a Apresentação da 
tradução, página 11. 



 

na estela acerca do tratado na assembléia de hoje”? “E o que te importa 

isto”? Dizia meu marido; “não te calarás”? E eu me calava. 

Vencebela: Mais eu jamais me calava. 

Comissário: E lamentaria mesmo se não te calasses. 

Liberatropa: Por isso eu me calava. E uma e outra vez nos informávamos 

de uma pior deliberação vossa; então perguntávamos: “como vós 

resolvestes isto, ó meu marido, tão tolamente?” E ele tendo me olhado 

com raiva logo dizia que se eu não tecesse a trama, lamentaria a cabeça 

muito tempo; “e a guerra será preocupação dos homens”. 

Comissário: Ele falava mesmo correto, por Zeus. 

Liberatropa: Como correto, ó desgraçado, se deliberáveis tão mal e nem 

nos era permitido vos aconselhar”? (versos 507-522, grifos nossos). 

 

 Nesses versos, as observações de que às mulheres convém o silêncio e as ameaças 

de espancamento são concordes com o papel submisso da mulher ateniense, tal como nos é 

transmitido por outras fontes textuais50. Mas a insistência de Liberatropa em questionar as 

decisões tomadas pelo marido na assembléia e a afirmação de Vencebela de que ela não se 

calava são um elemento novo introduzido por Aristófanes51.  

O estilo de vida das mulheres variava segundo a classe social a que pertenciam. A 

vida reclusa, em casa, era própria das mulheres de famílias eupátridas ou, pelo menos das 

que pertenciam às camadas abastadas da sociedade. As mulheres ricas atuavam dentro de 

casa, dirigindo os trabalhos, sendo o oikos considerado uma unidade de produção52 e só 

                                                           
50 Conferir, por exemplo, O Econômico de Xenofonte. Em que pese o fato de esse texto pertencer ao século 
IV a.C., trata-se de um testemunho precioso para a descrição de como deveria ser a vida das mulheres 
pertencentes às famílias abastadas de Atenas. Nele Xenofonte, por meio do personagem Iscômaco, retrata as 
atividades das mulheres ricas dentro da casa e como o marido educa a esposa que, nas palavras do autor, 
chega ao casamento sabendo somente fiar e tecer a lã. Iscômaco faz com que ela se transforme numa perfeita 
administradora dos bens do casal.  No relato de Xenofonte não vemos a esposa de Iscômaco expressar a sua 
vontade uma vez sequer.  
51 Consideramos que as possíveis mudanças na dinâmica interna das famílias atenienses são um tema 
interessante para a pesquisa por parte daqueles que se dedicam aos estudos de gênero no mundo helênico. 
Entretanto, acreditamos não ser o caso de examinar a questão aqui de maneira minuciosa.  Como sugestão 
recomendamos Foley, Helene P. (1992), Harrison, A. R. W. (1968), Lefkowitz, M. R. and Fant, M. B., 
(1993), Mossé, C. (1991) e Pomeroy, S. B. (1995). 
52 Um interessante testemunho do oikos visto como unidade de produção pode ser encontrado nas 
Memoráveis de Xenofonte (2.7.1-12).  Nesse texto o personagem Aristarco relata que se encontra em 
dificuldades financeiras, causadas pelo fato de estar abrigando em sua casa várias mulheres parentes suas, o 



 

saiam em ocasiões muito especiais, principalmente as ligadas a cerimônias religiosas, mas 

as mulheres pobres gozavam de uma liberdade de locomoção muito maior. Um bom 

exemplo é a questão do provimento de água. Na falta de meios para possuir escravos que 

realizassem esse trabalho, as mulheres pobres eram obrigadas a ir buscar água nas fontes 

públicas. A iconografia da cerâmica ática atesta essa atividade, ao representar as mulheres à 

beira da fonte com seus jarros, o que certamente constituía uma oportunidade de contato 

social para elas53. A crer no quadro traçado pelo próprio Aristófanes, uma gama variada de 

mulheres trabalhadoras, mais livres e provavelmente mais independentes, devia povoar a 

cidade de Atenas no século V a.C. Observemos a fala da Segunda Mulher nas 

Tesmofórias: 

 

“(...) Morreu-me o marido em Chipre e deixou-me cinco filhos pequenos, 

que eu lá ia sustentando, como podia, a fazer coroas no mercado das 

flores. E desde então, lá os ia sustentando menos mal. (...) Agora vou-me 

embora para a ágora. Tenho de entrelaçar vinte coroas de encomenda 

para uns homens”. (versos 446-458)54. 

 

Os homens pobres não podiam dispensar a força de trabalho de suas mulheres55. 

Uma multidão de parteiras, amas de leite, verdureiras, padeiras, vendedoras de flores e de 

todos os tipos de bens que pudessem produzir eram livres para circular e provavelmente 

tinham alguma chance de administrar o seu dinheiro. 

Por outro lado, a situação do trabalho feminino poderia estar sofrendo um processo 

de mudança em Atenas durante o século IV a.C. e as atividades humildes dessas 

trabalhadoras poderia ser vista como a preparação de terreno para novas possibilidades para 

                                                                                                                                                                                 
que fez com que seus gastos aumentassem de forma considerável. Sócrates aconselha Aristarco a fazer essas 
mulheres trabalharem para pagar o seu sustento. Em se tratando de mulheres pertencentes à classe alta, esse 
trabalho devia ser desempenhado dentro da casa, em atividades tradicionalmente femininas, como a produção 
de farinha e de tecidos, e depois o produto era provavelmente vendido no mercado, por escravos.  Conferir 
Xenofonte (1972: 91-93).  
53 Conferir, entre outras, a hýdria de figuras negras (cf. Bron e Lissarrague in Bérard, C., 1984: 11, fig. 9), 
pertencente ao acervo do Museo Archeologico de Bari. Esse vaso, pertencente à produção do Pintor A. D., é 
descrito por Beazley (1978: 334,4) como “mulheres na fonte”. Infelizmente não há como estabelecer se as 
mulheres nele retratadas eram livres ou escravas. Ver imagem no Anexo I, página 2, no final deste trabalho. 
54 Utilizo a tradução de Maria de Fátima Sousa e Silva, indicada na bibliografia. 
55 Demóstenes (2001:265), por exemplo, fornece o testemunho para o trabalho de mulheres livres e 
pertencentes a famílias com estatuto de cidadania. (Contra Eubulides, 44-45). 



 

as mulheres. Lefkowitz e Fant (1993: 377) recolhem o epitáfio de uma médica de Atenas, 

datado do século IV a.C.: 

 

“Fanostrate, uma parteira e médica, repousa aqui. Ela não causou dor a 

ninguém, e todos lamentaram a sua morte”. (Kaibel 45 = Pleket 1.G) – 

grifos nossos. 

 

Em que pese o fato de ser apenas uma ocorrência, ela nos permite pensar que o 

caminho para profissões de maior destaque social estava aberto para as mulheres. Observe-

se que ela exercia concomitantemente uma profissão tradicionalmente feminina –a de 

parteira- e uma masculina –a de médica-, praticamente configurando um processo de 

transição. Lamentavelmente, não há como estabelecer se Fanostrate era uma ateniense ou 

uma estrangeira residente, nem qualquer outro dado pessoal. Se era casada, por exemplo, 

ou a classe social a que pertencia. Essas são informações importantes, pois como já vimos 

antes, as mulheres das classes mais pobres tinham uma maior facilidade de sair para 

trabalhar. A origem de Fanostrate também poderia pesar na avaliação de seu caso, uma vez 

que sabemos que as mulheres estrangeiras, principalmente as que eram oriundas das regiões 

orientais do mundo grego, tinham maiores possibilidades de acesso aos estudos.  

Do mesmo modo, o século IV a.C. vê surgir mulheres que participam de maneira 

mais efetiva das decisões econômicas da família, estando presentes, por exemplo, na 

condição de testemunhas dos testamentos. Examinemos um trecho do discurso de 

Demóstenes intitulado Contra Espudias (17-18): 

 

“(...) Efetivamente, quando Polieucto estabelecia a sua última vontade, 

estava presente a sua mulher (...) De fato, quando foi chamado, 

respondeu ele, pessoalmente, que não tinha tempo, que bastava que sua 

mulher estivesse presente. Como Aristógenes o tivesse informado 

minuciosamente de todos esses fatos, não só há evidência de que então 

não fez qualquer comentário, mas que, como Polieucto viveu 

posteriormente mais de cinco dias, (...) nem mostrou indignação, nem 

apresentou qualquer argumento contrário, nem tão pouco sua mulher, 



 

presente desde o princípio”. Demóstenes (1983: 265-266) – grifos 

nossos. 

 

No caso, Espudias contesta o testamento de seu sogro. O que nos interessa aqui é o 

fato de que a mulher de Polieucto, que no século V a.C. não seria admitida como 

testemunha em um processo, no século IV é considerada testemunha válida tanto pelo 

marido como pelo orador. 

Outra evidência de mudanças ocorridas no estatuto da mulher pode ser encontrada 

no discurso de Lísias intitulado Contra Diogeiton (23, 11-18). Nesse caso, a mulher é 

representada na corte por seu cunhado. Ela foi capaz de examinar as contas, questionando 

no tribunal a administração da herança feita por seu tutor, acusando-o de manejar mal os 

registros e, dessa forma, fraudar seus filhos, em relação à propriedade que pertencia a eles 

por direito. 

 

Nas três peças de Aristófanes que escolhemos para exemplificar a questão das 

mudanças sociais em Atenas, o tema da tomada do poder assume a forma da paródia dos 

processos políticos da assembléia (ekklesía) ateniense. Assim, podemos ler no discurso da 

Mulher nas Tesmofórias: 

 

“Oiçam todas! Eis a decisão do conselho das mulheres, que teve como 

presidente Timocleia, como secretária Lisila e oradora Sóstrata: que se 

faça uma assembléia na manhã do segundo dia das Tesmofórias, em que 

temos mais tempo, para se deliberar, primeiro que tudo, sobre Eurípides, 

que castigo se há-de dar a esse cavalheiro. (...)” (versos 372-378). 

 

Na Lisístrata, as mulheres, após a tomada de decisão sobre o seu movimento 

grevista (em relação ao sexo) e de tomada do poder (em relação à apropriação do tesouro 

depositado na Acrópole), realizam um juramento “solene” (versos 184-237), adaptado 

especialmente para a ocasião. 

Em Assembléia de Mulheres o enredo é mais radical: disfarçadas de homens as 

mulheres participam da assembléia de cidadãos de Atenas, propõem a mudança da lei e 



 

votam a entrega do poder para as mulheres. O personagem Cremes descreve a Bléfiro, 

outro homem, como se deu a “manobra política” feminina, um verdadeiro “golpe de 

Estado”: 

 

“CREMES: - Bem, depois um rapazola bem parecido, claro de pele56, do 

tipo do Nícias, saltou do lugar para usar da palavra. E pôs-se a dizer que 

se devia confiar às mulheres o governo da cidade. Armou-se uma 

barafunda dos demônios, com a malta dos sapateiros a gritar ‘Bravo! 

Bravo!’ Entre a gente do campo levantou-se um coro de murmurações. 

(...) 

Pois é, mas estavam em minoria. O tipo armou um berreiro desgraçado, 

a passar os maiores elogios às mulheres. (...) 

Que a mulher, dizia ele, é um modelo de bom senso, que só traz fortuna. 

Que não anda por aí a badalar aos quatro ventos os mistérios das 

Tesmofórias, enquanto tu e eu, quando estamos no conselho, não fazemos 

outra coisa. 

(...) 

Depois pôs-se a dizer que elas emprestam umas às outras roupa, jóias, 

dinheiro, louças, só lá entre elas, sem testemunhas: que devolvem tudo, 

ninguém fica defraudado, como – eram palavras dele – é uso e costume 

cá entre nós. 

(...) 

                                                           
56 O fato de o “rapaz” ser descrito como “claro de pele” é a indicação dada pelo poeta de que, na verdade, ele 
está falando de uma mulher. A vida reclusa dentro da casa tornava a pele das mulheres pálida por falta de sol. 
Isso é atestado pela pintura nos vasos áticos: na elaboração das figuras femininas, via de regra, utilizava-se 
tinta branca. Ver, por exemplo, a ânfora de figuras negras (Anexo I, pág. 3) retratada por Bérard (1984: 24, 
fig. 26), atribuída por Beazley (1978: 141.1) ao Pintor de Londres. No lado 1, um cortejo nupcial, com um 
casal de noivos em um carro. Chamamos a atenção para três portadoras de joeiras, cuja pele foi representada 
em branco. Esse também é o caso da hýdria que já citamos na nota 53. Comparar com a ânfora de vinho 
atribuída ao Pintor de Amasis (Boardman, 1985: 198, prancha 143, que reproduzimos na página 4 do Anexo 
I), descrita em Bezley (1978: 152.25), datada de aproximadamente 540-530 a.C., que apresenta duas mênades 
com uma lebre diante do deus Dioniso. As mênades têm a sua pele na cor da argila do fundo, isto é, não estão 
pintadas de branco, mas o contraste entre a cor da pele masculina e a da pele feminina é estabelecido pela 
pintura negra do deus.  



 

Nem se metem em denúncias, nem em processos, nem em golpes para 

derrubarem a democracia. Pelo contrário, foi um nunca acabar de 

elogios às virtudes femininas. 

BLÉFIRO: - E que é que se decidiu? 

CREMES: - Confiar-lhes a cidade. Parece que essa foi a única tentativa 

que ainda não se fez nesta terra”. (versos 434-457)57 

 

Em Assembléia de Mulheres, uma vez tomado o poder, Praxágora, a heroína da 

peça, começa a reformar a sociedade ateniense, criando basicamente duas leis. Em primeiro 

lugar, ela decreta que todos os bens particulares devem ser entregues ao Estado, que por sua 

vez deverá providenciar a sua redistribuição, segundo as necessidades dos cidadãos (versos 

583-607). Tal providência eliminaria ao mesmo tempo a pobreza e os roubos e violências. 

A segunda lei diz respeito às atividades sexuais: todo homem que quiser manter relações 

com uma mulher deve, primeiro “servir” uma mais velha e mais feia, sendo o inverso 

também verdadeiro, isso é, toda mulher deve antes se entregar a um homem comumente 

desprezado pela falta de dotes físicos (versos 611-629).  Praxágora observa que o 

reconhecimento dos filhos advindos de tais uniões se dará por meio da idade: 

 

“As crianças vão considerar como pais todos os mais velhos, conforme a 

sua idade”. (versos 636-637). 

 

Maria Helena da Rocha Pereira, na Introdução à sua tradução da República (cf. 

Platão, 1983: XV), ao discorrer sobre a data real da composição desse diálogo afirma que 

“há uma relação inegável entre as doutrinas expostas no Livro V e As Mulheres na 

Assembléia, comédia de Aristófanes que não pode ser posterior a 392 a.C.” O cotejo entre 

a passagem do Livro V da República, onde defende a comunidade de mulheres e de filhos 

dos guardiões (454d e segs.) e os postulados de Praxágora, na Assembléia de Mulheres, 

aponta para um possível parentesco entre a comédia e uma das maiores obras filosóficas da 

Antiguidade. O problema então seria encontrar onde reside esse parentesco. Ao comentar a 

data provável da composição da República, A. Diès (1972: 247) observa que “essas idéias 

                                                           
57 Utilizo a tradução de Maria de Fátima Sousa e Silva, indicada na bibliografia. 



 

de ‘feminismo’ antigo e de dissolução da família ‘flutuavam no ar’; os sofistas, adversários 

da QR�PRM� devem tê-las formulado; Aristófanes as ridicularizou; Platão as tomou para si 

porque, mesmo após a comédia, poderia ainda encontrar o seu bem58”.  

Então não seria ilícito imaginar, como o faz S. Blundell59 (1995: 183), que nos 

círculos cultos da Atenas de Aristófanes já houvesse uma discussão sobre o papel da 

mulher na sociedade, seja inspirada pela experiência histórica de outras sociedades (a da 

espartana, por exemplo, ou a da seita órfico-pitagórica), como querem Barker e Robin, seja 

pelo exame da questão por parte dos sofistas, como registra da Rocha Pereira. Seria 

interessante saber em que medida os possíveis debates sobre a posição da mulher na 

sociedade teriam influenciado uma série de avanços que podem ser detectados a partir do 

século IV a.C. Infelizmente a questão está longe de ser resolvida, uma vez que a produção 

literária e filosófica dos sofistas chegou até nós em estado muito fragmentário e não 

permite um cotejo de fontes para o tema.  

Um contraponto para a imagem da mulher submissa que prevalece no século V a.C. 

(exceto é claro, nos textos teatrais) e que pode ser indicativo de um processo de mudança 

no papel da mulher na sociedade ateniense, é encontrado nas Leis de Platão, texto do século 

IV a.C.  

Na passagem 774c-d o filósofo propõe a abolição do costume de dotar as noivas. O 

seu objetivo aqui é o de resguardar os maridos da arrogância das mulheres que recebiam 

dotes generosos, e, ao mesmo tempo, prevenir a possibilidade de eles virem a sofrer 

humilhações e se tornarem excessivamente servis em relação às suas esposas. 

 

Outro tema constante nas peças de Aristófanes é o das mudanças causadas pela 

introdução, em Atenas, de idéias filosóficas trazidas por pensadores naturalistas e pelos 

sofistas, na sua maior parte estrangeira. Tais idéias filosóficas influenciaram, por um lado, a 

educação formal, e, por outro, o próprio teatro, o que se pode ver claramente pela leitura 
                                                           
58 O surpreendente possível parentesco entre a Assembléia de Mulheres de Aristófanes e a República de 
Platão é comentado por vários estudiosos desse filósofo. Conferir, por exemplo, Taylor (1977: 277), Robin 
(1968: 207-209) e Barker (1978: 255-256).   
59 Entretanto, contrariando muitos estudiosos de Platão, Blundell acredita que Aristófanes estaria, em  
Assembléia de Mulheres, respondendo diretamente às propostas formuladas por Platão no Livro V da 
República, o que remeteria a toda uma série de problemas relativos à data de composição dessa obra do 
filósofo ateniense. Além disso, para ela “o mundo virado de cabeça para baixo é um tema comum na 
comédia, e é precisamente por ser tão ultrajante e improvável que o governo das mulheres e o comunismo a 
ele associado são caracterizados na peça”.  



 

das tragédias. Dessa maneira, acabaram por se tornar objeto do combate de nosso autor, 

cujos modelos de política, políticos, teatro, educação, poesias vinham da geração que 

vencera os persas, isto é, Temístocles, Aristides, Péricles60, frutos da antiga educação 

ateniense e dos poetas trágicos Ésquilo e Sófocles et alii, como veremos adiante. Esse 

combate contra as novas idéias filosóficas e contra as transformações por elas operadas na 

educação se desenvolve em duas direções diferentes: de um lado, o ataque realizado de 

forma direta nas Nuvens contra as idéias dos filósofos naturalistas e dos sofistas, e, nas 

Rãs, contra a nova poesia trágica representada por Eurípides, a medida em que esse discute 

algumas teses dos sofistas em suas peças; e, de outro lado, o ataque realizado de forma 

difusa no corpo de uma peça, com uma pequena referência ao assunto, como é o caso, por 

exemplo, da Paz61: 

 

“Criança: Tem mas é cautela, não vá escorregares e malhares daí 

abaixo. Depois de coxo, vais dar assunto a Eurípides e viras tragédia” 

(versos 146-148) 

  

Nesse sentido, o grande problema parece residir no fato de Aristófanes tomar como 

pólis  modelar a Atenas contemporânea das guerras greco-pérsicas, o que é corroborado 

pela constante referência aos guerreiros que combateram os Medos em Salamina, Maratona 

etc. Esse é o caso, por exemplo, do valor que ele atribui à educação ateniense aristocrática 

nas Nuvens62: 

 

“Mas, na realidade, foi com essas coisas que a minha educação criou os 

homens guerreiros de Maratona” (versos 985-986). 

 

                                                           
60 Péricles não combateu os persas, mas é o modelo mais bem acabado de político pertencente à fase de ouro 
da democracia ateniense. 
61 Utilizo a tradução de Maria de Fátima de Sousa e Silva, indicada na bibliografia. O trecho todo (versos 76-
148) parece ser uma paródia do Belerofonte, tragédia perdida. O personagem principal, Trigeu, alça vôo em 
direção ao Olimpo montado em um escaravelho e Aristófanes não perde a chance de registrar que Eurípides, 
segundo ele, tem predileção por heróis estropiados (o seu Belerofonte era coxo por ter caído de Pégaso) que, 
também segundo ele, apresentariam uma maior facilidade em angariar as simpatias do público. 
62 Utilizo a tradução de Gilda Maria Reale Starzynski, indicada na bibliografia. 



 

Esse também é o caso dos coros dos Acarnenses e das Vespas, compostos por 

velhos guerreiros das guerras médicas, e que serão analisados mais adiante neste trabalho. 

Por hora, basta dizer que esses velhos guerreiros são, para Aristófanes, os grandes 

exemplos de soldados e de cidadãos. A permanência dos personagens e a persistência das 

referências a eles na obra do comediógrafo ateniense parecem apontar para o desejo de 

pólis estática no tempo, que poderia estar desprezando todas as mudanças ocorridas no 

século V a.C., inclusive aquelas introduzidas pela transformação de Atenas em um império 

marítimo63. Observemos por exemplo os versos 1097-1101 das Vespas: 

 

“(...) Eis aí por que, tendo tomado numerosas cidades aos Medos, somos 

os verdadeiros responsáveis pelos tributos que se trazem para cá e que os 

jovens dilapidam”. (grifos nossos)64 

  

Os versos acima suscitam a impressão de que as cidades que pagavam tributos eram 

cidades persas e não cidades gregas, que anteriormente gozavam do status de aliadas. A 

transferência feita por Péricles do tesouro de Delos para Atenas (454 a.C.) modificou o 

estatuto dessas cidades que, se nominalmente eram aliadas, de fato eram súditas de Atenas, 

o que é provado pelo controle manu militari de Melos (Tucídides, 1982: V, 84-115). 

Entretanto, nos versos 1097-1101 das Vespas Aristófanes transmite a impressão de que os 

tributos não são uma conseqüência do império ateniense, que submeteu a jugo as cidades 

que anteriormente eram aliadas, e, sim, o resultado direto das vitórias alcançadas na guerra 

contra os persas. Há como que um lapso de tempo que apaga os acontecimentos históricos 

que, afinal das contas, pertenciam a um passado muito menos remoto do que as guerras 

contra os persas. 

O mesmo parece acontecer em relação ao misthós heliastikós ou dikastikós. O 

misthós heliastikós era o jeton pago aos atenienses pelo dia de trabalho nos tribunais da 

Heliéia. Foi Péricles quem, no século V a.C., instituiu o pagamento65, que consistia numa 

                                                           
63 Mesmo que no coro de Vespas Aristófanes esteja homenageando os combatentes navais, a referência é à 
batalha de Salamina e não à manutenção do império feita pela frota ateniense, uma vez que ele fala dos 
inimigos medos “arpoados como atuns” (versos 1085-1086).   
64 Utilizo a tradução de Junito Brandão, indicada na bibliografia. 
65 Segundo Maria Helena da Rocha Pereira (1980: 332), em 451-450 a.C. Entretanto, Hornblower (1985: 158) 
aponta 460 a. C. como o ano em que Péricles instituiu o pagamento para o dia de trabalho na Heliéia. 



 

quantia bastante modesta, um óbulo, suficiente talvez para uma refeição. Posteriormente, 

ainda no século V a.C. (provavelmente em 425 ou 424), o demagogo Cléon teria 

aumentado o valor do misthós heliastikós para três óbulos. 

Em As Vespas, o coro da peça é de vespas, representando os juízes da Heliéia, cujo 

meio de vida consiste no pagamento desse jeton: 

 

“Coro - (...) A nossa indústria provê abundantemente todas as 

necessidades: ganhamos a vida, picando a todo mundo (...)” (versos 

1111-1112) 

 

Para Aristófanes essa dependência dos juízes em relação ao pagamento levou à 

submissão deles aos desejos e caprichos dos demagogos: 

 

“Bdelicleão: - E não é grande escravidão ver todos aqueles investidos de 

magistraturas, eles, seus aduladores e assalariados. Tu, desde que te 

dêem três óbulos, estás satisfeito. Esses óbulos tu mesmo os recebes com 

muitas fadigas como marinheiro, infante e soldado sitiador. 

Além do mais, vives sob as ordens deles e é isso o que mais irrita, (...). 

Toma por cúmplice um dos colegas e se um acusado manda um presente, 

ambos se entendem rapidamente sobre o assunto como dois serradores, 

dos quais um solta e o outro puxa, e tu, de boca aberta, olhas para o 

colácreto66, sem perceber a manobra. 

(...) 

Querem que sejas pobre, e eu te direi o motivo: é para que reconheças a 

mão que te acaricia e estejas disposto, à menor instigação, a lançar-te 

furiosamente contra um de seus inimigos. (...)” (versos 682-705 , grifos 

nossos) 

  

                                                           
66 Funcionário encarregado de pagar os juízes, após cada audiência. 



 

A acusação aqui é a de que Cléon aumentou o valor do misthós heliastikós para três 

óbulos numa medida demagógica cujo objetivo era duplo: agradar o povo e controlar os 

tribunais, o que é concorde com os versos 50-52 de Os Cavaleiros67: 

 

“(...) Povo, despacha primeiro um processo – não mais que um! – e vem 

tomar a tua banhoca; depois toca a papar, mete para o bucho, saboreia-

lhe bem. Aqui tens os três óbulos. Queres que te sirva a ceia?” 

 

 Aristófanes, convenientemente, esquece que a instituição do misthós heliastikós foi 

obra de Péricles e também, convenientemente, toma como alvo o aumento de seu valor para 

três óbulos.  

 Ora, a questão do pagamento do trabalho dos heliastas nas Vespas traz à cena outra 

realidade da Atenas da época do poeta: o processo constante do empobrecimento da cidade, 

atestado nessa peça, que demonstra até que ponto os pobres dependiam do desempenho de 

suas funções de juízes para a obtenção do pão cotidiano: 

 

“Uma criança – Se eu te pedir uma coisa, pai, tu me ouves? 

Coro – Sem dúvida, filhinho. Vamos, fala, que queres que eu te compre 

de bonito? Creio que vais pedir ‘ossinhos’ para jogar, não é, meu filho? 

Uma criança – Não, por Zeus; mas figos secos, paizinho, é melhor. 

Coro – Não, por Zeus, nem que te enforques... 

Uma criança– Então, por Zeus, não te guiarei mais! 

Coro – ... porque, com esse magro salário, tenho que comprar pão, 

lenha, carne, e ainda me pedes figos? 

Uma criança – Dize-me, pai, se o Arconte não abrir hoje o tribunal, que 

haveremos de almoçar? Tens alguma salutar esperança a nos oferecer ou 

apenas ‘o caminho sagrado de Hele’? 

Coro – Ai! Ai! Por Zeus, não sei realmente como almoçaríamos”! (versos 

291-311). 

 
                                                           
67 Utilizo a tradução de Maria de Fátima Sousa e Silva, indicada na bibliografia. 
 



 

 Tomando claramente como fundamento os dados transmitidos por Aristófanes em 

As Vespas, C. Mossé (1985: 74) afirma que os tribunais se reuniam muito freqüentemente, 

o que explicaria que os heliastas fossem, muitas vezes, homens idosos, para quem o 

misthós representaria um recurso razoável: “havia em Atenas, sobretudo entre as pessoas 

idosas (...) massas pobres sem trabalho e sem recursos, e é bem esses que parecem ter feito 

parte do coro dos heliastas das Vespas de Aristófanes”. 

 Também na linha da análise sob o ponto de vista econômico é que se desenvolve o 

trabalho de E. David (1984). O autor se propõe a identificar e discutir os problemas da 

sociedade ateniense a partir do exame das peças de Aristófanes. Ele elege principalmente 

Assembléia de Mulheres e Pluto, uma vez que o seu centro de interesse reside na crise 

econômica que se abateu sobre muitas cidades gregas que participaram da Guerra do 

Peloponeso (pág. 3). A escolha dessas obras repousa sobre o fato de elas retratarem os anos 

imediatamente posteriores ao fim das hostilidades68. Assim, ele encontra nessas peças 

muitos elementos que mostram uma população ateniense em estado de penúria na época da 

composição dessas comédias. Ora, como já vimos anteriormente, o poeta já apontava a 

existência desse empobrecimento em 422 a.C., nas Vespas, vinte e nove anos antes da 

Assembléia e trinta e quatro anos69 antes de Pluto. Na verdade, o que nos interessa aqui é 

que uma análise isolada de cada peça apresenta o retrato de um momento da história de 

Atenas e o exame do conjunto coloca em evidência um processo histórico, econômico, 

social, cultural; enfim, descortina diante de nossos olhos uma sociedade em mudança. 

 

1.2 - Análise da obra de Aristófanes, destacando sua atuação educativa, estrita e ampla: 

 

No quadro maior da obra de Aristófanes, a ação educativa se desenvolve no sentido 

de influenciar a atuação dos atenienses, principalmente no âmbito da política, sem esquecer 

das outras esferas da vida social. Aristófanes não deseja apenas divertir, pois  acredita 

que a sua ação é útil, comparativamente à de seus adversários. Aristófanes vê a si mesmo 

como um conselheiro da cidade e acredita que a sua missão é tornar o cidadão melhor. 

Assim, na passagem abaixo, de Os Acarnenses, o poeta afirma que uma de suas funções é 

                                                           
68 A Guerra do Peloponeso terminou em 404 a.C. A Assembléia de Mulheres foi apresentada em 393-392 
a.C. e Pluto em 388 a.C., com uma possível primeira apresentação em 409 a.C. 
69 Ou treze anos, dependendo da data que elegermos para a peça, 388 ou 409 a.C. 



 

desmascarar o discurso persuasivo e enganoso com que os embaixadores estrangeiros 

tentam induzir os atenienses ao erro: 

 

“(...) Afirma o poeta ter-vos prestado muitos e bons serviços (SR OOZ Q�
D�JDTZ Q), ao impedir que vocês fossem redondamente enganados 

(H�FDSDWD VTDL) por discursos de estrangeiros, que se deixassem levar 

por lisonjas, que se tornassem numa gente mole ([DX QR SRO L�WDM). 

Dantes, os embaixadores das cidades, quando vos queriam enganar 

(H�FDSDWZ QWHM), começavam por vos chamar ‘povo coroado de 

violetas’. Mal tais palavras eram ditas, vocês ficavam logo de rabo 

alçado lá com as histórias das coroas. Quem quer que fosse que, para 

vos espicaçar a vaidade, chamasse ‘lustrosa’ a Atenas, conseguia tudo 

com esse ‘lustrosa’, por vos dar um epíteto próprio de sardinhas. Foi este 

um dos muitos serviços (SR OOZ Q� D�J DTZ Q) que vos prestou o poeta, 

além de ter provado o valor da democracia para os povos das cidades 

aliadas. Por isso, hoje em dia, quem vos vem pagar tributo, sente o 

desejo de ver esse poeta por excelência (SR LKWK?Q� WR?Q� D��ULVWRQ), capaz 

de arriscar dizer a verdade aos Atenienses” (...) Os Acarnenses, versos 

633 - 645, grifos nossos. 

 

 Aqui, a utilidade está ligada à expressão SR OOZ Q� D�JDWZ Q – “muitos bens/ coisas 

boas”, traduzidos por Maria de Fátima S. Silva como “serviços”. Esses bens ou serviços 

referem-se a não permitir que os atenienses se tornem uma “gente mole” ([DX QR SRO L�WDM 

– palermas) e que sejam totalmente enganados. Observe-se aqui a simetria existente entre 

SR OOZ Q� D�J DTZ Q – muitas [coisas] boas e SR LKWK?Q� WR?Q� D��ULVWR Q – poeta excelente, 

uma vez que D��ULV WR M é o superlativo de D�JDTR �M. Na seqüência do argumento, 

encontramos referência a como o poeta atua, a fim de que os atenienses não sejam 

enganados: 

 



 

“(...) Foi por isso, por causa dessa audácia, que sua fama já chegou 

longe; a ponto que até o Rei, para por à prova a embaixada dos 

Lacedemônios, começou por lhes perguntar qual dos dois povos era mais 

poderoso pela sua armada, e depois a qual dos dois dirigia o tal poeta 

mais ataques (WR?Q� S RLKWK�Q� SR �WHUR L� HL��SR L� NDND ?� SR OOD�). Esse povo 

é de longe superior (EHOWL�RXM), dizia ele, e o que tem mais 

possibilidades de ganhar a guerra, se o tomar por conselheiro 

(FX�PER XOR Q)” (...) Os Acarnenses, versos 646 – 651, grifos nossos. 

 

A utilidade do poeta reside na sua qualidade de conselheiro capaz de formular 

ataques (ou falar muitas coisas ruins), o que dá a seqüência adequada à passagem anterior. 

Também poderíamos entender que, ao aconselhar e denunciar, Aristófanes educa, pois visa 

à mudança do comportamento e abre os olhos dos cidadãos. 

Ainda no sentido de ser útil à sua cidade, ele combate os sicofantas70, cuja 

existência considera uma praga para Atenas: 

 

“(...) Afirma que, depois daquele, investiu no ano passado contra esses 

demônios de febres frias e de febres quentes que, à noite, estrangulavam 

os pais e afogavam os avós e inclinados sobre vossos leitos, leitos 

daqueles que estimam a tranqüilidade, enchiam-vos de processos, 

citações, depoimentos a tal ponto que muitos se ergueram de um salto e 

correram assustados para junto do arconte polemarco.(...)” As Vespas, 

versos 1037 – 1041, grifos nossos. 

 

 Como aqui Aristófanes está desenvolvendo o argumento da utilidade que a sua 

poesia tem para o público, o combate à sicofantia deveria angariar a simpatia do público 

para o nosso poeta. É interessante notar que Aristófanes afirma que combatera os sicofantas 

                                                           
70 Acusadores profissionais. A prática de sicofantia, comum nos tribunais atenienses. 



 

no ano anterior, portanto, em 423 a.C. Ora, a peça apresentada nesse ano foi As Nuvens, 

onde não há referências a essa prática judiciária ateniense71. 

 Após ter enumerado de maneira explícita cada um dos casos particulares em que a 

sua ação foi útil, o poeta arremata o seu argumento destacando o caráter geral da utilidade 

de sua obra: 

 

“(...)Após terdes encontrado um defensor contra os males e um 

purificador (NDTDUWK�Q) deste país, vós o traístes72 no ano passado, 

quando semeava as idéias mais originais que, por não terem sido bem 

compreendidas, não puderam desenvolver-se.(...)” As Vespas, versos 

1042 – 1045, grifos nossos. 

 

 Ao considerar-se um purificador (NDTDUWK�Q), Aristófanes aproxima o tema da 

comédia do terreno mítico religioso. Esta atitude estaria ligada ao combate a Cléon, que 

converteu em monstro híbrido, por um lado, e, por outro, aos sicofantas, identificados com 

os demônios das febres frias e das febres quentes. A finalização do argumento ocorre por 

meio de uma exortação aos espectadores, que farão a avaliação da peça: decididamente, 

Aristófanes espera receber o prêmio com As Vespas: 

 

“(...) No futuro, espectadores imprevisíveis, amai e honrai melhor os 

poetas que procuram dizer e inventar algo de novo: conservai seus 

pensamentos e guardai-os em vossos armários com os marmelos. Se 

assim fizerdes, vossas roupas exalarão o ano inteiro um perfume de ... 

habilidade! (...)” As Vespas, versos 1051 – 1058, grifos nossos. 

 

 O poeta expressa, nesta parábase, o descontentamento por não ter vencido uma 

edição anterior do festival e, ao fazê-lo, aponta mais uma utilidade dos seus versos. 

Novamente encontramos Aristófanes colocando a si mesmo no papel de educador, pois, 

conservando e guardando os seus versos, os atenienses acabariam por aprender a ser mais 
                                                           
71 A única referência nas Nuvens à questão judiciária é encontrada nos versos 205-208, onde Aristófanes 
critica a mania judiciária dos atenienses, que considera ser um traço do caráter de toda a pólis. 
72 Provável alusão ao fato de As Nuvens, obra do ano anterior, não terem alcançado o primeiro prêmio. 



 

espertos. O interessante é notar o recurso cômico aqui empregado: espera-se que as roupas 

exalem perfume de marmelo; entretanto, elas exalarão perfume de habilidade, qualidade 

que o poeta considera possuir no mais alto grau e que acredita ser capaz de transmitir aos 

seus espectadores; e o risível, aqui, residiria exatamente no inesperado cheiro de 

habilidade. 

 Em As Rãs o valor utilidade, Aristófanes o exercita no campo político e, 

novamente, se propõe a educar, como vemos pelo uso que faz do verbo GLGD�VNZ: 

 

“Corifeu: “É justo (GL�N DLR�Q) que o divino coro aconselhe e ensine 

(GLGD�VNHLQ) o que é útil ([UKVWD?) para a cidade. Portanto, em 

primeiro lugar, parece-nos bem tornar os cidadãos iguais (H�FLVZ VDL) e 

suprimir os seus medos” versos 686 – 688, grifos nossos. 

 

 Aqui, os conselhos de Aristófanes referem-se ao fato de atenienses terem perdido a 

cidadania73 após a derrocada do regime oligárquico instituído em 411 a.C. Assim 

compreende-se o uso da expressão tornar iguais: H�FLVZ VDL�– ele pretende que a pena de 

atimía seja extinta� Para tanto chama os cidadãos à concórdia e à união da cidade, apelando 

para a sua natureza sábia: 

 

“(...) E deixando a cólera, ó varões prudentíssimos (VR IZ�WDWR L) por 

natureza (IX �VHL), tornemos voluntariamente parentes todos os homens, 

iguais em direitos (ND�S LWL�PR XM) e concidadãos, quantos combateram no 

mar ao nosso lado”. As Rãs, versos 700-702. 

                                                           
73 É esse o sentido da punição conhecida como atimía. Segundo C. MOSSÉ (1992: verbete atimie), tratava-se 
da privação de certos direitos, por meio da qual eram punidos os delitos cometidos pelos cidadãos. Ainda 
segundo o autor, haveria em Atenas dois tipos de atimía, um seria sobrevivência das práticas antigas e o outro 
era definido de maneira precisa pela lei. O primeiro consistia numa espécie de morte cívica, em que o 
indivíduo não só perdia os direitos políticos como podia ser levado à morte. Os seus bens eram confiscados e 
a atimía poderia ser estendida aos membros de sua família. 
 O outro tipo de atimía, precisamente definido pela lei, consistia em proibir o culpado de freqüentar 
os lugares em que se decidia a política da cidade. Era vedado tomar a palavra, adentrar santuários e participar 
das manifestações da religião pública. Mas o cidadão podia permanecer na cidade, conservar os seus bens e 
levar uma vida privada normal. Esse parece ser o caso que Aristófanes está citando nos versos 686-688 de As 
Rãs. 



 

 

 Aristófanes esforça-se por destacar o caráter de utilitário de sua arte em relação aos 

assuntos cívicos sérios. Entretanto, ao fazer isso, não despreza o riso leve e solto, 

desvinculado das preocupações políticas. Assim, em A Paz, Aristófanes faz graça com a 

sua própria aparência e nos brinda com uma variante extremamente cômica da utilidade: 

deixando de lado os altos interesses cívicos, o autor acena com a possibilidade de vantagens 

pessoais, caso o corpo de jurados nele votasse. Aparentemente trata-se de um corpo de 

jurados composto por cidadãos idosos, carecas que, ao se identificar com nosso poeta, 

poderiam auferir muitas vantagens, se ele ganhasse: 

 

“(...) E mesmo os carecas, ficam avisados de que devem cooperar na 

minha vitória. Porque se saio vencedor, toda a gente, à mesa ou nos 

banquetes, há-de dizer: ‘Vá lá, uma lambarice para o careca! Passa aí 

esse docinho para o careca! Não recuses o que é devido a um homem de 

testa pelada, como o mais talentoso dos nossos poetas’ (...)” A Paz, 

versos 767 – 772. 

 

A função do poeta é educar o público: 

 

 Na parábase, parte dessa função de educar o público é feita por meio de 

admoestações. Segundo Adriane S. Duarte74 (2000:36), a contrapartida dos elogios contidos 

nos anapestos é “a censura aos espectadores e aos opositores”. No contexto do auto-

elogio, essas admoestações do poeta se traduzem em queixas pelo fato de ele não ter 

vencido em edições anteriores dos concursos teatrais: 

 

“(...) E agora, gente boa, prestai atenção, se aprecieis algo sincero. O 

poeta deseja na oportunidade fazer algumas censuras aos espectadores. 

Julga ter sido vítima de uma injúria gratuita, após ter-lhes prestado 

tantos benefícios (HX� � SHSRK NZ�M), a princípio sem se nomear, ajudando 

                                                           
74 Não podemos deixar de registrar aqui a dívida que nosso trabalho tem em relação à obra de Adriane S. 
Duarte, O Dono da Voz e a Voz do Dono. De fato, seria mesmo impossível falar de parábase sem fazer a 
devida reverência a esse livro, que consideramos fundamental para o estudo do tema. 



 

secretamente a outros poetas, quando, imitando a maneira profética de 

Euricles e seu pensamento,” (...) As Vespas, versos 1015 – 1019, grifos 

nossos. 

 

 Na passagem acima, Aristófanes destaca o fato de ter prestado bons serviços, agindo 

como defensor e purificador da cidade. Tal forma de ver a sua arte pode ser comprovada 

pelo exame de outras passagens de suas peças como, por exemplo, os versos 1042-1045 das 

Vespas, transcritos na página 50, ou ainda na parábase dos Acarnenses (versos 636-664), 

em parte por nós citada anteriormente75. O ato de educar residiria nessa capacidade de 

despertar a consciência do público para os problemas políticos. 

 A função de educador do público é exercida por meio da denúncia e da 

admoestação. Na sua tradução de Os Acarnenses, Maria de Fátima Sousa e Silva, optou 

pela expressão “muitos serviços”, mas o original grego utiliza SR OOZ Q� D �J DTZ Q� muitos 

bens ou coisas boas� Aristófanes se apresenta na posição do “conselheiro” (FX�PER XOR Q) 

que não permite que os atenienses sejam enganados e se tornem “gente mole”. Ele 

considera-se “o melhor” (D��ULV WR Q), pois é capaz de dizer o que é justo (na tradução, a 

verdade – WD?� GL�NDLD� – ou o que é justo) e denunciar o que é ruim (NDN D?). Observe-se 

que ele se propõe a ensinar (objetivo expresso pelo uso das formas verbais GL�GDFHLQ / 

                                                           
75 “(...) Afirma o poeta ter-vos prestado muitos e bons serviços, ao impedir que vocês fossem redondamente 
enganados por discursos de estrangeiros, que se deixassem levar por lisonjas, que se tornassem numa gente 
mole. Dantes, os embaixadores das cidades, quando vos queriam enganar, começavam por vos chamar ‘povo 
coroado de violetas’. Mal tais palavras eram ditas, vocês ficavam logo de rabo alçado lá com as histórias 
das coroas. Quem quer que fosse que, para vos espicaçar a vaidade, chamasse ‘lustrosa’ a Atenas, conseguia 
tudo com esse ‘lustrosa’, por vos dar um epíteto próprio de sardinhas. Foi este um dos muitos serviços que 
vos prestou o poeta, além de ter provado o valor da democracia para os povos das cidades aliadas. Por isso, 
hoje em dia, quem vos vem pagar tributo, sente o desejo de ver esse poeta por excelência, capaz de arriscar 
dizer a verdade aos Atenienses. Foi por isso, por causa dessa audácia, que sua fama já chegou longe; a 
ponto que até o Rei, para por à prova a embaixada dos Lacedemônios, começou por lhes perguntar qual dos 
dois povos era mais poderoso pela sua armada, e depois a qual dos dois dirigia o tal poeta mais ataques. 
Esse povo é de longe superior, dizia ele, e o que tem mais possibilidades de ganhar a guerra, se o tomar por 
conselheiro. Ora aí está por que os Lacedemônios vos propõem a paz, mas exigem Egina. E não é a ilha em 
si que os preocupa: o que eles querem é apanhar-vos o tal poeta. Mas vocês não o deixem partir, pois nas 
comédias há-de sempre defender a justiça. Diz ele que vos há-de ensinar muitas coisas boas, a felicidade, por 
exemplo, sem vos lisonjear, sem vos prometer dinheiro, sem vos ludibriar nem um pouco que seja, sem 
trafulhices nem catadupas de elogios. Mas que vos há-de ensinar onde está o bem. Depois disto, que Cléon 
promova e arquitecte contra mim toda a casta de perseguições. O bem (HX� ) e a justiça hão-de ser os meus 
aliados, e não me hão-de apanhar nunca, como a ele, a ser cobarde ou invertido para com a cidade (...)” Os 
Acarnenses, versos 636 – 664, grifos nossos. 



 

GLGD�VNZQ) coisas boas (D�JDT�D�), a felicidade (HX�GDL�P RQDM) e o melhor (EHOWLVWD), 

como já dissemos anteriormente. 

  

 No campo da política, a ação educativa de Aristófanes segue no sentido de voltar o 

olhar dos atenienses para um modelo de político encontrado nos grandes homens do 

passado, cujo protótipo é Péricles. Tendo como fio condutor a idéia segundo a qual a 

política deve servir ao bem comum da cidade e o povo ser educado no sentido de bem 

escolher os seus governantes, Aristófanes parte para o ataque contra os políticos atenienses 

de seu tempo. São inúmeras as passagens que poderíamos citar aqui com o objetivo de 

exemplificar as invectivas do poeta cômico contra personalidades da cena política ateniense 

contemporâneas76 e contra a política externa e interna levada a cabo por eles. 

Aristófanes não se conforma com a chegada ao poder de políticos oriundos da classe 

média enriquecida, como é o caso de Cléon, e mais tarde, de Hipérbolo. Entretanto, não é 

simplesmente o fato de pertencer à classe média que revolta o comediógrafo. Como 

podemos ver na passagem abaixo, a falta de modos expressa pela expressão “voz de 

torrente devastadora” e a possibilidade de favorecimento de seus partidários, que se pode 

inferir da expressão “execráveis bajuladores” também exerciam um efeito repulsivo em 

nosso poeta: 

 

“(...) não foi a homens comuns que ele satirizou, mas, com a 

impetuosidade de Heracles, atacou os mais poderosos e audaciosamente 

mediu forças logo no primeiro embate com a própria besta de dentes 

afiados, cujos olhares terríveis lançavam relâmpagos como os de Cina; 

cem cabeças de execráveis bajuladores lambiam-lhe a fronte; a besta 

possuía uma voz de torrente devastadora, o fedor de uma foca, os 

testículos imundos de Lâmia e o traseiro de um camelo. À vista de tal 

monstro, nosso poeta nega ter-se apavorado e deixado corromper, mas 

                                                           
76 O alvo mais visado por Aristófanes foi o demagogo Cléon. Torna-se difícil até mesmo fazer uma simples 
lista das passagens em que o poeta ataca esse político, direta ou indiretamente, dada a quantidade de 
ocorrências. Tal acontece desde Os Acarnenses, a mais antiga peça que dele dispomos, até A Paz, composta 
após a morte dessa figura. Nem mesmo nesse caso Cléon escapou dos versos mordazes de Aristófanes 
(conferir A Paz, versos 269-284). 



 

combate até hoje por vós (...)”. As Vespas, versos 1029–1037, grifos 

nossos. 

 

 É interessante comparar as acusações aos demagogos e a Cléon, em particular, e as 

descrições do comportamento deles feitas por Aristófanes com a descrição que Tucídides 

fez de Péricles e dos políticos que o sucederam, transcritas nas páginas 31-33 deste 

trabalho. A partir dessa comparação constatamos a justeza das afirmações de C. Mossé e de 

A. Solomos quando consideram a obra de Aristófanes como um testemunho dos anos 

difíceis da Guerra do Peloponeso e da política ateniense. 

  

 Entretanto, em sua crítica política, Aristófanes não se restringe à figura de Cléon. 

Aristófanes volta-se também contra outros políticos da cidade. O poeta denuncia o 

comportamento dos novos políticos: 

 

“(...) Nunca um estratego77, nos velhos tempos, iria pedir a Cleeneto para 

ser sustentado a expensas públicas. Ao passo que hoje em dia, se não lhes 

concedem a proedria78 (SURHGUL�DQ) e o sustento, recusam-se a 

combater”. Os Cavaleiros, versos 573 -576, grifos nossos. 

 

 De fato, para Aristófanes, os políticos de seu tempo já não cultivavam as nobres 

virtudes de antigamente. A degradação dos costumes, que fora apontada por Tucídides, 

aparece aqui sob a forma da ausência de uma ação desinteressada por parte dos estrategos. 

Agora é preciso pagar, na forma de proedría, para que eles prestem serviço à cidade. Essa 

saudade nostálgica dos velhos e bons tempos repousa na constatação de que os costumes 

antigos estão corrompidos. Esse é um tema recorrente na obra de Aristófanes, quase sempre 

acompanhado de referências aos guerreiros de Salamina e Maratona. Na verdade, o que 

encontramos é um constante relembrar à platéia os antigos valores, como na passagem 

abaixo, onde um dos temas é a honra: 
                                                           
77 Em Atenas os estrategos formavam um colégio de dez magistrados, eleitos anualmente entre os cidadãos 
pertencentes à primeira classe censitária. Em primeiro lugar eram chefes militares, mas também eram 
responsáveis pela política externa e controlavam a política financeira. Cf. C. Mossé, 1992: verbete stratèges. 
78 Direito de sentar nos primeiros lugares nos jogos, no teatro e nas Assembléias. Cf. A. Bailly, 1963: verbete 
SURHGUL�D. 



 

  

“Musa, toma posse dos coros e vem, para a alegria do nosso canto, ver 

esta multidão numerosa onde existem milhares de inteligências mais 

apaixonadas pela honra (ILO RWLPR�WHUDL), que Cleofonte, sobre os 

lábios tagarelas do qual agudamente ressoa uma andorinha trácia 

(4UK LNL�D� [HOLGZ�Q), pousada numa pétala bárbara (H�SL� E D�UED UR Q�
H�]R PH�QK�SH�WDORQ).(...)” As Rãs, versos 675 – 683, grifos nossos. 

 

 Aqui, Aristófanes lança duas acusações contra Cleofonte79: em primeiro lugar, de 

não possuir honra e, em segundo lugar, de ser de origem estrangeira e, pior, possivelmente 

servil, pois era na Trácia que os atenienses iam buscar os escravos públicos que exerciam a 

função de policiais na cidade, os arqueiros citas80. No caso, a acusação é séria, pois a 

origem servil impediria um homem de exercer a cidadania em Atenas81. O que forma o 

substrato dessa passagem e de todas as outras correlatas é a idéia de que é possível e 

necessário educar o público no sentido de uma melhor atuação nas decisões políticas da 

cidade, principalmente no que se refere à eleição das autoridades. 

  A política turbulenta dos anos finais da guerra forneceu um farto material 

para as críticas de Aristófanes. Na parábase de As Rãs, Aristófanes chama os cidadãos 

atenienses à concórdia e pede que aqueles que aderiram ao golpe oligárquico de 411 a.C. 

sejam perdoados. Ao fazer isso, ele lança sobre Frínico a acusação de ter enganado os 

cidadãos, levando-os a incorrer na pena de atimía: 
                                                           
79 Cleofonte, que era fabricante de liras, tornou-se o principal demagogo em 410 a.C., após o colapso da 
revolução oligárquica e se opôs vigorosamente à paz com Esparta, mesmo quando a situação ficou difícil para 
Atenas. Como Hipérbolo fora assassinado em 411 a.C., Cleofonte teve espaço para liderar os democratas 
extremados. Da mesma maneira que Cléon, era um orador violento e intemperante. Na sua atuação como 
político, introduziu o pagamento aos pobres de uma esmola de dois óbulos por dia, foi tesoureiro até 406 a.C. 
e provou ser honesto e eficiente nesse posto. Discursou sobre a paz depois das batalhas de Cízico (410 a.C.), 
Arginusas (406 a.C.) e Egos Potamos (405 a.C.). Depois do colapso da democracia em 404 a.C., Cleofonte foi 
julgado e executado pelo governo oligárquico dos Trinta Tiranos. 
80 Aristófanes apresenta nas Tesmofórias um desses escravos como personagem. 
81 Segundo Claude Mossé (1992: verbete Cité), as reformas de Sólon, a tirania de Pisístrato e de seus filhos e 
as reformas de Clístenes são as etapas principais para a elaboração do estatuto cívico que encontramos nos 
séculos V e IV a.C. Segundo o autor, a última etapa na definição do cidadão (e é esta que nos interessa aqui) 
foi realizada por Péricles quando exigiu a dupla ascendência ateniense, paterna e materna, como fundamento 
da cidadania. Na Atenas após a lei de 451 a.C., eram cidadãs as crianças nascidas de pai ateniense e de mãe 
filha de pai ateniense, unidos por um casamento legítimo. Esta definição de cidadania fazia dos cidadãos 
atenienses, no seio da população da cidade, um grupo privilegiado diante dos estrangeiros residentes 
(metecos) e dos escravos. 



 

 

“(...) E se alguém errou, enganado pelas habilidades de Frínico82 (...)” 

As Rãs, versos 689 – 690, grifos nossos. 

  

 A crítica às habilidades de Frínico, capaz de enganar os cidadãos, faz parte de um 

quadro maior no qual Aristófanes move-se como conselheiro. Trata-se da posição ativa do 

poeta relativamente a um problema político presente na época da composição das Rãs, pois 

Frínico era partidário dos Quatrocentos, grupo que deu o golpe oligárquico no ano de 411 

a.C. Na parábase das Rãs, parcialmente citada na página 51, Aristófanes pede ao corpo de 

cidadãos de Atenas que perdoe aqueles que, “enganados pelas habilidades de Frínico”, 

aderiram ao golpe dos Quatrocentos: 

 

“(...) Corifeu: É justo (GL�N DLR�Q) que o divino coro aconselhe e ensine 

(GLGD�VNHLQ) o que é útil ([UKVWD?) para a cidade. Portanto, em 

primeiro lugar, parece-nos bem tornar os cidadãos iguais (H�FLVZ VDL) e 

suprimir os seus medos. E se alguém errou, enganado pelas habilidades 

de Frínico, eu digo que deve ser possível aos que então cometeram um 

deslize ficarem libertos da culpa inicial, depois de exposta a sua razão. 

Afirmo seguidamente que ninguém deve viver privado de direitos 

(D��WLPR�Q) na cidade. E de fato é vergonhoso que os que participaram 

num só combate naval, fiquem logo Plateenses e senhores em vez de 

escravos. E eu não quereria dizer que isso não está bem, pelo contrário, 

elogio-o. Foi até a única coisa sensata que fizestes. Mas, além destes, 

convém que aos que combateram no mar ao vosso lado, eles e os seus 

pais, e vos são próximos pelo sangue, lhes desculpeis esta única 

infelicidade, quando vô-lo pedem. E deixando a cólera, ó varões 
                                                           
82 Frínico foi o general ateniense da frota de Samos em 411 a.C., politicamente hostil a Alcibíades. Quando 
este se ofereceu para conseguir o apoio de Tissafernes (sátrapa persa) se uma oligarquia fosse estabelecida em 
Atenas, Frínico mostrou-se cético em relação às suas intenções. Depois que Pisandro persuadiu a Assembléia 
a concordar com o plano de Alcibíades, Frínico foi destituído de seu comando, por causa de sua conhecida 
hostilidade em relação a Alcibíades. Retornou então a Atenas, onde se juntou ao grupo de oligarcas radicais 
que estabeleceu a regra do Governo dos Quatrocentos em 411 a.C. Foi enviado a uma embaixada em Esparta, 
junto com Antifonte e Pisandro, que ofereceu a paz em quaisquer termos. No retorno, foi assassinado e seu 
assassino foi recompensado com a cidadania ateniense (cf. Tucídides, 1982: VIII, 25, 48, 54, 68, 92). 



 

prudentíssimos (VR IZ�WDWR L) por natureza (IX �VHL), tornemos 

voluntariamente parentes todos os homens, iguais em direitos 

(ND�S LWL�PR XM) e concidadãos, quantos combateram no mar ao nosso 

lado. E se a este propósito nos enchermos de embófia e soberba, e isto 

com a cidade nos redemoinhos das ondas, um dia, mais tarde, não 

daremos de novo uma impressão de sensatez”. (...) As Rãs, versos 686 – 

705, grifos nossos. 

 

 O poeta chama a atenção para o fato de que ninguém deve viver na cidade privado 

de seus direitos políticos83. A comparação se faz com os plateenses e com os escravos que, 

depois de ajudarem os atenienses em um único combate naval, receberam a cidadania em 

Atenas, ao passo que os atenienses de longa data e próximos pelo sangue ficaram privados 

da sua, por terem se deixado enganar pelas habilidades de Frínico, isto é, por terem 

aderido ao golpe oligárquico. 

 Tal esforço no sentido da união dos cidadãos atenienses não é uma inovação própria 

de As Rãs. Aristófanes apresentara esse apelo quase vinte anos antes, na parábase de Os 

Cavaleiros (versos 551-564): 

 

“(...) Posídon, senhor dos cavalos que te comprazes com o tropel dos 

cascos de bronze, e com os seus relinchos; com as trirremes velozes, de 

negro esporão, portadoras de salários; com a corrida dos jovens, 

gloriosos nos seus carros, mesmo quando pouco afortunados. Vem até 

nós, ao nosso coro, deus do tridente e ouro, senhor dos delfins, divindade 

do Súnion, ó filho de Cronos venerado em Geréstio, entre todos os deuses 

o mais caro a Fórmion e aos Atenienses, no momento presente. (...)”, 

grifos nossos. 

 

 K. J. Dover (1972: 99) afirma que, ao invocar Posídon, o coro deseja promover uma 

união das classes sociais contra Cléon, posto que Posídon, o deus dos cavalos, é o protetor 

das classes abastadas, das quais saem os guerreiros que formam o corpo de cavalaria do 

                                                           
83 Conferir nota 73, na página 51. 



 

exército, mas também, como deus do mar, é protetor dos remadores dos navios de guerra, 

que vinham da mais baixa classe econômica. 

  Então, podemos ver que todas essas críticas fazem parte de um quadro 

maior, que pode ser analisado sob o ponto de vista educacional. De fato, pela constante 

ocorrência do tema, Aristófanes parece estar engajado em uma campanha educacional no 

sentido da melhoria da ação política de seus contemporâneos, e nesse sentido acredita ser 

missão do poeta alertar os atenienses para as qualidades que são necessárias aos políticos. 

Para exemplificar isso, selecionamos duas passagens, a primeira de As Tesmofórias e a 

segunda de As Rãs: 

 

“(...) Não se encontra uma só mulher que, depois de roubar cinqüenta 

talentos do erário público, se escape para a cidade num carro de cavalos. 

Mas se surrupiou, pelo muito, um cesto de trigo ao marido, devolve-lho 

no mesmo dia. (virando-se para o público) Destes aqui presentes, 

quantos não poderíamos nós apontar que fazem dessas coisas? E mais, 

que nos ultrapassam em gulodice, rapinagem, vigarice e tráfico de 

escravos. Sem dúvida que também o patrimônio, defendem-no pior do que 

nós. Cá pelo nosso lado, ainda vamos conservando por enquanto o tear, 

a travessa, os cestinhos, a sombrinha. Mas a muitos de nossos maridos, 

que aqui estão, desapareceu de casa a travessa com a própria lança, e 

muitos outros, nas campanhas, deixaram cair dos ombros a sombrinha84. 

Muitos defeitos poderíamos nós, mulheres, com toda a razão, censurar 

aos homens, um então de categoria. Seria justo que, se uma de nós dá à 

luz um homem útil à cidade, um taxiarco ou um estratego85, recebesse 

                                                           
84 Isto é, o escudo. O escudo constituía a parte mais pesada do armamento de um soldado de infantaria 
(hoplités). Assim, em caso de fuga, a primeira providência era abandoná-lo, o que era considerado uma 
desonra. Veja-se, por exemplo, o caso de Arquíloco de Paros (frag. 6 Diehl) que sente a necessidade de 
justificar o abandono do seu: 

Algum Saio se ufana agora de meu escudo, arma excelente, 
que deixei ficar, bem contra a vontade, num matagal. 
Mas salvei a vida. Que me importa aquele escudo? 
Deixá-lo! Hei-de comprar outro que não seja pior. 

(tradução de Maria Helena da Rocha Pereira 1982: 96). 
85 Na nota no 117, na página 130 de sua tradução de As Tesmofórias, Maria de Fátima S. e Silva registra que 
o taxiarco é o chefe de uma divisão do exército e o estratego é o general. 



 

uma homenagem, e lhe fosse dado um lugar de honra (SURHGUL�DQ) nas 

Esténias e nos Ciros86 e em todos os outros festivais que nós realizamos. 

Pelo contrário, se uma mulher dá à luz um cobarde ou um criminoso, um 

trierarco87 criminoso ou um mau piloto, devia sentar-se atrás da outra,  

da que deu à luz o varão, com o cabelo cortado à tigela”. (...) As 

Tesmofórias, versos 811 – 839, grifos nossos. 

 

 A passagem pertence a um coro composto de mulheres e, portanto, o autor utiliza 

argumentos e exemplos femininos. Aristófanes, aqui, aponta em seus concidadãos uma série 

de defeitos, tais como gulodice, rapinagem, vigarice e tráfico de escravos. Entretanto, entre 

eles o mais sério é a covardia, ironicamente relatada no fato de que, enquanto as mulheres 

conservam os objetos próprios das funções femininas, inclusive as sombrinhas, muitos 

homens perderam a sua sombrinha, isto é, o seu escudo. Sinal dos tempos, pois, para o 

poeta, os heróis de Maratona e Salamina nunca teriam voltado para casa sem os seus 

escudos, sinal de desonra e prova de fuga. 

 A passagem seguinte, pertencente a As Rãs, refere-se à questão de quem escolher 

na hora de eleger os governantes da cidade: 

 

“(...) Muitas vezes nos pareceu que esta cidade se conduz com os 

cidadãos honestos como a moeda antiga em relação à nova moeda. Com 

efeito, das antigas, que não são adulteradas, mas as mais belas de todas 

as moedas, e as únicas bem cunhadas e bem soantes em curso entre os 

gregos e bárbaros por toda a parte, não usamos, como parece que devia 

ser, mas fazemos uso destas más de cobre barato, cunhadas de ontem e 

anteontem, com a pior das cunhagens. Assim, aos cidadãos que nós 

sabemos são bem nascidos e prudentes, homens não só justos mas 

pessoas de bem (D��QGUDM� R��QWDM� NDL ?� GLNDL�RX M� N DL?� ND ORX �M� WH�

                                                           
86 Segundo Maria de Fátima S. e Silva, Esténias e Ciros seriam dois festivais femininos. A primeira seria 
realizada três dias antes das Tesmofórias e a segunda poderia estar ligada às Tesmofórias (1988: 130 nota no 
119).  
87 Na nota no 120 da sua tradução de As Tesmofórias (1988: 130), Maria de Fátima S. e Silva registra que 
trierarco era o comandante de uma trirreme. 



 

ND�J DTR X?M), educados nos ginásios88, nos coros e na música 

(WUDI H�QWD M� H�Q� SDODL�VWUDLM� N DL?� [ RXURL M� NDL?� PR XVLN � ), nós 

afastâmo-los, e fazemos uso para tudo dos de cobre, estrangeiros 

(FH�QRLM), ruivos (SX UUL�DM), maus e de má gente, os últimos chegados, 

de quem a cidade anteriormente não se serviria com facilidade, por 

ventura, nem como vítimas expiatórias (IDUPDN RL VLQ). Agora, ao 

menos, ó insensatos, mudai de hábitos, selecionai de novo os 

selecionáveis. E se fordes bem sucedidos, a glória é vossa. No caso de 

insucesso, se sofrerdes algum mal, dareis aos sábios a impressão de vos 

terdes enforcado de boa árvore (...). As Rãs, versos 718 – 737, grifos 

nossos. 

 

 Mais uma vez encontramos Aristófanes voltado para o passado glorioso de Atenas e 

nele procurando os exemplos para melhor educar os seus espectadores. A crítica política, 

aqui exposta de forma impessoal, posto não nomear os políticos que são como as novas 

moedas, aponta ao público a falta de qualidade daqueles que governam Atenas nesses 

novos tempos. 

 De certa forma, esse trecho da parábase de As Rãs resume a opinião que 

Aristófanes tinha a respeito dos políticos de seu tempo. São moedas de cobre sem valor, 

mal cunhadas, se comparadas com as moedas antigas de prata. Os políticos antigos, bem 

nascidos e bem educados segundo os preceitos expostos pelo Argumento Justo da comédia 

As Nuvens (versos 961 - 1024), da mesma maneira que as antigas moedas de prata, 

possuíam credibilidade junto a gregos e bárbaros. Nesses novos tempos, os atenienses 

votam em políticos que, segundo ele, não teriam direito à cidadania (estrangeiros, últimos 

                                                           
88 A tradutora optou por ginásios para o termo grego SDOD L�VWUDLM� �isto é, palestras, locais onde se exercita 
a luta. Conferir A. Bailly, 1963: verbete SDOD L�VWUD. H.-I. Marrou (1973: 73) observa que o pedótriba, isto 
é, o treinador de crianças ministra o seu ensino em um campo de esporte, a palestra, “o que é para as 
crianças o mesmo que o ginásio para os adultos”. Contudo, no capítulo III da segunda parte de sua obra 
supra indicada, Marrou, referindo-se ao período helenístico, apresenta três alternativas para se estabelecer a 
correlação entre os termos ginásio e palestra, optando por considerar que o ginásio “seria o conjunto formado 
pela reunião da palestra, campo de exercícios cercado de edificações diversas, e do estádio, pista de corrida 
a pé” (págs. 202-203). 



 

chegados) e que, nos bons tempos, não serviriam sequer para ser sacrificados89. A salvação 

da cidade, então, residiria numa mudança de hábitos políticos do cidadão, objetivo a ser 

alcançado por meio de sua comédia educativa: “selecionai de novo os selecionáveis”. 

 

Aristófanes e a crítica literária: 

 

“(...) (Aos espectadores) E vocês, prestem atenção aos anapestos, ó gente 

habituada a experimentar, por si própria, todo gênero de poesia (...)” Os 

Cavaleiros, versos 503 - 506. 

  

 A admoestação de Aristófanes contra os espectadores que, segundo ele, estão 

habituados a “experimentar todo gênero de poesia”, pode ser entendida dentro de um 

quadro maior que considera a poesia como um instrumento de educação do cidadão e pode 

ser vista como um tema constante na obra do poeta cômico, como analisaremos mais 

adiante, quando tratarmos desse assunto. Encontramos o mesmo tipo de crítica em Nuvens, 

quando Estrepsíades relata que a poesia declamada por seu filho Fidípides foi o motivo de 

sua briga (versos 1355 – 1372) e em As Rãs, na discussão literária entre Ésquilo e 

Eurípides (versos 835 - 1120). Na parábase das Vespas (versos 1042-105990), citada de 

maneira parcial na página 50, e na parábase da A Paz Aristófanes critica a falta de gosto 

dos atenienses que não o escolheram e observa como a sua arte é superior à de seus 

oponentes: 

                                                           
89 A alusão a vítimas expiatórias no verso 733 parece referir-se ao pharmakós. Em Atenas, durante a festa das 
Targélias, eram escolhidos dois homens, obedecendo ao critério de repugnância e fealdade, um representando 
os homens e, o outro, as mulheres da cidade. A sua função era a de kátharsis (purificação), isto é, eles 
carregavam os males da cidade. Enfeitados com figos, eram conduzidos para fora dos muros e expulsos a 
pedradas. W. Burkert (1993: 176 – 177) observa que, nas origens, o ritual do pharmakós ateniense 
provavelmente incluía a morte, e reporta casos de outras cidades gregas em que, mesmo na época histórica, o 
pharmakós era sacrificado. 
90 “(...) Após terdes encontrado um defensor contra os males e um purificador deste país, vós o traístes no 
ano passado, quando semeava as idéias mais originais que, por não terem sido bem compreendidas, não 
puderam desenvolver-se. Contudo, no meio das libações, jura e rejura, tomando Dioniso por testemunha, que 
jamais se ouviram melhores versos cômicos do que aqueles. É uma vergonha para vós não lhes terdes 
apreciado imediatamente o mérito, mas o poeta não é menos apreciado pelos sábios se não obteve o prêmio, 
embora tivesse ultrapassado os seus rivais. No futuro, espectadores imprevisíveis, amai e honrai melhor os 
poetas que procuram dizer e inventar algo de novo: conservai seus pensamentos e guardai-os em vossos 
armários com os marmelos. Se assim fizerdes, vossas roupas exalarão o ano inteiro um perfume de ... 
habilidade! (...)” As Vespas, versos 1042 – 1059, grifos nossos. 
 



 

 

 Na parábase das Vespas Aristófanes acusa os espectadores de traição, por não 

terem premiado a sua peça do ano anterior (423 a.C.), quando fora apresentada a comédia 

As Nuvens. Aos olhos do poeta isso não faz com que a peça seja menos apreciada pelos 

sábios, de onde se infere que o corpo de jurados não agiu com sabedoria, o que Aristófanes 

registra isso como sendo “uma vergonha”. 

 Na parábase de A Paz, Aristófanes compara a sua arte com a de seus adversários, 

segundo dois critérios: originalidade e profundidade temáticas: 

 

“(...) Para começar, foi ele o único que obrigou os seus adversários a 

porem fim às eternas piadas aos farrapos e aos ataques à piolhada. Esses 

Hércules padeiros, sempre esfomeados, foi ele o primeiro a pô-los de 

parte e a desacreditá-los; os escravos, que fogem, aldrabam, e se fazem 

bater de propósito, e que sempre eram empurrados cá para fora a gemer, 

isto para dar azo a que um companheiro, depois de mandar umas piadas 

àquela pancadaria toda, lhe perguntasse: “Ó desgraçado! Que mazela é 

essa que se te pegou ao pêlo? Não me digas que o chicote te invadiu em 

massa, e te arrasou o lombo. -, esses também levaram uma corrida. 

Depois de dar cabo destes desconchavos, destas grosserias, destas 

palhaçadas de mau gosto, ofereceu-nos uma arte perfeita; uma vez 

construída, fortificou-a com grandes palavras, pensamentos profundos e 

piadas que não são de feira”.(...) A Paz, versos 739 - 750, grifos nossos. 

 

A criatividade em relação aos temas e às piadas, a fuga do lugar comum, juntamente 

com a profundidade dos assuntos tratados, consiste em seu grande mérito, segundo a visão 

de nosso poeta. Mas se examinarmos acuradamente as suas peças, veremos que ele não 

fugiu do burlesco. Basta para tanto ver as cenas cômicas de As Rãs, onde transforma o 

próprio deus do teatro, Dioniso, em um saco de pancadas (versos 465 e segs; 550 e segs). 

Poderíamos então dizer que, se Aristófanes constrói a auto-imagem que apresenta ao 

público, insistindo em um diferencial de qualidade relativamente a poetas contemporâneos 

seus, às vezes, contudo, aponta e censura em seus adversários aquilo que ele mesmo faz. 



 

 A atuação de Aristófanes como crítico literário não se resume à comparação de sua 

obra com a de seus oponentes nos concursos dramáticos. Nosso poeta também critica outros 

autores de seu tempo, por considerar a obra deles perniciosa para a formação popular, seja 

sob a óptica moral, seja sob a óptica estética. 

 

 Se observarmos a crítica literária desenvolvida por Aristófanes sob o ponto de vista 

educacional, encontraremos novamente a comparação entre os antigos mestres e os poetas 

de sua época, evidentemente com uma alta apreciação dos primeiros. Vejamos, por 

exemplo, essa passagem das Nuvens, em que o velho Estrepsíades relata os motivos pelos 

quais apanhou de seu filho Fidípides: 

 

“Estrepsíades - Bem, vou contar porque começamos a discutir. Pois 

enquanto banqueteávamos, como vocês sabem, primeiro mandei-o 

apanhar a lira para cantar uma poesia de Simônides, sobre Crio quando 

foi tosquiado. Ele disse-me que era antiquado tocar cítara e cantar, na 

hora da bebida, como uma mulher moendo cevada...” 

“Fidípides - Pois nessa hora você não merecia apanhar e ser pisado por 

mandar-me cantar como se tivesse convidado uma cigarra para jantar?” 

“Estrepsíades - Ah, eram essas mesmas as palavras que ele dizia lá 

dentro, afirmando que Simônides é mau poeta. Eu, embora a custo, 

apesar de tudo, a princípio contive-me. Depois, mandei-o apanhar ao 

menos um galho de mirto e recitar-me alguma coisa de Ésquilo. E ele 

logo disse: ‘Pois considero Ésquilo o maior poeta barulhento, incoerente, 

empolado, criador de palavras escarpadas...’ Pensem então como o meu 

coração palpitou de raiva! Todavia, depois de engolir a cólera, eu disse: 

‘Bem, cante alguma coisa desses modernos, algumas dessas belezas...’ E 

ele logo cantou uma passagem – livre-nos Deus – sobre um irmão que 

violentou a própria irmã... Não me contive mais, e logo acometi com 

muitas palavras más e injuriosas. Daí então, como era natural, 

opúnhamos palavra a palavra. Depois, ele dá um salto, fere-me, espanca-

me, estrangula-me e acaba comigo!” ... 



 

“Fidípides - Então não é justo, já que você não elogia Eurípides, o mais 

sábio?” Versos 1353-1378. 

 

 A comparação entre Ésquilo e Eurípides, que analisaremos mais a fundo adiante, 

pode ser entendida como o embate entre o antigo, pleno de valores morais e sociais, e o 

novo, cuja característica principal é a ausência desses valores e, portanto, visto como um 

elemento desagregador da educação do povo. Para o poeta, os novos tempos substituíram 

Ésquilo e Simônides por Eurípides no gosto popular que, assim se apresenta deturpado. E 

ele crê ser sua missão restabelecer o bom gosto dos cidadãos de Atenas por meio de 

censuras e admoestações que, com pequenas variantes, se repetem peça a peça. 

 

Aristófanes e o passado glorioso de Atenas: 

 

 Diante da falência dos antigos valores e diante dos revezes da guerra, Aristófanes 

volta-se para o passado glorioso de Atenas. Esse passado é representado pelos combatentes 

das guerras greco pérsicas, que são tomados como exemplo da honra e da glória cívicas e 

são uma referência constante nas comédias de nosso poeta. Assim, sempre que possível, ele 

coloca no palco coros de velhos combatentes, como é o caso de Os Acarnenses: 

 

“(...) Nós os velhos, os antigos, temos uma censura a fazer à cidade. Não 

encontramos junto de vós, na velhice, o tratamento devido a quem 

combateu no mar (H�QDXP D[K�VDP HQ). Temos passado maus bocados. 

Agora, na velhice, vemo-nos implicados em processos (JUDID �M) e, com a 

vossa permissão, somos gozados por oradores mais moços 

(QHDQL�VNZQ), contra quem não somos nada, com nosso ouvido duro e a 

voz de cana rachada. Posídon, o deus protetor, é o nosso único bordão. A 

titubearmos de velhice, ali ficamos junto à tribuna, sem vermos outra 

coisa que não sejam as trevas em que se debate a justiça (GL�N KM� WK?Q�
K�O X�JK Q). Entretanto o jovem que deu tudo por tudo para ser procurador 

da justiça, atira-se a toda pressa sobre nós, num duro combate de 



 

palavras. Depois faz-nos subir ao estrado e criva-nos de perguntas, em 

cada palavra é uma armadilha. E ali somos nós, como Titono, feitos em 

pedaços, torturados, atormentados. O pobre do velho lá vai 

resmoneando, para acabar por sair dali com uma multa às costas. Então 

rompe em soluços, fica lavado de lágrimas e diz para os amigos: ‘O 

dinheiro com que eu devia pagar o meu caixão, é para pagar a multa 

com que saio daqui’. Será justo liquidar assim um velho de cabelos 

brancos, em frente de uma clepsidra, depois de ter passado tantas 

canseiras, depois de ter enxugado mil vezes o suor quente e viril do seu 

rosto, depois de ter sido um herói em Maratona para defender a cidade? 

Nos tempos de Maratona, éramos nós os perseguidores; agora somos 

perseguidos por uns miseráveis, e mais ainda, saímos derrotados”(...) Os 

Acarnenses, versos 676 – 700, grifos nossos. 

 

 Observe-se que, segundo Aristófanes, nos novos tempos os velhos não são honrados 

pelos seus concidadãos como deveriam ser, diante de todos os serviços prestados à cidade. 

A imagem dessa velhice desamparada e desacreditada, desenhada por nosso comediógrafo, 

é pungente. Na parábase de As Vespas ele volta a destacar os serviços prestados por esses 

velhos combatentes: 

 

“(...) Primeiro Semicoro: Já se foi o tempo em que éramos valentes na 

dança (D��ON LP RL� PH?Q� H�Q� [RURL M), aguerridos no combates (D��ON LP RL� G�
�� H�Q� PD�[ DLM)! E nisso mesmo, sem falar no restante, éramos homens 

destemidos (D��QGUHM� D �QGULNZ�WDWRL)! Outrora sim, outrora era assim, 

mas agora acabou-se e a brancura de nossos cabelos ultrapassa a do 

cisne. É preciso, no entanto, reanimar nesses restos o vigor juvenil, 

porque minha velhice, segundo creio, vale mais que os cabelos 

encaracolados de muitos jovens, sua aparência e seu traseiro largo (Z�M�
H�JZ?� WRX�PR ?Q� QR PL�]Z� JK  UDM� HL� QDL� NUHL WWR Q� K ��� S ROO Z Q� NLN L�QQRXM�
QHDQLZ Q� NDL?� V[K  PD� NHX�UXSUZNWL�DQ)! Se algum de vós, 



 

espectadores, ao contemplar minha indumentária, se admira de me ver 

com a figuração de uma vespa e pergunta o que significa nosso aguilhão, 

explicar-lhe-ei facilmente o motivo e dissiparei sua ignorância. Nós, que 

levamos este apêndice no traseiro, somos a gente ática, única raça pura e 

autóctone, gente viril (D�QGULNZ�WDWR Q� JH�QRM) por excelência, que 

defendeu muitas vezes esta cidade em combates, quando chegou o 

bárbaro, cobrindo de fogo e de fumo a cidade inteira, com o propósito de 

destruir à força os nossos vespeiros. Imediatamente corremos com lanças 

e escudos e, embriagados de cólera, enfrentamos os inimigos, de pé, 

homem contra homem, mordendo os lábios de furor: uma nuvem de 

dardos encobriu o céu. Finalmente, pela tarde, os pusemos em 

debandada, com o auxílio dos deuses, porque uma coruja havia passado, 

antes da batalha, por cima de nosso exército. Depois os perseguimos, 

aguilhoando-os de flanco, como se arpoássemos atuns: fugiram com o 

rosto e as sobrancelhas cobertas de ferroadas. Até hoje os bárbaros, em 

qualquer lugar, não conhecem nada mais terrível do que uma vespa 

ática. 

Segundo Semicoro: Eu era terrível e nenhum receio me detinha ($��UD�
GHLQR?M� K� Q� WR �T� �� Z��VWH� S D�QWD� PK ?� GHGRLNH�QDL): embarcado em 

nossas trirremes, ia procurar longe os inimigos, para destruí-los. Não 

nos preocupávamos então em compor um belo discurso, nem fazer o 

papel de sicofantas (2X�� J D?U� K� Q� K�PL Q� R��SZM� U�K VLQ� HX� � O H�FHLQ�
H�PHO ORP HQ� WR �W� RX�GH� VXNR IDQWK �VHLQ� WLQD?� I UR QWL�M), mas 

disputávamos qual seria o melhor remador. Eis aí por que, tendo tomado 

numerosas cidades aos Medos, somos os verdadeiros responsáveis pelos 

tributos que se trazem para cá e que os jovens dilapidam (DL�WLZ�WDWRL�
IH�UHVTDL� WR ?Q� I R�URQ� GHX U� �� H�VPH�Q� � R � Q� NO H�S WR XVLQ� R L�� QHZ�WHUR L). 

Se nos examinardes com toda a atenção, vereis que sob todos os aspectos 

somos semelhantes às vespas no caráter e na maneira de viver. Em 

primeiro lugar, nenhum animal é mais colérico que nós e mais terrível, 



 

quando o irritam; além do mais, temos todas as astúcias das vespas” (...) 

As Vespas, versos 1060 – 1121, grifos nossos. 

 

 Nesta parábase Aristófanes faz uma comparação entre os seus velhos combatentes e 

os jovens atenienses da época da peça, pertencentes à mesma geração que maltrata os 

velhos em Os Acarnenses. Segundo o autor, essa velhice vale mais do que a beleza, os 

“cabelos encaracolados e o traseiro largo” dos jovens: é devido ao seu valor guerreiro, 

demonstrado no passado, que chegam à cidade os tributos que os jovens dilapidam. A 

atitude dos velhos tempos é comparada com os novos hábitos: antes, os cidadãos só se 

preocupavam em ser os melhores guerreiros e marinheiros; na época da apresentação de As 

Vespas (422 a.C.), segundo Aristófanes, a preocupação dos jovens reside na oratória e na 

sicofantia. Ora, a referência à oratória nos remete diretamente à questão da nova educação 

ateniense, combatida nas Nuvens. Nas Vespas, Aristófanes tenta fazer o seu público voltar 

o olhar para os valores antigos que, segundo ele, fizeram de Atenas a vencedora dos persas 

e a grande potência imperialista de cujos lucros a juventude dourada se aproveita. Voltar 

aos valores tradicionais, abandonar a nova retórica vazia, eis a lição que o coro das Vespas 

tenta transmitir aos espectadores atenienses. 

 É interessante registrar o caráter fantástico desses dois coros. Tomando-se por base 

a batalha de Maratona, ocorrida em 490 a.C., e a de Salamina, dez anos depois, e sendo as 

peças apresentadas em 425 a.C. (Os Acarnenses) e em 422 a.C. (As Vespas), os membros 

do coro deveriam ter entre oitenta e noventa anos! 

 O coro de Os Cavaleiros (versos 565 – 577) novamente faz a comparação entre os 

tempos antigos e os modernos. Ele opõe a valentia dos combatentes da geração anterior e o 

seu desprendimento, à conduta interesseira dos políticos atuais, que só combatem visando 

auferir vantagens pessoais. Assim, mais uma vez, vemos a concordância que existe entre o 

relato apresentado por Aristófanes e o registro feito por Tucídides na sua História da 

Guerra do Peloponeso91, que fala da degradação dos antigos costumes atenienses e da 

crise de valores que se abateu sobre a cidade como conseqüência da guerra e da peste. 

 Registre-se que, apesar de este coro ser composto por jovens que cantam as virtudes 

de seus pais, poderíamos considerar que ele ainda representa, pelo menos ideologicamente, 

                                                           
91 1982: 105, II, 53 – transcrito neste trabalho nas páginas 30-31. 



 

a geração de Maratona e Salamina, pois se trata aqui de um coro de guerreiros do corpo de 

cavalaria do exército que, como sabemos, tinha os seus membros recrutados entre os 

homens pertencentes à classe aristocrática92. Assim é natural que eles fossem vistos como 

guardiões dos valores tradicionais e fossem colocados, nessa peça, em oposição a Cléon, 

que nela resumia a degradação desses valores e representava os recém-chegados. 

 Em As Rãs a comparação com os velhos tempos se faz em torno do conceito de 

educação93: nos tempos antigos, prezados por Aristófanes, a educação nobre se fazia nas 

escolas de música, nas palestras e nos ginásios. Essa idéia também está presente no discurso 

do Argumento Justo, que constitui parte do ágon de As Nuvens (versos 961 - 1024). Nessa 

obra, o tipo humano resultante da educação assim ministrada, também ele descrito no 

mesmo trecho, coincide com o homem justo e de bem, descrito na parábase de As Rãs. Da 

mesma maneira, a juventude dos tempos “atuais” que, em As Vespas, aparece preocupada 

em compor discursos e em desempenhar o papel de sicofanta e que, em Os Acarnenses, se 

atira sobre o velho combatente, usando como armas palavras que são armadilhas, é o 

produto da moderna educação, retórica, denunciada pelo Argumento Justo em As Nuvens. 

 Segundo A. W. GOMME94, Aristófanes era um aficionado dos velhos tempos, do 

antigo modo de vida, tanto em relação à política quanto em relação à cultura. Milcíades, 

Címon e Mirônides eram os seus heróis militares; as grandes batalhas, Maratona e 

Salamina; Frínico e Ésquilo, os seus poetas favoritos. A. W. Gomme pensa que Aristófanes 

era um amante dos velhos costumes e valores e seria essa a razão pela qual Sócrates e 

                                                           
92 Trata-se dos “hippeis”. Segundo C. Mossé, o termo designava os que podiam possuir cavalos e arcar com 
os custos da manutenção deles; por isso, formavam o corpo de cavalaria do exército. Mossé, partindo do 
testemunho de Aristófanes na comédia Os Cavaleiros, afirma que se tratava dos jovens ricos que 
freqüentavam os ginásios e tinham conservado os longos cabelos dos jovens (kouroi) arcaicos. Entretanto, os 
hippeis constituíam apenas a segunda classe do censo ateniense, que possuía rendas anuais entre trezentos e 
quinhentos dracmas (ao tempo de Sólon, a primeira classe era a dos pentacosiomedimnos, com renda superior 
a quinhentos dracmas). Conferir Claude Mossé, 1992: verbete hippeis. 
93 “(...) Muitas vezes nos pareceu que esta cidade se conduz com os cidadãos honestos como a moeda antiga 
em relação à nova moeda. Com efeito, das antigas, que não são adulteradas, mas as mais belas de todas as 
moedas, e as únicas bem cunhadas e bem soantes em curso entre os gregos e bárbaros por toda a parte, não 
usamos, como parece que devia ser, mas fazemos uso destas más de cobre barato, cunhadas de ontem e 
anteontem, com a pior das cunhagens. Assim, aos cidadãos que nós sabemos são bem nascidos e prudentes, 
homens não só justos mas pessoas de bem, educados nos ginásios, nos coros e na música, nós afastamo-los, e 
fazemos uso para tudo dos de cobre, estrangeiros, ruivos, maus e de má gente, os últimos chegados, de quem 
a cidade anteriormente não se serviria com facilidade, por ventura, nem como vítimas expiatórias. Agora, ao 
menos, ó insensatos, mudai de hábitos, selecionai de novo os selecionáveis. E se fordes bem sucedidos, a 
glória é vossa. No caso de insucesso, se sofrerdes algum mal, dareis aos sábios a impressão de vos terdes 
enforcado de boa árvore”. (...) As Rãs, versos 718 – 737, grifos nossos. 
94  Cf. “Aristophanes and Politics”, in Segal, E., 1996: 30 e seguintes. 



 

Eurípides foram por ele atacados tão vigorosamente quanto os demagogos – porque os 

considerava destruidores da antiga cultura. A simpatia do poeta estaria ao lado da velha 

geração, dos homens do campo, dos pequenos fazendeiros que cultivavam as suas próprias 

terras, dos pensamentos simples e dos discursos breves95. 

 

*          *          * 

 

 A função educativa do teatro de Aristófanes só pode ser alcançada quando 

desvinculamos educação de escolaridade. Do ponto de vista prático, isso significa que, em 

Atenas, a educação não acontecia exclusivamente na escola. Ela poderia também ocorrer no 

teatro, principalmente se estabelecermos a relação existente entre a poesia teatral ática e a 

poesia grega em geral, no que tange ao seu aspecto formativo. Nas escolas gregas de 

música a educação visava à formação do caráter e à interiorização dos valores sociais, e,  

não, ao treinamento técnico de aplicação prática. Isso ocorria por meio da poesia 

tradicional, desde Homero, Hesíodo e os líricos, como aponta Aristófanes em As Rãs, 

versos 1030 – 1035 e em Nuvens, versos 966-971. 

 Seguindo essa mesma linha de raciocínio, a poesia teatral (trágica e cômica) 

também exercia uma ação educativa sobre os espectadores. Observem-se os trechos abaixo, 

pertencentes ao ágon entre Ésquilo e Eurípides da comédia As Rãs96: 

 

“(...) Eurípides - Depois, eu ensinei a essa gente (com um gesto para a 

assistência) a falar (verso 954). 

(...) 

Ensinei-lhes a introdução de finas regras, a medir com esquadro os 

versos, a reflectir, a observar, a intuir, a gostar de voltear, maquinar, 

supor o pior, a esmiuçar todas as coisas (...) (versos 956 - 958). 
                                                           
95 Entretanto, Gomme aponta uma contradição: em peças como Os Acarnenses os velhos estão do lado errado 
e são atacados pelo autor, por se apresentarem como partidários da guerra. Outro exemplo por ele apontado é 
o da comédia Os Cavaleiros, onde o coro é composto por jovens. A esses exemplos fornecidos por Gomme 
poderíamos adicionar o de As Vespas, onde um velho de maneiras abomináveis recebe o nome de “Amigo de 
Cléon” (Filocleon). 
96 Nessa peça, os dois grandes tragediógrafos atenienses foram transformados em personagens por 
Aristófanes. Ésquilo desempenha o papel de porta-voz das opiniões do autor, ao passo que Eurípides encarna 
as novas correntes filosóficas presentes na tragédia, especialmente aquelas cujas idéias estão filiadas a 
determinados sofistas. 



 

(...) 

Fui em quem ensinou esses aí (apontando a audiência) a ter tais 

pensamentos, colocando na arte a reflexão e a observação, por forma 

que eles já conhecem tudo, dão-se conta de tudo, e entre outras coisas 

governam melhor as casas do que antes, em tudo reparando: Como vai 

isto? Onde está aquilo? Quem pegou nisso?’ (versos 971 - 979) 

Dioniso - Sim, pelos deuses, agora, ao menos, qualquer ateniense, ao 

entrar em casa, pergunta: ‘Onde está a panela? Quem comeu a cabeça 

da anchova? Morreu o meu prato do ano passado? Onde está o alho de 

ontem? Quem mordeu na azeitona?’ Ao passo que até aqui ficavam 

parados, estupidíssimos, de boca aberta, filhos de mamã, idiotas” (versos 

980 - 991) 

 

 Aristófanes acusa Eurípides de fazer, com suas tragédias, o deslocamento dos 

interesses dos atenienses do plano da atuação cívica para o plano da vida particular, o que, 

segundo a mentalidade antiga, significaria que Eurípides tornou os atenienses alienados da 

sua realidade, uma vez que o homem antigo só se entendia como homem pleno se fosse um 

membro atuante de uma comunidade política97. Isso é verdade mesmo para a cidade de 

Atenas onde, em oposição a Esparta, por exemplo, os aspectos da vida particular possuíam 

os seus espaços98. 

 É sob o signo da alienação que podemos entender a ironia contida na relevância dos 

novos interesses dos atenienses, relatada na fala de Dioniso: panelas, cabeças de anchova, 

azeitonas etc. Observe-se ainda que tais interesses pertencem à esfera do feminino, e não 

podemos esquecer que as mulheres não gozavam de cidadania99. 

                                                           
97 Para a atimía (privação dos direitos políticos), conferir nota 73, na página 51. 
98 Cumpre salientar que a vida particular, em Atenas, não se comparava em importância, nem de longe, à vida 
pública. O que desejamos registrar aqui é que ela existe, permitindo que as pessoas dediquem tempo aos seus 
negócios, mas o homem pleno só se entende como tal enquanto cidadão ativo, gozando de prerrogativas 
políticas que o distinguem dos metecos (estrangeiros residentes), dos escravos e das mulheres. 
99 As mulheres atenienses nunca foram cidadãs e, após a lei de Péricles datada de 451 a.C., passaram a ser 
transmissoras da cidadania para os seus filhos, o que aumentou a importância da legitimidade dos casamentos. 
Entretanto, elas mesmas permaneciam em estado de menoridade, comparável ao das crianças. Para tal, 
conferir C. Mossé, 1991: 39-88, capítulo II: A mulher na cidade, mais especificamente “O modelo ateniense: 
a condição da mulher na Atenas da época clássica.” 



 

 Assim, para Aristófanes, a influência que um poeta exerce sobre o seu público deve 

ser levada em conta, quando da escolha dos temas a serem tratados: 

 

“Ésquilo - (a Eurípides) Responde-me: em que é que devemos admirar 

um poeta? (verso 1008) 

Eurípides -Pela sua inteligência e bom conselho, porque tornamos 

melhores os homens nas cidades. (verso 1009) 

Ésquilo - Observai, pois, que espécie de homens ele de mim recebeu, se 

corajosos, de quatro côvados e não cidadãos que se escapam, nem como 

agora, freqüentadores da praça, nem intrigantes, nem velhacos. (versos 

1013 - 1017) 

(...) 

Ésquilo -É assim que os poetas devem proceder. Observai como desde a 

origem os mais nobres poetas se tornaram úteis: Orfeu, por exemplo, 

ensinou-nos os mistérios e afastarmo-nos das mortes, Museu a cura das 

doenças e os oráculos, e Hesíodo os trabalhos da terra, as estações dos 

frutos, a agricultura. E o divino Homero donde recebeu honra e glória, 

senão de que ensinou coisas úteis como linhas de combate, virtude 

militar, armamentos de homens? (versos 1030 - 1035) 

(...) 

Ésquilo - (...) Foi, inspirando-me nele, que o meu engenho inventou as 

muitas virtudes dos Pátroclos, dos Teucros corações de leão, para 

encorajar o cidadão a esforçar-se por igualá-los, quando ouvir o clarim. 

Mas não, por Zeus, eu não criei Fedras putas nem Estenobéias e ninguém 

pode dizer que imaginei alguma vez uma mulher apaixonada. (versos 

1040 - 1044) 

(...) 

Eurípides - E em que as minhas Estenobéias, ó desgraçado, prejudicam a 

cidade? (verso 1049) 

Ésquilo -Porque tu persuadiste nobres esposas de nobres varões a beber 

cicuta, por causa dos teus Belerofontes (versos 1050 - 1051) 



 

Eurípides -Por ventura não existia já a história de Fedra e fui eu que a 

inventei? (verso 1052) 

Ésquilo -Não, por Zeus, ela existia. Mas o poeta deve esconder o mal e 

não o exibir nem ensinar. É que às criancinhas é o professor que as 

ensina, e aos adolescentes o poeta. Portanto, é absolutamente necessário 

que só tratemos o bem” (versos 1053 - 1056) 

 

 Então, segundo Aristófanes, Ésquilo dedicou a sua arte aos temas guerreiros, com o 

objetivo de tornar os homens mais corajosos, o que teria conseguido, ao passo que 

Eurípides teria trazido ao palco amores ilegítimos e incestuosos, também eles com 

conseqüências práticas. Os temas tratados por Eurípides teriam, na opinião do 

comediógrafo, levado as mulheres atenienses ao adultério e, conseqüentemente, ao suicídio 

por ingestão de cicuta100. Na seqüência do argumento, Aristófanes retoma o tema das 

conseqüências da poesia para o desempenho da cidadania: 

 

“Ésquilo - (...) Aquilo que eu ensinei proveitosamente, tudo estragaste tu. 

(verso 1062) 

(...) 

Ésquilo -Antes de mais, vestindo os reis de farrapos, para que eles 

suscitassem a compaixão das gentes.  (versos 1063 - 1064 

 (...) 

Ésquilo -Por esse motivo, já não quer nenhum rico pagar o imposto da 

trierarquia101, mas coberto de farrapos chora e diz que está na miséria. 

(versos 1065 - 1066) 

                                                           
100 A passagem poderia levar à idéia de pena de morte para as mulheres adúlteras, principalmente devido à 
referência ao uso da cicuta, que era utilizada em penas capitais em Atenas, como é atestado pela condenação 
de Sócrates. Entretanto, a legislação ateniense não previa a pena de morte para o adultério, fosse ele feminino 
ou não, nem existem registros de que tal tenha acontecido. A. R. W. Harrison (1968: 35-36) observa que a 
mulher adúltera era proibida de usar ornamentos e de tomar parte em rituais públicos. Ele registra que, até 
onde os testemunhos permitem o exame da questão, não existia uma ação da lei que pudesse ser movida 
contra uma adúltera. Então, aparentemente, as punições pertenceriam à esfera das famílias. A. Solomos (1972: 
231) interpreta essa passagem da seguinte maneira: “Ele [Eurípides] criou mulheres doentes de amor e a 
conduta de sua Estenobéia deixou certas atenienses tão envergonhadas que elas se suicidaram”. 
101 Em nota (no 137) à sua tradução de As Rãs (1996: 108), Américo da Costa Ramalho informa que a 
trierarquia era um dos serviços públicos (OHLWRXUJL�D L) de que se incumbiam os atenienses ricos e consistia 
em providenciar o equipamento de um navio de guerra. 



 

Dioniso - Sim, por Deméter, mas trazendo por baixo uma camisola de lã 

espessa. E depois de, com essas palavras, ter enganado inteiramente os 

outros, emerge no mercado de peixe”.  (versos 1067 - 1068) 

 

 Assim, o mau exemplo dos reis, na tragédia, afasta os cidadãos comuns de seus 

deveres para com a cidade mediante a mentira, que logo depois é desmascarada no mercado 

de peixe. 

 A afinidade filosófica do pensamento de Eurípides com os argumentos dos sofistas 

não poderia passar em branco: 

 

“Ésquilo -Em seguida, tu ensinaste-os a praticar o palavreado e a 

loquacidade que não só esvaziou as palestras e gastou o cu dos 

rapazinhos tagarelas, mas também persuadiu os Parálios102 a 

responderem aos seus comandantes. E, entretanto, quando eu vivia, eles 

não sabiam senão pedir broa e dizer: ‘Oh, op!’ (versos 1069 - 1073) 

Dioniso -  Sim, por Apolo, e soltar peidos na boca do remador da fila de 

baixo, e sujar o camarada, e uma vez fora do barco, roubar alguém. Mas 

agora respondem e não remam: navegam por aqui e por ali, ao acaso”. 

(versos 1074 - 1078) 

 

 A acusação de Aristófanes contra a retórica, presente em As Nuvens (versos 1052-

1054)103, reaparece aqui. A retórica ensinada por Eurípides afastou os jovens das palestras, 

mas, além disso, subverteu a hierarquia nos navios, pois agora os marinheiros questionam 

as ordens de seus comandantes e, como conseqüência, navegam sem rumo.  

 Na verdade, como bem registra Green (1994: 14), a tragédia é “representativa do 

novo espírito democrático do século V na medida que seu uso dos mitos questiona a visão 

aristocrática tradicional dos deuses e dos heróis. Talvez essa seja uma das razões pelas 

quais ele [Eurípides] era popular e uma das razões pelas quais ele era associado ao ensino 

                                                           
102 Os Parálios eram os marinheiros da nau capitânia da armada ateniense, a Páralo. Eram todos homens livres 
profundamente contrários à oligarquia. Conferir As Rãs, tradução de Américo da Costa Ramalho, nota no 139 
(1996: 109). 
103 “É isso, é isso mesmo que enche os balneários de jovens que tagarelam sem cessar o dia inteiro, enquanto 
as palestras ficam vazias”... 



 

dos sofistas, que também rejeitava os antigos valores (...)”. Se assumirmos a hipótese 

segundo a qual para Aristófanes a mudança é, necessariamente, sinônimo de degeneração, a 

relação que ele estabelece com a poesia e com os postulados dos sofistas é plenamente 

explicada pela observação de Green acima transcrita. Considere-se, à luz dessa explicação, 

a passagem de Rãs que apresentamos abaixo: 

 

“Ésquilo - De que males não é ele culpado? Não apresentou ele em cena 

alcoviteiras e mulheres que davam à luz nos templos, e se juntavam 

sexualmente com os irmãos e afirmavam que não viver é viver? Depois, 

como conseqüência, a nossa cidade ficou cheia de escribas e 

desavergonhados macacos públicos que sempre enganavam o povo, e já 

ninguém é capaz agora de levar a tocha, por falta de exercício físico”. 

(versos 1080 – 1085 – grifos nossos) 

 

 Ora, tais assuntos já estavam presentes no acervo mitológico dos gregos. Não se 

trata absolutamente de invenção poética de Eurípides. O problema reside basicamente no 

uso feito pelo poeta, esse, sim, inovador, no sentido que ele os utiliza para questionar os 

mais variados aspectos tradicionais da sociedade ateniense e não para reafirmar valores, 

como Ésquilo faz, por exemplo, na Orestéia. Se não fosse dessa maneira, como explicar, 

por exemplo, a falta de censura de Aristófanes em relação a uma figura como a de 

Clitemnestra104, na Orestéia de Ésquilo? 

 Ao escolher para o confronto literário os poetas trágicos Ésquilo e Eurípides, 

Aristófanes personaliza o velho e o novo, os tempos antigos e os atuais, a glória e a 

mediocridade. K. J. Dover (1972: 183) registra de maneira clara essa posição: “Visto sob a 

óptica do tempo de Aristófanes, Ésquilo foi o poeta da geração que rechaçou os persas e 

criou o império ateniense, Eurípides o poeta de seus dias mais precários. Isso torna 

possível a Aristófanes assimilar a disputa entre Ésquilo e Eurípides às antíteses familiares 

entre o valor, a virtude e a segurança do passado, sustentadas pelo que parecia, à 

distância, ser a unanimidade da manutenção de crenças e usos, e a insegurança do 

                                                           
104 Na Orestéia de Ésquilo Clitemnestra é a rainha que mata o esposo, toma o poder e reina no lugar dele 
acompanhada de um amante. Conferir nosso artigo intitulado “Inversão e subversão do feminino na Orestéia 
de Ésquilo”, indicado na bibliografia. 



 

presente, assolada por dúvidas, curiosidades ‘desleais’ e inovações artísticas 

‘irresponsáveis’  ”. 

 Nessas passagens de As Rãs vemos como Aristófanes levava a sério a influência 

exercida pelos poetas trágicos sobre o público ateniense. Assim, não seria de se estranhar 

que ele se considerasse possuidor do mesmo poder. Em Aristophanes and Politics, A W. 

Gomme (in E. Segal, 1996: 29) observa que Aristófanes estava convencido de que o teatro 

tinha um objetivo moral e didático, que era da alçada da comédia fornecer bons conselhos 

políticos e que ele, em especial, sempre deu tais conselhos, notadamente em seu período de 

comédia antiga. 

 Acreditamos que a análise das parábases, que apresentamos nesse trabalho, é 

suficiente para ilustrar, não só a observação de Gomme acima transcrita, mas também a 

presença constante de elementos de educação nas comédias de Aristófanes. O poeta 

combatia inimigos que acreditava estarem subvertendo a boa ordem da cidade, e, ao fazê-

lo, empreendia uma campanha educacional que visava a uma atuação consciente da 

cidadania por parte dos atenienses. Mas, se ele atingiu ou não os seus objetivos, é outra 

questão, a ser tratada em outro lugar.  

 

1.3 - Nuvens: importância da peça no conjunto da obra de Aristófanes. 

 

 No conjunto da obra de Aristófanes a comédia As Nuvens ocupa um lugar único, 

pois, se é verdade que o poeta mostra-se preocupado com a educação em praticamente 

todas as suas obras, esta foi especialmente dedicada a discutir o tema.  

 Tendo como pano de fundo e modelo ideal a educação aristocrática que, partindo 

dos modelos homéricos, formara os grandes personagens da história ateniense, nosso autor 

dedica os seus melhores esforços à demolição de um fenômeno educacional relativamente 

novo em sua Atenas natal: a educação ministrada pelos sofistas. E a sua crítica repousa não 

somente nos métodos, mas também nos fins da educação e no seu resultado final, o 

disputador (erístico), um modelo de homem cujo objetivo é sempre vencer pelo discurso e, 

com isso, ganhar muito dinheiro.  

 As Nuvens foram apresentadas no ano de 423 a.C., por ocasião do concurso das 

Dionisíacas Urbanas (ou Grandes Dionisíacas), mas Aristófanes logrou com esta peça 



 

alcançar apenas o terceiro lugar, fracasso esse registrado na parábase das Vespas (versos 

1042-1045), anteriormente transcritos na página 50. 

 

 Como já dissemos anteriormente (págs. 25-26), Hilaire Van Daele, tradutor para a 

edição Belles Lettres (1985: 145 e segs.) considera que As Nuvens não é uma sátira política 

e aponta duas razões que, segundo ele, teriam levado Aristófanes a optar por um tema 

diferente. Em primeiro lugar, o fortalecimento do partido da paz em Atenas, o que afastava 

a necessidade de combater a guerra e as ameaças que Aristófanes estaria sofrendo por parte 

de Cléon. Segundo Van Daele, Cléon, ridicularizado nos Cavaleiros, teria ameaçado 

o poeta (segundo alguns autores, uma JUDIK ?� FHQL�DM ou ação de usurpação do título de 

cidadão105). Assim, “aliviado de ver se anunciar a paz pela qual tanto lutou até aquele 

momento, e tendo uma prudente reserva em relação a Cléon, Aristófanes se volta contra 

outros adversários, os sofistas, que ataca nas Nuvens como destruidores das crenças 

tradicionais, das maneiras antigas, do ideal nacional; contra eles se faz defensor da 

educação e da moral de antigamente” (p. 146). 

 O enredo das Nuvens é bastante engenhoso: Estrepsíades, um velho camponês 

desonesto, procura uma maneira de não ter que saldar as suas dívidas. Essas dívidas foram 

contraídas para satisfazer os desejos de seu filho único, Fidípides, fruto de um casamento 

desastroso com uma mulher de família nobre. Educado como nobre, o jovem filho de 

camponês contraiu as dívidas para sustentar seu esporte aristocrático, o hipismo. Assim, o 

velho imagina um expediente bastante engenhoso para ludibriar os credores: mandar o filho 

estudar numa escola próxima, onde “ensinam a vencer com discursos as causas justas e 

injustas” (versos 98-99). Como Fidípides se nega a ir, o próprio Estrepsíades vai, mas 

sendo velho e bronco, tudo entende de maneira literal e mostra-se incapaz de memorizar o 

que é ensinado. Diante do fracasso, é estimulado a trazer seu filho e é apresentado a dois 

tipos de educação: o Argumento ou Raciocínio Justo, representante da antiga educação 

ateniense, e o Argumento ou Raciocínio Injusto, representante da educação ministrada 

pelos sofistas. 

                                                           
105 Entre os estudiosos de Aristófanes uma discussão sobre a natureza do processo movido por Cléon. 
Segundo a hipótese, hoje afastada, de uma JUDIK?� FHQL�D M� � Cléon teria acusado Aristófanes de não ser 
ateniense. Conferir, a esse respeito, a Notice da edição Belles Lettres das Nuvens (p 145-146). 



 

 A discussão entre esses dois argumentos constitui o cerne da peça. Nela somos 

apresentados a uma descrição das escolas aristocráticas tradicionais, aos seus métodos e 

seus objetivos educacionais, bem como ao modo como Aristófanes considerava a nova 

educação, que, cada vez mais, conquistava os jovens atenienses. Terminado o debate, o 

Argumento Injusto vence e leva o jovem para ser educado.   

 No dia estabelecido, os credores vêm cobrar as dívidas, mas, vencidos pelos 

argumentos, se retiram, prometendo levar o velho à barra dos tribunais. Pai e filho vão 

comemorar com um banquete. Entretanto, discordam em relação à poesia e o filho espanca 

o pai. Estrepsíades relata ao público e ao coro o motivo da desavença e Fidípides, 

utilizando todos os argumentos fornecidos pela retórica prova que, sob qualquer ângulo106 

que se examine a questão, é lícito bater no pai. Tendo estabelecido esse ponto, Fidípides 

avisa que vai bater na mãe e sai. 

 Estrepsíades reavalia as conseqüências de sua adesão à tese fraca, reconhece o seu 

erro, e, como vingança, coloca fogo na escola de Sócrates.  

  

1.4 - As Nuvens como testemunho para o estudo da crise da educação no século V a.C. 

  

Um dos grandes méritos das Nuvens é discutir os fins da educação. Qual é o tipo de 

homem que deve surgir ao final do processo educativo e quais as conseqüências da eleição 

de um objetivo equivocado, eis as questões que podem ser levantadas a partir dessa 

comédia. O simples fato de o poeta escolher esse problema como um tema a ser discutido 

pode ser indicativo de sua percepção, aguda e atenta, de uma crise na educação de seu 

tempo. 

 

Areté, aretái: 

 A palavra areté tem sido traduzida como virtude em praticamente todas as línguas 

ocidentais, mas, em que pese esse uso universal e consagrado, é inevitável, para nós, que a 

palavra virtude apareça carregada de significados ligados à fé cristã que, obviamente, não 

                                                           
106 Os argumentos utilizados por Fidípides para sustentar a tese de que é lícito bater no pai foram recolhidos 
por Aristófanes nas grandes linhas de pensamento da época, notadamente os debates que opõem phýsis 
(natureza) a nómos (cultura). Retornaremos a essa questão mais adiante, quando tratarmos das relações 
existentes entre a comédia As Nuvens e as diversas discussões filosóficas de sua época. 



 

poderiam ser aplicados ao contexto dos gregos antigos sem causar sérias distorções na 

interpretação. Assim, sempre preferimos fazer a tradução da palavra areté por excelência, 

ou seja, o ponto máximo de aperfeiçoamento que um determinado ser pode alcançar. 

Segundo o Dictionaire Grec-Français107, a palavra areté significa mérito ou 

qualidade pela qual alguém se destaca. Dessa maneira, ela pode ser aplicada às mais 

diferentes esferas da vida humana108. Pode significar uma qualidade do corpo, tal como 

força ou agilidade (Ilíada, canto XX, verso 411), beleza (Xenofonte, Ciropédia, 5, 1-4), 

saúde (Platão, Górgias, 479b; Político, 353b; Aristóteles, Retórica, 1 ,  3), ou pode ser 

uma qualidade da inteligência ou da alma, como vemos no Protágoras de Platão (322d). 

Pode adquirir o sentido de consideração ou honra (Tucídides, História da Guerra do 

Peloponeso, I, 33), ou pode ser vista como o mérito do artesão, ou ainda do homem de 

Estado. No sentido moral, areté significa nobres ações em Platão (República, 618b).  

Areté tem a mesma origem da palavra áristos, pois ambas compartilham o prefixo 

aumentativo ari-. Por seu lado, áristos é o superlativo de agathós (bom) e, portanto, 

significa o excelente, o melhor, o mais bravo, o mais nobre, etc... 109 

Assim, as duas palavras estão intrinsecamente ligadas, seja por sua origem, seja por 

seu significado: ter areté, ser áristos, este é o objetivo do homem grego, desde os 

primórdios da sua civilização, posto que ambas aparecem nos mais antigos textos da cultura 

ocidental de que temos notícia, a Ilíada e a Odisséia. 

Como todas as palavras muito antigas, areté sofre, ao longo de sua história, 

variações de significado e aplicação. Surgindo como uma característica dos nobres 

guerreiros homéricos (áristoi), que tentavam alcançar a perfeição nas duas esferas do 

humano, a física e a da capacidade do bom desempenho social, entendido como a 

desenvoltura nas assembléias dos nobres e nos comportamentos de hospitalidade e de 

urbanidade, a palavra areté e os seus correlatos passam por diversas mudanças, 

acompanhando a evolução da cultura, sempre procurando responder a duas perguntas 

fundamentais: o que é o homem excelente? Como formá-lo?  

                                                           
107 Cf. A. Bailly, 1963: verbetes D�UHWK� e D��ULVWRM.  
108 Mas não exclusivamente. Ela também poder ser aplicada a animais e até mesmo a objetos. Observe-se, por 
exemplo, o uso que Platão dela faz em República 353b, ao referir-se à areté dos olhos, ou em 335b, onde 
explana sobre a areté dos cavalos e dos cães. 
109 Cf. A. Bailly, 1963: verbetes DUL� e D��ULVWRM 



 

 Analisada sob o ponto de vista da História da Educação, essas também são as 

perguntas presentes em Nuvens. Aristófanes, no fundo, faz sua platéia se perguntar se a 

educação deve contemplar a formação dos valores morais e sociais ou se devem prevalecer 

nela as preocupações com as habilidades instrumentais, apenas. E finalmente, coroando 

todas essas incertezas, abre espaço para a indagação acerca do que é a areté na sua 

essência. 

 Desde os poemas inaugurais de Homero, o conceito já fora revisto, adaptado e 

reformulado diversas vezes. Em primeiro lugar, pela sua adequação ao fenômeno da 

cidade-Estado de Esparta, onde prevaleceu desde cedo a idéia do soldado-cidadão, para 

quem os aspectos individuais de honra e de fama eram sobrepujados pelo desejo do bem 

comum da pólis110. Depois, por todo um trabalho crítico dos poetas líricos, que avaliam o 

tema e se perguntam o que vem a ser o homem perfeito e qual deve ser o valor maior a ser 

alcançado. Nesse sentido, poderíamos lembrar, sempre a título de exemplo, Arquíloco de 

Paros, em contraste gritante com o ideal de Esparta cantado pelo poeta Tirteu111, e para 

quem a vida é um bem maior do que a honra nos campos de batalha112; e a poetisa Safo de 

                                                           
110 Conferir Xenofonte (Constitution of the Lacedaemonians, s.d), e Plutarco (1991: Vida de Licurgo). 
111 1   “Eu não lembraria um homem/ pela sua excelência (areté) na corrida ou na luta,/ nem que tivesse dos 
Ciclopes a estatura e a força/ e vencesse na corrida o trácio Bóreas, 5    nem que tivesse figura mais graciosa 
que Titono,/ ou fosse mais rico do que Mídias e Ciniras,/ ou mais poderoso que Pélops, filho de Tântalo,/ ou 
que tivesse a eloqüência dulcíssima de Adrasto/ ou possuísse toda a glória –  se lhe faltasse a coragem 
valorosa..//  10    Pois não há homem valente (agathós) no combate,/ se não suportar a vista da/ canificina 
sangrenta/ e não atacar, colocando-se de perto./ É esta a excelência (areté), este é entre os homens o maior 
galardão,/ e o mais belo que um jovem deve obter./  
15    É um bem comum para a cidade e todo o povo,/ que um homem aguarde, de pés fincados, na primeira 
fila,/ encarniçado e todo esquecido da fuga vergonhosa,/ expondo a sua vida (psikhé) e ânimo (thymós) 
sofredor,/ e, aproximando-se, inspire confiança com suas palavras ao que lhe fica ao lado,/ 20   Um homem 
assim distingue-se no combate./ Em breve derrota as falanges furiosas dos inimigos,/ com seu ardor detém as 
vagas da batalha./ Se ele cair na primeira fila, perdendo a cara vida (thymós),/ deu glória à cidade, ao povo 
e ao pai,/ 25    se for mal ferido, na frente, ao peito,/ do escudo bombeado e da couraça./ Choram igualmente 
os novos e os velhos,/ aflige-se a cidade com amarga saudade./ O seu túmulo, os seus filhos serão notáveis 
entre os homens,/ 30   bem como os filhos dos filhos, e toda a posteridade./ Jamais perecerá a sua nobre 
glória e o seu renome,,//  mas mesmo debaixo da terra será imortal,,//  aquele a quem perder o fogoso Ares, 
quando praticava altos feitos (aristeúein),/ e resistia, combatendo pela pátria e pelos filhos..//  35   Mas, se 
escapar ao destino (kér) da morte que deita por terra,/ e alcançar, vitorioso, a glória fulgente da lança,/ 
honra-lo-ão por igual os jovens e os anciãos,/ e, depois de gozar muitas delícias,  descerá ao Hades./ Quando 
envelhecer, distinguem-no os cidadãos, e ninguém,,//  40    quererá prejudicá-lo, faltando ao respeito ou à 
justiça./ Todos à uma, novos, ou da sua idade, ou mais velhos,/ na sua terra, lhe cedem o lugar./ E agora, que 
todos os homens tentem chegar aos píncaros/ desta excelência (areté),  sem desviar o ânimo (thymós), da 
guerra.” (Frag. 9 Diehl) Tradução de Maria Helena da Rocha Pereira in Hélade: Antologia da Cultura 
Grega, Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra/ Instituto de Estudos Clássicos, 4a edição, 
1982. 
112 “Nem glória nem respeito ganha um morto:/ a graça dos vivos, vivos/ perseguimos./ Ao morto sempre 
resta o que é ruim.” (Frag. 64 Diehl) Tradução de Luis Dolhnikoff, in Arquíloco, 1987: frag. no. 208 



 

Lesbos que compartilha com Arquíloco a opinião segundo a qual a morte é um mal113 e que 

em sua Ode a Anactória questiona a areté guerreira ao afirmar que o bem maior é o 

amor114. Como bem ressalta Gilda Naécia M. de Barros (1999: 31-57) ao analisar a crise da 

Idade Lírica, a contestação por parte do poetas da Lírica do conceito de herói é também a 

contestação do conceito de areté. Segundo ela, “Arquíloco põe o heróico a serviço de uma 

nova concepção de homem”, rompendo com o romantismo da epopéia e colocando o 

indivíduo em posição de destaque, quer em relação às exigências da pólis, quer em relação 

ao julgamento dos outros, o que seria impensável segundo a moral heróica exposta na 

epopéia. Tais questionamentos ao conceito heróico de areté deveriam ter alguma 

conseqüência no campo educacional. Xenófanes de Cólofon também apresenta uma 

verdadeira revisão da idéia de excelência. Ele viveu entre os séculos VI e V a.C. e é mais 

conhecido como filósofo naturalista (physiólogos), ligado à escola eleata. Natural de 

Cólofon, localizada no litoral da atual Turquia, Xenófanes também se debruça sobre o tema 

da areté, manifesta-se contra a valorização aristocrática do atleta vencedor, imortalizado, a 

seu tempo, nas odes de Píndaro. Observemos o texto abaixo: 

 

“Mas se alguém alcançar a vitória com a velocidade�
dos pés, ou do pentatlo, - onde fica o santuário de Zeus, 

junto das águas de Pisa, em Olímpia – ou na luta, 

ou porque sabe a arte dolorosa do pugilato, 

5    ou ainda num concurso terrível, chamado o pancrácio115,  

será mais ilustre à vista dos seus concidadãos, 

                                                           
113 “Morrer é um mal – / assim decidiram os deuses/ eles que não morrem” (frag. 170 Rein.) Tradução de 
Joaquim Brasil Fontes in Eros, Tecelão de Mitos: A poesia de Safo de Lesbos, São Paulo: Estação 
Liberdade, 1991. 
114 “Para alguns, são batalhões de guerreiros;/ ou de infantes; para outros é uma frota/ a coisa mais bela na 
terra sombria; e é, para mim,/ a pessoa que a gente quer;/ é muito fácil explicar/ a qualquer um, pois a 
mulher que os mortais/ na beleza venceu – Helena – seu marido,/ o mais nobre dos homens,  
[abandonou], rumo a Tróia navegando,/ sem pensamentos para a filha, para os pais/ amados voltar; mas 
arrastada/ [                   ]/ [por Kypris] [                        ]/ [                       ] Agora, na minha lembrança, 
Anactória/ ] distante;/ O seu modo de andar, despertando os desejos,/ Eu preferia ver, e o seu rosto,/ 
Inconstante, aos carros e guerreiros lídios combatendo,/ [cobertos de armaduras]” (Frag. 27 Reinach – 
grifos nossos) Tradução de Joaquim Brasil Fontes in Eros, Tecelão de Mitos: A poesia de Safo de Lesbos, 
São Paulo: Estação Liberdade, 1991. 
115 O pancrácio era a modalidade mais violenta, parecida com a atual luta livre. Segundo G. N. M. de Barros 
(1996: 19), “o pancrácio é o jogo mais violento, brutal e selvagem, que combinava o pugilato e a luta e 
permitia socos, pontapés no estômago e no ventre, torções de membros, mordidas e estrangulamentos. As 
regras do pancrácio proibiam apenas quebrar as mãos do adversário e enfiar os dedos em seus olhos”. 



 

terá o lugar de honra mais aparatoso nos jogos, 

e alimentação a expensas públicas  

da sua cidade, e uma dádiva, que será para ele um tesouro. 

10    E, se ganhar com cavalos, tudo isto ele obterá, 

sem ser tão digno como eu. Pois melhor do que a força 

de homens e corcéis é a nossa sabedoria (sophíe). 

É isso um modo de pensar leviano, e não é justo, 

Preferir a força à notável sabedoria (sophíe). 

15    Pois nem que vivesse entre o povo um notável pugilista,�
ou um homem hábil no pentatlo ou na luta, 

ou na corrida, que tem a preferência, 

E tantos atos de força demonstrasse no combate, 

nem por isso a cidade estaria em melhor ordem (eunomíe). 

20    Pequeno prazer seria para a urbe 

alguém que vencesse nas provas das margens do Pisa.Pois não é isso que enche os cofres 

da cidade.” 

(Frag. 2 Diels)116�
  

Observemos o verso 8, em que Xenófanes se refere à alimentação às expensas 

públicas. Consoante o costume da época, embora os prêmios dos jogos fossem simples 

coroas feitas com ramos vegetais117, os atletas vencedores eram honrados por suas cidades. 

Gilda N. M. de Barros (1996: 20) observa que havia muitas maneiras de a cidade destacar o 

seu apreço pela conquista do atleta, mas, segundo ela, a forma mais distinta de fazê-lo era a 

hospedagem no Pritaneu118. Em última análise, ser hospedado no Pritaneu poderia 

significar estar no nível dos embaixadores estrangeiros. 

 Ao contestar a exaltação dos atletas, Xenófanes coloca em posição de destaque a 

sabedoria e, ao fazê-lo, segundo W. Jaeger (1979, pág. 200 e segs.) destaca “o choque 

violento e inevitável entre a velha cultura aristocrática e os homens da nova filosofia que 

                                                           
116 Tradução de Maria Helena da Rocha Pereira (1982: 119). 
117 Cf. Maria Helena da Rocha Pereira (1980: 290, 292-293). 
118 Edifício onde se reuniam os prítanes, isto é, os magistrados da cidade (cf. C. Mossé, 1992: verbete 
prytanes. 



 

pela primeira vez aqui lutam por conquistarem um lugar na sociedade e no Estado, e 

surgem com um ideal de formação humana que exige o reconhecimento universal. 

Desporto ou espírito: eis o dilema em que reside toda a violência do conflito”. 

 Xenófanes marca o início desse conflito, que aparecerá na forma mais completa na 

comédia As Nuvens de Aristófanes. Nessa comédia, ao colocar no palco o debate entre dois 

tipos de educação, a ateniense antiga, aristocrática, cujos pilares eram a formação física e 

musical, e a nova, representada pelo ensino dos sofistas, mais intelectual e baseada na 

retórica, Aristófanes registra e retrata o momento em que houve a cisão radical entre o 

corpo e o espírito na educação e nos fornece elementos para discutir as linhas de uma crise 

educacional. De fato, As Nuvens é o ponto mais alto da crise, já prenunciada por 

Xenófanes de Cólofon, que questionava a valorização das qualidades puramente físicas e as 

coloca em segundo plano na eleição do que vem a ser o homem excelente. 

 

1.5 - Reflexos dessa evolução educativa no texto das Nuvens: ágon entre o Lógos Justo e o 

Lógos Injusto. 

  

A discussão acima não tem a pretensão de historiar as transformações sofridas pelo 

conceito de areté; apenas exemplifica como esse conceito, a partir da epopéia, foi sendo 

reelaborado, à vista de novos tempos e novos valores, conforme a evolução das poleis. 

Assim, variando no tempo e no espaço, e sob efeito da subjetividade, deixa de ser um 

conceito monolítico, para refletir as diversas opiniões daqueles que pensam a respeito dele. 

Com as variações do conceito de aristós (homem excelente) teremos também variados 

modelos educativos.  

Já não existe um consenso, aquela confortável certeza a respeito do produto final da 

educação, que encontrávamos nos poemas homéricos. De fato, uma sociedade em mudança 

exige mudança na educação. É isso o que acreditamos que acontecia em Atenas no 

momento em que Aristófanes compôs As Nuvens. 

 

1.6 - Práticas e idéias educativas na Atenas do séc. V a.C. O papel do lógos 

  



 

Se Esparta se caracterizou como a pólis do cidadão-soldado, poderíamos dizer que 

Atenas se caracterizou pela figura do cidadão político119. A partir da atuação de Sólon na 

grande crise do século VI a.C., que forneceu à cidade os princípios gerais que propiciaram 

o desenvolvimento posterior do processo político, as sucessivas reformas liberais 

permitiram a um número cada vez maior de atenienses o assento nos órgãos dirigentes da 

cidade. Mesmo a a tirania dos Pisistrátidas favoreceu, sob certos aspectos, a evolução do 

regime ateniense em sua forma aristocrática para a democracia, que se define como tal por 

volta de 506 a.C., com as reformas de Clístenes.  

Após as Guerras Médicas encontramos uma cidade em que praticamente todas as 

decisões são tomadas pela assembléia dos cidadãos120 reunida em praça pública, em que 

muitos órgãos do governo têm os seus membros escolhidos por sorteio121, em que os 

principais dirigentes são eleitos anualmente e têm que prestar contas de seus atos e em que 

até mesmo o corpo de juízes do tribunal se renova a cada dia de maneira aleatória, por meio 

de um sorteio entre os cidadãos que se inscrevem para esse fim122. 

 Assim, um traço marcante da vida política de Atenas é o da participação do cidadão, 

que deve se dirigir pessoalmente à Assembléia, propondo leis, ou ao tribunal, ora acusando, 

ora defendendo-se123 ou julgando. Em uma cidade onde o processo político, a ascensão 

                                                           
119 O cidadão-soldado de Esparta participava da vida da cidade de forma pouco criativa, pois apenas aprovava 
ou rejeitava o que lhe era proposto por um pequeno grupo de dirigentes. Assim, Esparta nunca alcançou o 
estágio político da democracia, de sua rival Atenas.  
120 A Ekklesía (assembléia) era composta por todos os cidadãos com plenos direitos civis e políticos. Exercia 
variadas funções na vida da pólis, sob o ponto de vista administrativo (por exemplo, deliberar sobre o 
abastecimento da cidade) político (cabia-lhe confirmar nos seus cargos os magistrados) e jurídico (a ela 
deveriam ser apresentadas as acusações de traição, ostracismo e outras acusações). Conferir Mossé (1992: 
verbete Ecclesia) 
121 Um exemplo é a Boulé, ou Conselho, que tinha a tarefa legislativa como função principal. Tratava-se de 
um conselho de quinhentos membros, sorteados na razão de cinqüenta por tribo, entre os cidadãos com plenos 
direitos políticos e com mais de trinta anos de idade. Enquanto guardiã das instituições, ela recebia as 
acusações contra os magistrados e podia empreender ações contra os que fossem pegos em flagrante delito de 
atentado contra a ordem pública (processos de apagogé e de eisangelía). Conferir Mossé (1992: verbete 
Boulé) 
122 Pensamos aqui no Tribunal de Heliéia, cuja criação a tradição remontava à reforma de Sólon. Segundo C. 
Mossé (1995: 154) ele existia no momento das reformas de Efialtes, que a ele remeteu a maior parte dos 
poderes que estavam nas mãos do Areópago. Todo cidadão com idade acima de trinta anos e em posse de seus 
direitos políticos podia ser chamado a ser juiz; para isso era suficiente que ele se inscrevesse. A competência 
dos tribunais da Heliéia era muito extensa e os juízes tinham que conhecer bem tanto os negócios públicos 
como os privados. O corpus dos discursos atribuídos a Demóstenes, pronunciados diante dos juízes da 
Heliéia, testemunha a importância que o tribunal popular tinha na vida da cidade, cujo papel político era, pelo 
menos, igual ao da Assembléia. 
123 Posto não haver advogados, apenas os logógrafoi, cuja função era redigir discursos, que seriam proferidos 
por outros no tribunal. Conferir Bailly, 1963: verbete ORJRJUD IHX�M. 



 

social e o sucesso nos assuntos privados dependiam basicamente da habilidade de falar em 

público, defender posições e acusar, era necessário que a educação fornecesse aos cidadãos 

os instrumentos para o bom desempenho das suas funções e para a defesa de seus negócios, 

tanto na esfera pública como na privada. 

Diante desse quadro, foi oportuno o aparecimento, em Atenas, dos sofistas que se 

propunham a educar para essa realidade. Apesar do estado fragmentário em que chegaram 

até nós as obras desses pensadores, que H. Marrou (1973: 85) considera os primeiros 

professores de nível superior, vemos com clareza que eles atendem a uma necessidade dos 

novos tempos, da democracia plena. Homens como Górgias de Leontinos, que ensinava a 

retórica, a arte de falar com beleza, ou Protágoras de Abdera124, que pelo método antilógico 

ensinava a discutir e se propunha a transmitir a areté política, propõem-se a formar a jovem 

elite e futura liderança política. É contra esses professores que Aristófanes aponta as suas 

armas nas Nuvens. Tendo como base um ideal educativo aristocrático que, no fundo, 

constituía o espírito da Antiga Educação Ateniense, herdeiro da educação homérica, 

Aristófanes considera que essa nova educação deforma os jovens e é desastrosa para a 

cidade. Mas, se a educação homérica já contemplava outros aspectos além da educação 

física, aspectos intelectuais representados pelo discurso do herói proferido na assembléia 

dos nobres, onde, para nosso poeta, residiria o problema? Deixemos que ele mesmo 

explique: 

 

“Justo - Então vou contar como era a educação antiga, quando eu 

florescia dizendo o que é justo, e a prudência era considerada. Em 

primeiro lugar, não se devia ouvir um menino cochichar nem um “a”; 

depois, os moradores de um mesmo bairro andavam pelas ruas, bem 

disciplinados indo à casa do professor de cítara, sem mantos e em fila, 

ainda que nevasse neve farinhenta. O professor, por sua vez, começava 

ensinando-os a cantar, com as coxas bem apartadas, ou “Palas terrível, 

destruidora de cidades” ou “um som longífero”, sustentando os acordes 

transmitidos pelos pais. E se um deles se fazia de bobo ou modulava uma 

                                                           
124 A deficiência de nossos testemunhos acerca dos sofistas obriga a investigar as idéias desses pensadores, 
muitas vezes deformadas, pelo testemunho de contemporâneos que sobre eles escreveram, como é o caso do 
que ocorre nos magistrais diálogos que Platão dedicou a Protágoras e a Górgias. 



 

modulação de voz, como essas de hoje, à moda de Frínis, tão difíceis de 

modular, era moído de muitas pancadas, como se estivesse prejudicando 

as Musas. Na casa do professor de ginástica, os meninos deviam sentar-

se com as pernas esticadas para a frente, para não mostrar nenhuma 

indecência aos estranhos; de outro lado ainda, quem se levantava, devia 

aplainar a areia, tomando a precaução de não deixar aos amantes 

nenhum vestígio de sua mocidade. Naquele tempo, nenhum menino 

costumava untar-se debaixo do umbigo, e, assim, sobre os genitais 

florescia uma penugem orvalhada, como num fruto, e ninguém molhava e 

amolecia a voz para aproximar-se do amante, prostituindo-se a si mesmo 

com os olhos. Nos jantares, não era permitido servir-se da cabeça do 

rabanete, nem roubar a erva-doce ou selino dos velhos, nem se devia 

comer gulodices, dar gargalhadas ou ficar de pernas cruzadas... 

(...) 

Mas, na realidade, foi com essas coisas que a minha educação criou os 

homens guerreiros de Maratona. Mas você, desde logo, ensina as 

crianças de hoje a se embrulharem em mantos, e eu sufoco de raiva 

quando alguém, precisando dançar nas Panatenéias, segura o escudo 

diante do sexo, sem respeitar a Tritogenéia. (Voltando-se para 

Fidípides.) Em vista disso, coragem meu rapaz! Escolha-me a mim, o 

raciocínio forte. E você aprenderá a detestar a ágora, a abster-se dos 

balneários, a ter vergonha do que é vergonhoso e a pegar fogo se alguém 

o insultar. Aprenderá também a erguer-se da cadeira, quando se 

aproximam os velhos, a não ser estúpido com seus pais e a não fazer 

nenhuma outra ação vergonhosa, porque procura realizar a imagem do 

pudor. (...) 

Mas então, esplêndido como uma flor, você passará o tempo nos 

ginásios; não ficará parolando pela ágora a respeito de argúcias 

espinhosas, como a mocidade de hoje, arrastado aos tribunais por um 

negocinho cheio de chicanas e contradições capciosas. Descendo à 

Academia, apostará corrida, debaixo das oliveiras sagradas, com um 



 

rapaz ajuizado e da mesma idade, coroado com uma verde cana, 

rescendendo a hera, serenidade e choupo branco no cair das verdes 

borbulhas, alegre na estação primaveril quando o plátano troca doces 

murmúrios com o olmo... 

Se fizer o que eu digo 

e atentar a esses conselhos, 

terá sempre peito robusto, 

cores brilhantes, 

ombros largos, língua curta, 

quadris grandes e membro pequeno. 

Mas se praticar os hábitos de hoje, 

logo terá a pele pálida 

ombros estreitos, peito acanhado, língua grande, quadris pequenos, 

membro comprido 

e longos decretos... 

E ele persuadirá você  

a pensar que tudo 

que é vergonhoso é belo 

e o belo, vergonhoso. 

E além disso, vai sujá-lo 

com a devassidão de Antímaco”. Nuvens, versos 961-1024 

 

 O trecho, que se refere ao ágon entre o Lógos Justo e o Lógos Injusto é 

extremamente rico. Em primeiro lugar, faz a descrição da educação ateniense aristocrática e 

tradicional, que estava fortemente ligada a duas escolas, à de música (versos 964-971) e à 

de ginástica (versos 972-976). Observe-se a ausência da escola que se dedicava à 

alfabetização; sabemos, contudo, até mesmo pelo testemunho iconográfico em vasos, que o 

ensino da leitura e da escrita devia existir em Atenas na época de Aristófanes125. Então, a 

                                                           
125 Conferir, a esse respeito, Susan G. Cole, “Could Greek Women Read and Write?” in Foley, 1992: 219-
237). A autora interessa-se, sobretudo pelo processo de alfabetização das mulheres, mas nos oferece ainda, no 
capítulo, preciosas informações sobre a expansão do ensino da leitura e da escrita na Antiguidade. Conferir 
também E. Havelock (1996: capítulos I, II e V). 



 

ausência de referências a esse tipo de ensino poderia ser considerada como um sintoma do 

desejo do poeta de expressar uma forma de educação ainda muito ligada aos conteúdos 

aristocráticos, conforme a tradição homérica126. O conteúdo refere hábitos e valores 

enraizados na tradição: 

 

“O professor, por sua vez, começava ensinando-os a cantar, com as 

coxas bem apartadas, ou “Palas terrível, destruidora de cidades” ou 

“um som longífero”, sustentando os acordes transmitidos pelos pais. E se 

um deles se fazia de bobo ou modulava uma modulação de voz, como 

essas de hoje, à moda de Frínis, tão difíceis de modular, era moído de 

muitas pancadas, como se estivesse prejudicando as Musas.” Versos 

966-971, grifos nossos. 

 

 Por outro lado, Aristófanes mostra aqui que a antiga educação tem uma grande 

preocupação com a formação moral das crianças. O produto final dessa educação é um 

jovem que apresenta bom comportamento (verso 963: não“cochichar”; verso 970: não “se 

fazer de bobo”; versos 981-983: comportamento geral nas situações sociais “nos 

jantares...”; verso 1013: não ser tagarela “língua curta”) e que traduz a imagem de pudor, 

não expondo a situações de conotação homossexual evidente (versos 973-976: “aplainar a 

areia”, evitando a aproximação de amantes e verso 979: “não molhava nem amolecia a 

voz”, pelo mesmo motivo) ou puramente sexual, ao evitar locais de reputação duvidosa: 

“evitar a ágora (praça) e abster-se de balneários”: versos 991-992 e não freqüentar 

prostíbulos: versos 996- 997. É ainda respeitoso com os mais velhos (versos 981-983: “nos 

jantares...”; versos 993-994: “erguer-se da cadeira...”; verso 998: “também não retrucará 

a seu pai...”) e o resultado dessa educação, que “criou os homens guerreiros de Maratona” 

(verso 986) é um jovem pleno de sophrosýne, qualidade altamente considerada, que no 

contexto poderíamos traduzir como medida e modéstia. Na verdade, podemos ver todo o 

trecho como comparativo e entender que, quando o comediógrafo fala, por exemplo, que 

“você aprenderá a detestar a ágora” ou “aprenderá a erguer-se da cadeira”, também está 

                                                           
126 Essa é apenas uma possibilidade de interpretação para a ausência de referências ao ensino da leitura e da 
escrita nas Nuvens. Examinaremos essa questão mais adiante, no Capítulo III, quando tratarmos das escolas 
atenienses descritas nessa comédia. 



 

dizendo que, diferentemente, a nova educação de seu tempo não ensina isso, e até mesmo 

estimula comportamentos repreensíveis. 

 O quadro comparativo torna-se mais claro quando lemos o discurso do Argumento 

Injusto: 

 

“Injusto - E, no entanto, há bem tempo eu é que sufocava até as 

entranhas e desejava revirar tudo isso com argumentos contrários... Pois, 

no meio dos pensadores, chamaram-me “o raciocínio fraco”, por isso 

mesmo, porque fui o primeiro a pensar em contradizer as leis e a justiça. 

Eis aí o que vale muito dinheiro: escolher os raciocínios fracos e, apesar 

disso, vencer! (...) 

E depois, você censura a discussão na ágora, e eu a elogio. Se houvesse 

algum mal. Homero nunca teria feito de Nestor um “discurseiro”, nem de 

todos os sábios. Daí então passo para a língua: esse fulano diz que os 

jovens não devem exercitá-la, e eu digo que sim. De outro lado, ele diz 

que se deve ser modesto. Dois grandes males! 

(...) 

Meu rapaz, observe tudo o que existe na modéstia e de quantos prazeres 

você deve privar-se: meninos, mulheres, jogos de cótabo, alimentos, 

bebidas, gargalhadas... Ora, de que lhe valerá a vida se for privado de 

tudo isso? Bem, passarei às necessidades naturais. Você agiu mal, ficou 

apaixonado e praticou um adultério, mas foi apanhado. Você está 

perdido, pois não é capaz de falar... Conviva comigo e goze a vida, salte, 

ria e não ache nada vergonhoso... Pois se acaso for apanhado em 

flagrante adultério, você dirá ao marido o seguinte: que não tem culpa 

nenhuma. Depois trate de jogar a culpa em Zeus, porque ele também é 

mais fraco do que o amor e que as mulheres... Ora, como é que você, um 

simples mortal, poderia ser mais forte do que um deus?...” versos 1036-

1082 

 



 

 Ora, é evidente que, para o poeta, o resultado dessa nova educação será o oposto do 

jovem ajuizado, comportado e modesto, educado pelo Argumento Justo. Ele não se priva de 

prazeres sexuais de qualquer espécie (meninos e mulheres: verso 1073; adultério: versos 

1075 e segs.), nem dos prazeres da mesa (versos 1073). Para ele, a modéstia não traz 

vantagens, mas a falta de vergonha, sim (versos 1064-1066). O objetivo final do indivíduo 

formado pela educação ministrada por esse sofista aristofânico é, antes de tudo, enriquecer: 

 

“(...) porque fui o primeiro a pensar em contradizer as leis e a justiça. 

Eis aí o que vale muito dinheiro: escolher os raciocínios fracos e, apesar 

disso, vencer! (...)” versos 1040-1042. 

 

 Vencer a qualquer custo, não importando a verdade e a justiça. Eis o que, nessa 

confrontação, distingue o produto da educação dos sofistas dos discurseiros homéricos, 

cujo exemplo estava na base da educação aristocrática tradicional. Ele vê esse novo 

homem, atento e receptivo às necessidades contemporâneas da política ateniense, não como 

alguém que considera que os fins justificam os meios, o que, por si só, já seria condenável, 

mas como alguém que acha que os fins se auto-justificam, desde que atendam a seu 

interesse pessoal, voltado para a riqueza, ou o prazer, o que, acreditamos, para Aristófanes 

devia ser muito pior. 
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 No desenvolvimento deste projeto, a todo o momento referimo-nos a certos 

personagens da peça e figuras históricas como sofistas, filósofos, retóricos, astrônomos ou 

matemáticos e congêneres. Todavia, é preciso lembrar que à época, esses estudiosos e 

professores não recebiam esse tipo de designação, de forma tão ortodoxa; que alguns 

daqueles que hoje designamos sofistas desenvolveram esforços significativos em 

investigações que viriam a favorecer o delineamento de campos epistemológicos que 

permitiram a definição do que hoje entendemos por disciplinas.  

Marcel Detienne, em sua obra intitulada Os Mestres da Verdade na Grécia 

Arcaica127, lembra algo interessante sobre a distinção entre sofistas e filósofos. Pensando 

basicamente em Górgias, mestre de retórica antiga, observa Detienne que o pensamento 

retórico, desenvolvido no nível epistemológico instável e frágil da dóxa (opinião), é 

governado pela persuasão (peithó). Ora, se o Ocidente tomou Platão como modelo de 

filósofo, coube aqueles que, segundo Platão, se dedicavam à persuasão (peithó) e ao engano 

(apáte), a denominação sofista. Nesse sentido, é interessante também que os alunos tenham 

acesso à crítica contra os sofistas, formulada por Platão, na República (492a e segs.; 480a e 

segs.).  

 Marrou (1973: 83-102) considera que a ação educativa dos sofistas consistiu em 

uma grande revolução pedagógica, que levou a educação helênica à maturidade, ao dedicar 

os seus esforços à formação do homem político, aquele que possuía a areté política. De 

fato, na Atenas do século V a.C., o ideal de kalokagathía, desvinculando-se essencialmente 

da figura do atleta, acabou por, lentamente, aplicar-se à figura do político, esse novo 

homem capaz de, sob a orientação de um Protágoras, exercer o poder e bem gerenciar os 

negócios da pólis e da casa128. Assim, a areté política passa a ser o ideal perseguido. 

Segundo ele, o ensino dos sofistas era utilitário e pragmático. Tomando Protágoras de 

                                                           
127 Conferir principalmente a partir do capítulo VI, intitulado “A Escolha: Alétheia ou Apáte” (p. 56 e segs.). 
128 Platão atribuirá a Protágoras esse ideal educativo:  
“Protágoras – (...) Ora, o que eu ensino é a boa deliberação: sobre as questões particulares, que alguém 
administre perfeitamente a própria casa, e sobre as questões públicas, que seja bastante hábil no agir e no 
falar. 
Sócrates - (...) me parece que estás falando de política e que prometes fazer dos homens bons cidadãos. 
Protágoras – Sim, Sócrates, é esse mesmo o programa que apresento.” Platão, Protágoras, 318e – 319 a. 



 

Abdera como exemplo das novas necessidades educacionais, Marrou observa que o 

objetivo desse sofista era “armar, para a luta política, a personalidade forte que haverá de 

impor-se como chefe da cidade”, e é o sucesso nessa empreitada, sob o ponto de vista dos 

resultados concretos, que mede a eficiência de seu ensino. 

 Sofistas como Protágoras de Abdera ou Górgias de Leontinos formularam regras 

referentes ao discurso – o bem pensar e o bem falar, que tinham aplicação prática, sempre 

guiadas por dois princípios, a razão e a observância das circunstâncias. Assim, para 

Marrou, a comédia As Nuvens de Aristófanes constitui “(...) um testemunho notável do 

prodigioso efeito que causou, sobre os contemporâneos, semelhante ensino, tão ousado em 

seu pragmatismo cínico, tão surpreendente pela eficácia de seus resultados”. 

  

2.1 – O testemunho de Aristófanes sobre Sócrates: 

  

O ponto mais perturbador da comédia As Nuvens de Aristófanes é o retrato que o poeta 

traça de Sócrates. Aparentemente, trata-se de um personagem composto como um 

amálgama de representantes das mais variadas orientações de pensamento, que circulavam 

em Atenas durante o século V a.C. 

Que motivos teriam levado Aristófanes a adotar tal técnica na construção do 

personagem de Nuvens? Diante da imagem de Sócrates transmitida pela obra platônica e 

do peso atribuído por Platão ao Sócrates aristofânico nas acusações contra o Sócrates de 

carne e osso apresentadas na Apologia de Sócrates (19 a-d), é inevitável que o leitor de 

Nuvens faça essa pergunta. Um breve exame da teoria sobre o cômico pode auxiliar-nos na 

elaboração de uma explicação verossímil para essa questão. 

Em primeiro lugar devemos lembrar que Aristófanes é um autor pertencente à 

comédia Ática Antiga e que, como tal, desconhece a comédia de caracteres, que centra a 

sua atenção em tipos (o avarento, o velho ranzinza, a mocinha casadoira – tipos que 

caracterizam a Comédia Nova); antes, ele lança o seu olhar sobre indivíduos conhecidos de 

seu público, cidadãos de Atenas cujos costumes deseja criticar ou, ainda, por meio dos 

quais critica os costumes da pólis. Nesse ponto, a comédia de Aristófanes estaria exercendo 

das funções sociais do riso, a saber, a sua função censora que, segundo Bergson (2003: 15) 

faz do riso um gesto social que reprime as excentricidades. E, sob o ponto de vista da 



 

excentricidade, Sócrates preenchia todos os requisitos para a sua transformação em 

personagem cômica129.  

A isso podemos adicionar o tema da caricatura. Segundo Bergson (2003: 18 e 

segs.), a caricatura é outro elemento importante do riso e sua arte reside em capturar e 

exagerar aqueles elementos que, estando em estado desarmônico com o restante da 

fisionomia, caracterizam um indivíduo qualquer. Poderíamos dizer que a caricatura não se 

restringe aos elementos fisionômicos ou aos aspectos físicos em geral, mas podem abranger 

também os modos de pensar. De qualquer forma, ela deve manter um ponto de apoio com a 

realidade, de maneira que o espectador reconheça no personagem o indivíduo que se quer 

representar. Nesse caso, o aluno deveria procurar, nos outros testemunhos existentes sobre 

Sócrates, os elementos utilizados por Aristófanes para a elaboração do personagem de 

Nuvens. 

Resta inda outra questão a resolver. Que motivos teriam levado Aristófanes a 

atribuir a Sócrates idéias próprias dos filósofos physiólogos, técnicas e idéias pertencentes 

ao ensino de alguns sofistas? Aqui voltamos à questão da necessidade de reconhecimento 

para que se possa alcançar o efeito desejado – o riso. Aristófanes desejava fazer, em 

Nuvens, a crítica contra todo um grupo de eruditos, filósofos e professores, que circulava 

por Atenas em sua época e que, segundo ele, estava pondo a perder a educação dos jovens. 

Entretanto, esse grupo de eruditos circulava em um meio bastante específico, o de uma elite 

endinheirada, que tinha tempo e posses para se dedicar aos estudos por eles ministrados. 

Então, o exato conteúdo por eles veiculado não era de conhecimento dos trabalhadores, que 

compunham a maior parte da platéia do teatro. Quando muito, a eles chegava apenas um 

fragmento deformado das discussões desenvolvidas pelos filósofos e pelos sofistas. É 

provável que atribuir a um conhecido cidadão, que podia ser visto todos os dias na praça, 

um conjunto de idéias, ensinamentos e técnicas que, segundo os outros testemunhos de que 

dispomos, nunca fez parte de suas preocupações, tenha sido um recurso sedutor. Além 

disso, Bergson130 enfatiza o efeito cômico daqueles elementos que são próprios de uma 

                                                           
129 A crer nas descrições transmitidas por Platão e Xenofonte, Sócrates não se dedicava a qualquer atividade 
produtiva, no sentido econômico da palavra; cercado da juventude dourada de Atenas, passava os seus dias 
nas ruas e praças da cidade, em uma constante  e aparentemente infrutífera inquirição de seus concidadãos.   
130 “(...) Mas há molduras prontas, constituídas pela própria sociedade, necessárias à sociedade, visto ser 
esta fundada na divisão do trabalho. Refiro-me aos ofícios, às funções e às profissões. Toda profissão 
especializada confere àqueles que nela se fecham certos hábitos mentais e certas particularidades de caráter 



 

determinada profissão e uma tendência própria da comédia em direção à generalidade. Isso 

significa que a comédia procura as semelhanças. o que, segundo o autor, é o traço que a 

distingue das outras artes. 

A existência desse amálgama é o que propicia a criação desse personagem chamado 

Sócrates. Ora, deparamo-nos, assim, com uma oportunidade única, de alto valor heurístico, 

quer no que concerne ao pensamento dos filósofos naturalistas, quer no que se refere ao 

ensino ministrado pelos sofistas. 

 Contrariando a imagem mais corrente de Sócrates, a transmitida pelos textos de 

Platão, o Sócrates aristofânico é o mestre de uma escola, o Pensatório, onde, ora à maneira 

dos filósofos naturalistas, pesquisa os fenômenos da natureza, ou, como os sofistas e 

retóricos, ministra o ensino da retórica e se dedica às discussões sobre a natureza e a 

cultura, preparando os alunos para os debates políticos e jurídicos. De qualquer forma, o 

Sócrates aristofânico se apresenta completamente despido de qualquer preocupação com os 

problemas referentes à ética e à moral, justamente aquilo que configura o traço essencial do 

Sócrates de Platão. 

 Tendo os alunos lido a peça, esta pergunta, diretamente ligada aos objetivos 

propostos pela disciplina se impõe: “Se os testemunhos textuais acerca da figura de 

Sócrates tivessem desaparecido e restasse ao historiador apenas essa comédia, qual seria a 

imagem de Sócrates transmitida para a posteridade?” Considerando, todavia, agora os 

testemunhos superstites de que dispomos, impõe-se esta investigação: “Em que pontos o 

retrato de Sócrates transmitido pelas Nuvens concorda com outros ou deles se afasta, ou, 

ainda, contradiz esses testemunhos?” Chegar a alguma conclusão sobre esse assunto 

significa também estabelecer os limites dentro dos quais o pesquisador pode considerar a 

comédia um testemunho para o conhecimento histórico, sem esquecer-se jamais de que a 

comédia é, em primeiro lugar, uma obra literária. Se, atendendo às características da 

comédia antiga, ela fornece também uma leitura histórica, isso acontece apenas para 

responder às necessidades e características próprias desse gênero literário; ela sempre visa 

                                                                                                                                                                                 
que os levam a assemelhar-se entre si e também a distinguir-se dos outros. Desse modo, pequenas sociedades 
constituem-se no seio da grande. Por certo resultam da própria constituição da sociedade em geral. Contudo, 
se isoladas das demais, podem prejudicar a sociabilidade. Ora, o riso tem justamente a função de reprimir as 
tendências separatistas. (...) Teremos então uma espécie de comicidade cujas variedades poderiam ser 
determinadas de antemão. Se quiserem, nós lhe daremos o nome de comicidade profissional.” (2003: 132) 



 

ao objetivo do poeta cômico que é, em primeiro lugar, fazer rir131, e não aos desejos e 

necessidades do historiador. Esse é um foco que não pode ser perdido. 

 O fato é que existem muitos retratos de Sócrates, sendo o mais antigo esse, 

apresentado nas Nuvens. Somem-se a estes os retratos traçados por Platão, por Aristóteles, 

por Xenofonte e pelos socráticos menores, cínicos, cirenaicos, e megáricos. O problema 

que se propõe é saber qual desses retratos, que muitas vezes não concordam entre si, 

corresponderia à pessoa que viveu em Atenas durante boa parte do século V a.C. Não é 

nosso objetivo aqui discutir quem foi realmente o Sócrates histórico. A verdade é que a 

chamada questão socrática acabou por revelar-se, até agora, de difícil solução132.  

Diante de tantos possíveis testemunhos, é mister entender os fundamentos das 

escolhas e ter elementos para justificá-las. Considerando a importância do Sócrates 

platônico para a educação, o que pretendemos aqui é estimular os alunos a fazer o cotejo 

entre o personagem Sócrates das Nuvens e o que é apresentado por Platão na sua Apologia 

de Sócrates, em primeiro lugar; e, depois, a partir dessa comparação, estabelecer as 

diferenças e as possíveis aproximações existentes entre as duas figuras.  

É nosso objetivo também fazer com que os alunos examinem as possíveis ligações 

existentes entre o retrato de Sócrates traçado por Aristófanes nas Nuvens e o pensamento 

dos filósofos naturalistas, de um lado; de outro, que considerem as implicações da 

correlação estabelecida por Aristófanes nessa peça entre o ensino dos sofistas e o de 

Sócrates. 

 

2.2 – O Sócrates da Apologia de Sócrates dePlatão: 

 

O retrato oficial: 

  

 Antes que o aluno possa fazer a comparação entre o Sócrates das Nuvens e o 

Sócrates da Apologia de Sócrates de Platão, é necessário que lhe sejam fornecidas algumas 

informações preliminares. Em primeiro lugar, diferentemente do resto da obra de Platão, a 

                                                           
131 O objetivo primeiro do poeta cômico sempre é suscitar o riso. Entretanto, a comédia antiga é engajada e 
então, como já vimos no capítulo anterior, pelo menos no caso de Aristófanes, o objetivo não é simplesmente 
fazer rir. 
132 Existe uma farta literatura que discute a figura histórica de Sócrates, mas o grande divisor de águas nesse 
tema ainda é a obra de Vasco MAGALHÃES VILHENA (1984: 21-112). 



 

Apologia de Sócrates não deveria ser considerada como pertencente ao gênero diálogo. É 

verdade que, no trecho compreendido entre 24b e 28b, Sócrates interroga Meleto no estilo 

dos diálogos aporéticos de Platão; todavia, a obra apresenta uma proximidade maior, quer 

no estilo, quer no conteúdo, com os discursos pertencentes à esfera judiciária, até mesmo 

porque se trata de uma peça de defesa. Em segundo lugar, deve ser lembrado ao aluno que a 

obra está relacionada com um fato histórico, o processo que culminou com a condenação 

de Sócrates. Aliás, também será lembrada a existência de um outro texto relatando a mesma 

situação, a saber, a Apologia de Sócrates de Xenofonte, ao qual o aluno será apresentado 

em momento oportuno, e que, de certa forma, confirma o relato de Platão. Assim, a 

Apologia de Sócrates de Platão é um texto fundamental para este trabalho, pois estabelece 

uma íntima conexão com As Nuvens; é, ainda, um texto privilegiado, posto que pretende 

responder às acusações da comédia. 

A Apologia de Platão é considerada uma de suas obras mais antigas133. Entre os 

estudiosos que aceitam a existência de uma influência do Sócrates histórico no pensamento 

platônico134 há também um certo consenso em considerar que a figura de Sócrates 

apresentada nessa obra seria a mais próxima possível da realidade histórica e, portanto, a 

menos contaminada pelas idéias do próprio Platão. 

O primeiro ponto que deve ser destacado diante dos alunos que estão sendo 

introduzidos no estudo crítico dos testemunhos antigos é a estreita relação que Platão 

estabelece entre os motivos pelos quais Sócrates está sendo levado à barra dos tribunais e a 

comédia de Aristófanes. Para tanto, o aluno deverá ler a Apologia de Sócrates e fazer um 

recorte que remeta diretamente ao fato de que o primeiro acusador de Sócrates no tribunal 

(mesmo não oficialmente) é Aristófanes e o primeiro libelo acusatório contra ele é As 

Nuvens: 

 

                                                           
133 A cronologia da obra de Platão apresenta uma série de problemas, uma vez que no mundo antigo não 
existia a prática de registrar a data em que as obras chegavam ao público. Um estudo sobre a possível ordem 
de composição dos diálogos pode ser encontrada em Taylor (1977:11-22). 
134 A obra de Magalhães-Vilhena (1984), que consideramos fundamental para o estudo da questão socrática, 
apresenta e discute as diversas posições assumidas pelos estudiosos para o problema apresentado pela figura 
histórica de Sócrates (principalmente na segunda parte, páginas 333-480, mas também em 209-216, onde 
analisa a evolução histórica dos estudos sobre Sócrates). Consideramos de especial interesse a leitura do 
capítulo dedicado à questão socrática por Jaeger (1979: 461-475), lembrando, também, que Marrou (1973: 
104) considera certos traços da personalidade de Sócrates, transmitidos por Platão, como autênticos.   



 

“Cumpre, Atenienses, me defenda, em primeiro lugar, das primeiras 

aleivosias contra mim e dos primeiros acusadores; depois, das recentes e 

dos recentes. Com efeito, muitos acusadores tenho junto de vós, há 

muitos anos, que nada dizem de verdadeiro. A esses tenho mais medo que 

aos da roda de Ânito, posto que estes também são temíveis. Mais temíveis 

porém, senhores, são aqueles que, encarregando-se da educação da 

maioria de vós desde meninos, fizeram-vos crer, com acusações 

inteiramente falsas, que existe certo Sócrates, homem instruído, que 

estuda os fenômenos celestes, que investigou tudo o que há debaixo da 

terra e que faz prevalecer a razão mais fraca. Por terem espalhado esse 

boato, Atenienses, são esses os meus acusadores temíveis, porque os seus 

ouvintes acham que os investigadores daquelas matérias não crêem 

tampouco nos deuses. Depois, esses acusadores são numerosos e vêm 

acusando há muito tempo; mais ainda, falavam convosco na idade em 

que mais crédulos podíeis ser, quando alguns de vós éreis crianças ou 

rapazes, e a acusação era feita a inteira revelia, sem defensor algum. De 

tudo, o que tem menos sentido é não se poderem dizer nem saber os seus 

nomes, salvo quando se trata, porventura, de um autor de comédias. (...) 

Em conclusão, concordai comigo em que meus acusadores são de duas 

classes: os que acabam de acusar-me e os de antanho, a quem aludi; 

admiti, também, que destes deva me defender em primeiro lugar, pois que 

a suas acusações destes ouvido primeiro e muito mais que às dos 

últimos”.  Platão, Apologia de Sócrates, 18b-e – grifos nossos. 

 

A comparação entre o texto acima e passagens das Nuvens não deixa dúvidas sobre 

o que Platão está falando.  Em primeiro lugar, a associação estabelecida por Aristófanes 

entre Sócrates e as pesquisas acerca da natureza: 

 

“Estrepsíades (observando os discípulos do “Pensatório”) - (...) Mas por 

que razão esses fulanos olham para a terra? 

“Discípulo - Procuram o que está debaixo da terra. 



 

“Estrepsíades - (...) Pois estes outros, que estão fazendo, tão 

inclinados?” 

“Discípulo: Esses sondam o Érebo, até debaixo do Tártaro”. 

“Estrepsíades: Por que é que o rabo está olhando para o céu?” 

“Discípulo - Está aprendendo astronomia por sua própria conta...” 

(Nuvens, versos 186-194). 

 

 

A partir da leitura da passagem deve ficar evidente para os alunos que Platão levava 

muito a sério a idéia segundo a qual o teatro possuía um caráter formativo, pois, antes 

mesmo de explicitar as denúncias feitas por Meleto e Ânito, acredita ser conveniente fazer 

a defesa contra as primeiras aleivosias, levantadas há muito tempo, por um certo autor de 

comédias. Como Aristófanes, ele acredita que o teatro possui uma força muito grande na 

educação; considera, inclusive, que os juízes podem ser influenciados pela comédia 

assistida na juventude135 e se apressa em tentar demolir a imagem construída pelo 

comediógrafo: 

 

“Como se faz com o texto das acusações, leiamos o das suas: ‘Sócrates é 

réu de pesquisar indiscretamente o que há sob a terra e nos céus, de fazer 

que prevaleça a razão mais fraca e de ensinar aos outros o mesmo 

comportamento’. É mais ou menos isso, pois é o que vós próprios víeis na 

comédia de Aristófanes – um Sócrates transportado pela cena, 

apregoando que caminhava pelo ar e proferindo muitas outras sandices 

sobre assuntos de que não entende nada. Dizendo isso, não desejo 

menoscabar tais conhecimentos, (...) mas a verdade é que não tenho 

deles, Atenienses, a mais vaga noção.” Platão, Apologia de Sócrates, 

19a-d – grifos nossos. 

 

Também aqui é interessante fazer uma comparação com o texto da comédia:  

 
                                                           
135 As Nuvens data de 423 a.C. e o julgamento de Sócrates ocorreu em 399 a.C. Não deixa de ter força o 
argumento de Platão na Apologia: em duas décadas pode ter se cristalizado a imagem socrática da comédia. 



 

“Sócrates - Ando pelos ares e de cima olho o Sol”. (Nuvens, verso 225). 

 

Trata-se da entrada cômica do personagem em cena, suspenso em um cesto, com o objetivo 

de ficar mais perto dos objetos a serem estudados. De fato, o alvo de Aristófanes era, desde 

cedo, dar um tom altamente ridículo ao seu Sócrates. 

Nesse ponto é necessário que seja introduzido o tema do teatro como instrumento da 

educação e deve aparecer de forma bem clara a força educativa que o espetáculo 

representava para a cultura grega.  

Algumas considerações acerca da diferença existente entre o teatro de hoje e o 

teatro grego se impõem. Realmente, há diferenças importantes e o professor deve destacá-

las, para que o aluno não projete no passado os valores que são restritos à vida moderna. 

Assim, deve ser destacada a relação íntima entre o teatro grego, o ritual religioso e a festa 

que, no caso específico da comédia ática, desempenha papel fundamental. Deve-se ainda 

colocar em plano de destaque o caráter de cerimônia cívica de que se revestia o espetáculo 

teatral e a importância que aqueles que dele tomavam parte – autores, patrocinadores, 

atores – adquiriam, quer por se tratar de cerimônia cívica, quer por ser parte das 

festividades de culto a uma divindade políade. No que diz respeito à função educativa do 

teatro ático, o professor pode utilizar o próprio Aristófanes como testemunho, apresentando 

à discussão os trechos das peças que examinamos no capítulo II. A confirmação pode ser 

feita por meio do exame da censura contra as artes desenvolvida por Platão no Livro X da 

República (595a e segs.) 

Do exame feito pelo aluno do texto da Apologia de Sócrates deve emergir uma figura 

bastante diferente daquela apresentada em Nuvens. Em primeiro lugar, Platão desvincula 

Sócrates da pesquisa naturalista, feita à maneira dos physiólogos. Dissocia ainda Sócrates 

da atividade docente, tal como é apresentada na comédia. O Sócrates da Apologia nega que 

alguma vez tenha se dedicado ao ensino, ou possuído uma escola ou, ainda, cobrado por 

aulas ministradas: 

 

“Na realidade, não têm fundamento nenhum essas balelas; tampouco 

falará verdade quem vos disser que ganho dinheiro lecionando. Sem 

embargo, acho bonito ser capaz de ensinar, como Górgias de Leontino, 



 

Pródico de Ceos e Hípias de Élis. Cada um deles, senhores, é capaz de ir 

de cidade em cidade, persuadindo os moços – que podem freqüentar um 

de seus concidadãos a sua escolha e de graça – a deixarem essa 

companhia e virem para a sua, pagando e ficando-lhes, ainda, 

agradecidos. (...) Fui, por acaso, visitar um homem, que tem pago a 

sofistas mais dinheiro que todos os outros reunidos; trata-se de Cálias, 

filho de Hiponico. Eu lhe perguntava ‘(...) quem é  mestre nas qualidades 

de homem e de cidadão? (...) É Eveno, ó Sócrates, - respondeu ele – de 

Paros, e por cinco minas’. Fiquei, então, com inveja desse Eveno, que é 

senhor dessa arte e leciona a tão bom preço. Por mim, bem que me 

orgulharia e ensoberbeceria de ter a mesma ciência! Pena é que não a 

tenho, Atenienses”. Platão, Apologia de Sócrates, 19d-20c – grifos 

nossos. 

 

 O aluno será apresentado à figura de Sócrates dos primeiros diálogos platônicos. A 

crer neles, o Sócrates devia ser uma fonte constante de vexame e constrangimento para os 

cidadãos proeminentes de Atenas136. Ora, esse comportamento poderia mesmo ter suscitado 

má vontade em relação a ele: 

 

“(...) Além disso, os moços que espontaneamente me acompanham – e 

são os que dispõem de mais tempo, os das famílias mais ricas – sentem 

prazer em ouvir o exame dos homens; eles próprios imitam-me muitas 

vezes; (...) Em conseqüência, os que eles examinam se exasperam contra 

mim e não contra si mesmos, e propalam que existe um tal Sócrates, um 

grande miserável, que corrompe a mocidade. Quando se lhes pergunta 

por quais atos ou ensinamentos, não têm o que responder; não sabem, 

                                                           
136 A constante procura por uma definição de um dos valores considerados fundamentais pela cultura grega, a 
piedade ou a coragem, por exemplo, leva o Sócrates dos primeiros diálogos platônicos a interrogar aqueles 
que eram considerados pela cidade como especialistas a saber, um sacerdote, Eutífron, ou dois generais, 
Laques e Nícias. As cenas acontecem no espaço público, nas praças e ruas da cidade e são assistidas pelos 
jovens que acompanham Sócrates e por quem mais estivesse de passagem. Essa é a situação descrita nos 
diálogos Eutífron e Laques. Ora, o caráter aporético dos diálogos é estabelecido pela incapacidade desses 
especialistas de definir exatamente aquelas aretái que dizem respeito às funções públicas que 
desempenhavam, o que colocava essas personagens em uma posição extremamente ridícula. 



 

mas para não mostrar o seu embaraço, aduzem aquelas acusações contra 

todo filósofo, sempre à mão: ‘os fenômenos celestes – o que há sob a 

terra – a descrença nos deuses – o prevalecimento da razão mais fraca’. 

Porque, suponho, não estariam dispostos a confessar a verdade: terem 

dado prova de que fingem saber, mas nada sabem”. Platão, Apologia de 

Sócrates, 23c-d – grifos nossos. 

 

 Nesse ponto, o professor pode lançar mão, à guisa de exemplo, de outros diálogos 

da mesma época de composição da Apologia de Sócrates, o Eutífron (aqui Eutífron, um 

sacerdote, confunde-se ao definir piedade) e o Láques, em que dois generais, Nícias e 

Láques, se mostram incapazes de definir a coragem, virtude própria dos soldados. 

 Os alunos ainda serão lembrados da importância do testemunho de Aristóteles a 

respeito de Sócrates, que combina com o de Platão. Aristóteles reforça a defesa contra a 

acusação de Aristófanes, para quem Sócrates investigava à maneira dos filósofos 

naturalistas (Metafísica, I, 6, 987), acrescentando que ele “se ocupava das coisas morais, e 

nessas procurava o universal”, isto é, que ele investigava o conceito em moral; que a 

marca distintiva da sua investigação estava na utilização do raciocínio indutivo e das 

definições universais (Metafísica, XIII, 4, 1078) e que a areté, em Sócrates, é identificada 

com a ciência, porque “nenhum homem de juízo age contrariamente ao melhor, a menos 

que o faça por ignorância” (Ética a Nicômacos, VI, 13, 1145; VII, 2, 1146). 

Na leitura comparativa, o aluno deverá destacar os trechos em que encontre 

oposição à idéia exposta em Nuvens, segundo a qual Sócrates dedicaria o seu tempo ao 

exame da natureza física do mundo, pois a Apologia de Sócrates afirma que o filósofo 

ateniense estava interessado na  excelência do homem (areté):  

 

“(...) Outra coisa não faço senão andar por aí persuadindo-vos, moços e 

velhos, a não cuidar tão aferradamente do corpo e das riquezas, como de 

melhorar o mais possível a alma, dizendo-vos que dos haveres não vem a 

virtude para os homens, mas da virtude vêm os haveres e todos os outros 

bens particulares e públicos. Se com esses discursos corrompo a 

mocidade, seriam nocivos esses preceitos; se alguém afirmar que digo 



 

outras coisas e não essas, mente.” Platão, Apologia de Sócrates, 30a-b – 

grifos nossos. 

 

E no exame da natureza do conhecimento:  

 

“(...) Atenienses, devo essa reputação exclusivamente a uma ciência. 

Qual vem a ser a ciência? A que é, talvez, a ciência humana. (...) Para 

testemunhar a minha ciência, e qual é ela, vos trarei o deus de Delfos. 

(...) [Querefonte] Ora, certa vez,  indo a Delfos, arriscou esta pergunta 

ao oráculo (...) ele perguntou se havia alguém mais sábio que eu; 

respondeu a Pítia que não havia ninguém mais sábio. (...) 

Quando soube daquele oráculo pus-me a refletir assim: ‘Que quererá 

dizer o Deus? Que sentido oculto pôs na resposta? Eu cá não tenho 

consciência de ser nem muito sábio nem pouco; quererá ele, então, 

significar declarando-me o mais sábio? Naturalmente não está mentindo, 

porque isso lhe é impossível.’ Por longo tempo fiquei nessa incerteza 

sobre o sentido; por fim, muito contra meu gosto, decidi-me por uma 

investigação, que passo a expor. Fui ter com um dos que passam por 

sábios, porquanto, se havia lugar, era ali que, ao rebater o oráculo, 

mostraria ao deus: ‘Eis aqui um mais sábio que eu, quando tu disseste 

que eu o era’! Submeti a exame essa pessoa – é escusado dizer o seu 

nome; era um dos políticos. (...) achei que ele passava por sábio aos 

olhos de muita gente, principalmente aos seus próprios, mas não o era. 

Meti-me, então, a explicar-lhe que supunha ser sábio, mas não o era. A 

conseqüência foi tornar-me odiado dele e de muitos dos circunstantes. 

Ao retirar-me, ia concluindo de mim para comigo: ‘Mais sábio do que 

esse homem eu sou; é bem provável que nenhum de nós saiba nada de 

bom, mas ele supõe saber alguma coisa e não sabe, enquanto eu, se não 

sei, tampouco suponho saber. Parece que sou um nadinha mais sábio que 

ele exatamente em não supor que saiba o que não sei.’ Daí fui ter com 

outro (...) Depois disso, não parei, embora sentisse, com mágoa e 



 

apreensões, que me ia tornando odiado; não obstante, parecia-me 

imperioso dar a máxima importância ao serviço do deus. Cumpria-me, 

portanto, para averiguar o sentido do oráculo, ir ter com todos os que 

passavam por senhores de algum saber. (...) investigando de acordo com 

o deus, achei que aos mais reputados pouco faltava para serem os mais 

desprovidos, enquanto outros, tidos como inferiores, eram os que mais 

visos tinham de ser homens de senso”. Platão, Apologia de Sócrates, 

20d-21e – grifos nossos. 

 

No texto acima, que delimita as investigações de Sócrates à questão do 

conhecimento humano, o aluno deverá encontrar também a refutação da acusação de 

impiedade, que aparece de forma marcante em Nuvens. De fato, na Apologia de Sócrates 

há um grande esforço em apresentar Sócrates como piedoso, entendendo-se esse sentimento 

como o respeito aos deuses da pólis e, ainda, a Apolo, deus de Delfos, o maior santuário 

grego da época. Nem a ameaça de morte pode afastá-lo da missão que considera lhe ser 

atribuída pelo deus: 

 

“Falta grave, Atenienses, teria cometido eu, que, em Potidéia, em 

Anfípolis e Délio, permaneci, como qualquer outro, no posto designado 

pelos chefes por vós eleitos para comandar e ali enfrentei a morte, se, 

quando um deus, como eu acreditava e admitia, me mandava levar vida 

de filósofo, submetendo a provas a mim mesmo e aos outros, desertasse 

do meu posto por temor da morte ou de outro mal qualquer. Seria grave e 

então deveras com justiça me haveriam trazido ao tribunal pelo crime de 

não crer nos deuses, pois teria desobedecido ao oráculo por temor da 

morte e supondo ser sábio sem que o fosse”. Platão, Apologia de 

Sócrates, 28d-29a – grifos nossos. 

 

“(...) mesmo que, apesar disso me dissésseis: ‘Sócrates, por ora não 

atenderemos a Ânito e te deixamos ir, mas com a condição de 

abandonares essa investigação e a filosofia; se fores apanhado de novo 



 

nessa prática morrerás’; mesmo, repito, que me dispensásseis com essa 

condição, eu vos responderia: ‘Atenienses, eu vos sou reconhecido e vos 

quero bem, mas obedecerei antes ao deus que a vós; enquanto tiver 

alento e puder fazê-lo, jamais deixarei de filosofar, de vos dirigir 

exortações, de ministrar ensinamentos em toda ocasião àquele de vós que 

eu deparar (...)’ ” Platão, Apologia de Sócrates, 29c-d – grifos nossos. 

 

Esse respeito também existe em relação às divindades menores, como é o caso do 

seu dáimon conselheiro: 

 

“(...) uma inspiração que me vem de um deus ou de um gênio, da qual 

Meleto fez caçoada na denúncia. Isso começou na minha infância; é uma 

voz que se produz e, sempre me desvia do que vou fazer, nunca me incita. 

Ela é que me barra a atividade política. E barra-me, penso, com toda 

razão; ficai certos, Atenienses: se há muito eu me tivesse voltado à 

política, há muito estaria morto e não teria sido nada útil a vós nem a 

mim mesmo”. Platão, Apologia de Sócrates, 31d  – grifos nossos. 

 

E ainda: 

 

“(...) a inspiração costumada, a da divindade, sempre foi rigorosamente 

assídua em opor-se mesmo a ações mínimas, quando eu ia cometer um 

erro; (...) mas a advertência divina não se impôs de manhã, ao sair de 

casa, nem enquanto subia aqui para o tribunal, nem quando ia dizer 

alguma coisa; no entanto, quantas vezes ela me  conteve no meio de 

outros discursos! Mas hoje não se me opôs nenhuma vez no decorrer do 

julgamento, em nenhuma ação ou palavra. A que devo atribuir isso? Vou 

dizer-vos: é bem possível que seja um bem para mim o que aconteceu e 

não é forçoso que acertemos quantos pensamos que a morte é um mal.” 

Platão, Apologia de Sócrates, 40a-c – grifos nossos.  

 



 

 O silêncio do dáimon, companheiro e conselheiro, é ele mesmo um conselho. O 

silêncio confirma que é melhor morrer do que abrir mão das crenças e dos hábitos de toda 

uma vida. �
O aluno deve ver, no tratamento platônico para o dáimon, a dimensão moral do 

mestre existente em Sócrates, para quem a terapia da alma, o primeiro objetivo da 

educação, condiciona a do corpo, a ela submetida. Recusando-se a adotar o comportamento 

comum dos acusados nos tribunais, que buscavam provocar a boa vontade dos juízes 

agindo diante deles de forma patética, o Sócrates de Platão confirma uma postura137: 

 

“(...) Perdi-me por falta, não de discursos, mas de atrevimento e descaro, 

por me recusar a proferir o que mais gostais de ouvir, lamentos e 

gemidos, fazendo e dizendo uma multidão de coisas que declaro indignas 

de mim, tais como costumais ouvir dos outros.” Platão, Apologia de 

Sócrates, 38d – grifos nossos. 

 

E mais, por meio de sua morte: 

 

“Ficai certos de uma coisa: se me condenardes por ser eu como digo, 

causareis a vós próprios mais danos do que a mim. A mim dano algum 

podem causar Meleto e Ânito (...) Eles podem, sim, mandar-me matar, 

exilar-me, privar-me dos direitos; talvez eles e outros pensem que essas 

são grandes desgraças; eu não; eu penso que muito pior é fazer o que ele 

está fazendo, tentando a execução injusta de um homem.” Platão, 

Apologia de Sócrates, 30c-d – grifos nossos. 

 
                                                           
137 Esse comportamento, que busca captar a benevolência dos juízes, ao qual Sócrates se recusa, é atestado por 
Aristófanes em As Vespas (versos 555-575), na fala do velho heliasta, Bdelicleão: “Suplicam-me, 
prosternando-se, falando com voz lamentosa: ‘Tem piedade de mim, ó pai, eu te suplico’ (...). Em seguida, 
penetrando no tribunal, depois que me suplicaram e desarmaram a minha cólera, (...) mas ouço os acusados 
empregarem todos os tons para obter absolvição. Vejamos, pois: Quanta espécie de bajulação não ouve um 
juiz? Uns deploram a sua miséria (...). Se nada disso nos comove, faz subir seus rebentos, meninas e meninos, 
conduzindo-os pela mão, e eu escuto: inclinam-se ao mesmo tempo e começam a balir. Depois o pai, em 
nome deles, trêmulo, me suplica como a um deus, que o absolva de prevaricação: ‘Sensibiliza-te com a voz de 
um cordeiro? Que a voz de um menino excite a tua piedade.’ Se gosto de marrãzinhas, ele trata de  me 
comover com a voz da filha. Nós então afrouxamos um pouco em seu favor o ferrolho de nossa cólera. Não é 
isso um grande poder e desprezo pela riqueza”? Conferir com a Apologia de Sócrates de Xenofonte, I, 4. 



 

 Nesse ponto o aluno será confrontado com essa postura, em nada afim à 

mentalidade grega sobre a matéria, do Sócrates de Platão: é melhor sofrer a injustiça do que 

cometê-la138. Ora, essa atitude configurava, aos olhos dos juízes, um escândalo, pois 

contrariava o pensamento corrente do vulgo e a moral arcaica. Uma ilustração dessa 

mentalidade popular pode ser encontrada na República de Platão (331c-332b), quando 

Sócrates e Polemarco examinam os versos do poeta Simônides sobre o que vem a ser a 

justiça. Para Simônides, “o justo é restituir a cada um o que se lhe deve”. Ora, a conclusão 

lógica é que “o que um inimigo deve ao outro é (...) o mal”. É contra essa idéia que 

Sócrates afirma que é melhor sofrer a injustiça do que cometê-la. Ao fazê-lo, ao mesmo 

tempo em que contraria a opinião corrente, lança as bases para uma nova moralidade. O 

que permanece nas entrelinhas do texto é a fé na imortalidade da alma e a idéia de que os 

males que acometem o corpo não conseguem alcançá-la. É sob esse ponto de vista que se 

deve analisar a passagem abaixo: 

 

“(...) Nesse momento fomos apanhados, eu, que sou velho e vagaroso, 

pela mais lenta das duas [a morte], e os meus acusadores, ágeis e velozes, 

pela mais ligeira, a malvadez. Agora, vamos partir; eu, condenado por 

vós à morte; eles, condenados pela verdade a seu pecado e a seu crime. 

Eu aceito a pena imposta; eles igualmente”. Platão, Apologia de 

Sócrates, 39a-b. 

  

Por outro lado, dessa comparação deve emergir uma semelhança entre o Sócrates 

descrito por Platão e o Sócrates caricaturado por Aristófanes, mais especificamente, refiro-

me ao método utilizado, produto do cotejo entre a argüição de Meleto na Apologia de 

Sócrates (24c-28b) e as tentativas de argüição de Estrepsíades nas Nuvens (versos 227-

790). O método socrático (na versão de Platão), parte da dúvida sistemática: toda e 

qualquer crença transmitida pela tradição, pela família, pela educação formal e pela 

sociedade deve ser examinada exaustivamente, com o objetivo de se verificar se ela possui 

algum fundo de verdade. A eliminação dessas crenças, verdadeiros preconceitos, pois a sua 

posse precede o exame sistemático que chega ao conceito, propicia o clima necessário para 
                                                           
138 O Górgias, de Platão, apresenta a tese socrática na parte em que se digladiam Sócrates e Cálicles (481b e 
segs.). 



 

a procura do conhecimento, uma vez que leva ao reconhecimento da ignorância. Essa 

primeira parte do método é exposta de maneira exaustiva por Platão nos diálogos 

aporéticos. A segunda parte do método, a da construção do conhecimento, é exemplificado 

no Mênon, por meio do interrogatório do escravo (81d e segs.). No Teeteto (149b e segs.), 

Sócrates aproxima o seu método do processo de parturição: da mesma maneira que a 

parteira ajuda a mulher a trazer à luz o seu filho, Sócrates ajuda os interrogados a chegar ao 

conhecimento. Eles mesmos, a parteira e Sócrates, não possuem qualquer coisa de seu a 

apresentar: eles são meros facilitadores do processo. O professor deve levar o aluno a 

perceber que o Sócrates maiêutico de Platão encontra referência no aborto de idéias das 

Nuvens (versos 135-137), mas que na peça não existe um verdadeiro processo maiêutico, 

apenas um simulacro desse processo. 

O que iremos destacar para o aluno é a importância desse texto platônico; a nosso 

ver, é o que promove o debate mais instigante e profícuo nessa rota de formação do aluno. 

Consideramos que o ponto principal desse debate repousa na acusação de impiedade. Nesse 

ponto é necessário chamar a atenção dos alunos para o fato de que os ataques contra a 

religião oficial da pólis eram encarados pelos gregos antigos com a maior seriedade 

possível139 e que não podemos nos deixar levar pelos argumentos que trazem à discussão a 

alegação tão divulgada do racionalismo grego140. Nesse assunto é preciso levar em conta a 

quem devemos aplicar a idéia de racionalismo, isto é, se ele não estaria restrito a uma elite 

educada, que tinha tempo e dinheiro para se dedicar às aulas ministradas pelos filósofos. 

Considerada a questão em outro nível, que nos aproxima das crenças populares, não é 

possível acreditar em um racionalismo absoluto; para ilustrar as bases dessa desconfiança, 

leiamos o seguinte relato de Plutarco (1991: Vida de Temístocles, 13, p. 247-248), referente 

ao dia da batalha de Salamina: 

 
                                                           
139 A história registra, por exemplo, o processo de impiedade movido contra o filósofo Anaxágoras. Conferir a 
referência em Diógenes Laércio (1988, 50). Luis Gil (1985: 29-62) observa que a censura sempre esteve a 
serviço do status quo da pólis. Para ele, “foi em Atenas que, pela primeira vez, foram realizadas tentativas 
sérias de colocar limites legais na liberdade de palavra e de magistério, e inclusive de estabelecer a censura 
literária, como uma reação lógica contra os excessos do livre pensamento e da ‘sinceridade’ das pessoas. O 
objetivo era proteger os indivíduos, o Estado e a religião dos danos causados pela parrhesía desenfreada, e o 
resultado foi diverso, assim como as seqüelas na criação literária” (p. 50).  
140 Pensamos basicamente no batido chavão que vê Atenas como o berço da democracia, abrigo das artes e 
centro da filosofia grega, sem considerar outros aspectos, irracionais, para nós modernos, dessa cultura. Nessa 
mesma direção, conferir Dodds, Os gregos e o irracional. Para outros aspectos, ver Paul Veyne, 
Acreditavam os gregos em seus mitos? 



 

“Temístocles oferecia um sacrifício ao lado da nau capitânea 

quando lhe trouxeram três prisioneiros de guerra extremamente belos, 

com magníficos trajes e jóias de ouro. Diziam-nos filhos de Sandaces, 

irmã do rei, e de Artaíctes. O adivinho Eufrântides percebeu-os e, como a 

chama da fogueira se alteara muito clara sobre a cabeça das vítimas, ao 

mesmo tempo que um espirro se fazia ouvir à direita, fornecendo um 

presságio, tomou a mão de Temístocles e ordenou-lhe que imolasse os 

jovens depois de consagrá-los a Dioniso Omestes, fazendo então os seus 

votos; era aquele, assegurava, o meio de conquistar para os gregos a 

salvação e a vitória. Temístocles ficou consternado com aquela predição 

monstruosa e terrificante; mas a turba – que, como de hábito em 

situações difíceis e perigos extremos, esperava a salvação antes do que 

desconcerta que do que satisfaz a razão – pôs-se a invocar o deus em 

uníssono e, arrastando os prisioneiros para o altar, obrigou Temístocles 

a realizar o sacrifício tal como lho ordenara o adivinho”.  

 

A passagem acima relata um sacrifício humano ocorrido no início do século V a.C., 

quando tal prática, para os próprios gregos, já não ocorria mais há séculos, substituída pelo 

sacrifício animal141. Tal relato deveria ser suficiente para afastar a idéia de um racionalismo 

absoluto entre os gregos. Entretanto, sentimos a necessidade de nos alongar um pouco mais 

no tema, talvez pelo fato de que a imagem de uma Atenas vista como Escola da Hélade, 

transmitida pela tradição erudita do século XIX (mesmo que seja uma imagem 

reconhecidamente ultrapassada) ainda aparece em alguns autores de livros didáticos de 

história para o segundo grau – livros nos quais nossos alunos de primeiro semestre podem 

ter estudado. Quem melhor tratou do assunto, a nosso ver, foi Dodds (1985). Em um 

capítulo intitulado Racionalismo e reação na época clássica, Dodds142 examina o problema 

do ensino da filosofia em Atenas por parte dos filósofos naturalistas e dos sofistas e a 

conseqüente ruptura entre os intelectuais e o povo em geral, no que diz respeito à crença na 

religião tradicional. O autor chama a nossa atenção para o fato de que mesmo a filosofia 

grega apresenta traços que poderíamos classificar como irracionais como, por exemplo, o 
                                                           
141 Conferir Girard (1990:13-26). 
142 Conferir p. 171-194. 



 

fato de Aristóteles, diante da necessidade de explicar determinados estados da alma, 

comparar o homem em estado de paixão com os loucos ou embriagados (p. 177), ou ainda o 

fato de Sócrates obedecer à voz de um dáimon interior. Dodds também registra a grande 

quantidade de processos por impiedade levados a cabo em Atenas143 e observa que eles 

aconteceram durante a Guerra do Peloponeso; observa ainda que, se proteger a religião 

políade fosse um pretexto para a perseguição política, isso não elidiria a existência de um 

fanatismo religioso exacerbado nas massas populares, causado pela guerra144, que os 

políticos podiam aproveitar para os seus próprios fins. 

Portanto, os gregos levavam muito a sério aquelas questões referentes à piedade e à 

impiedade, e é sob o ponto de vista da impiedade que a relação estabelecida por Aristófanes 

entre Sócrates e os filósofos naturalistas, nas Nuvens, deve ser examinada. Esse é o motivo 

pelo qual optamos por propor a comparação entre a Apologia de Sócrates e As Nuvens, 

antes da comparação entre As Nuvens e os fragmentos remanescentes das obras dos 

filósofos naturalistas, o que seria o natural, uma vez que a proposta de trabalho repousa no 

exame do texto da comédia, dele parte e a ele deve sempre voltar. 

 

2.3 – O Sócrates aristofânico e os filósofos naturalistas: 

  

Nas Nuvens  Aristófanes desenvolve um trabalho de aproximação entre Sócrates e 

algumas idéias veiculadas pela filosofia naturalista. Esse fato é reconhecido como ponto 

pacífico e a própria tradução que utilizamos com os alunos, realizada por Starzynski (1967) 

indica possíveis parentescos entre as passagens da peça e os fragmentos de que dispomos 

da obra desses filósofos. E, como vimos anteriormente, Platão denuncia essa aproximação 

como injustificada. 

 Por se tratar de um curso proposto para a disciplina História da Educação, não é 

nosso objetivo fazer com que o aluno examine de maneira minudente os postulados do 

pensamento desses primeiros filósofos gregos, tarefa que consideramos pertinente à 

                                                           
143 Dodds (1985: 180-181) registra que o tempo que ele chamou de Época da Ilustração em Atenas foi época 
de perseguição e de desterro de filósofos e inclusive de queima de livros. De fato, são dessa época os 
processos contra Anaxágoras, Diágoras, Sócrates e provavelmente contra Protágoras e Eurípides. 
144 “(...) Mais importante, talvez, foi a influência da histeria do tempo de guerra. Se considerarmos o fato  de 
que as guerras são precedidas de sombras e seguidas de distúrbios emocionais, a Época da Perseguição 
coincide exatamente com a maior e mais desastrosa guerra da historia grega” (p. 182). 



 

disciplina Filosofia da Educação. Antes, acreditamos que é um objetivo mais adequado que 

eles discutam o papel que essa associação desempenha na economia da peça e que 

desenvolvam a habilidade de trabalhar com textos antigos, no sentido de entender como é 

constituída uma interpretação acerca desse período histórico e das figuras nele relevantes. 

Atendendo a esse objetivo, o professor deve fornecer aos alunos os excertos dos filósofos 

naturalistas que podem apresentar uma relação com determinadas passagens da comédia e 

estimulá-los a tentar fazer essa aproximação145. Apenas a título de exemplo registramos 

abaixo como é possível estabelecer esse parentesco, no caso específico, com o filósofo 

Tales de Mileto: 

 

Texto: 

 

“... foi assim, Teodoro, que Tales, enquanto observava os astros e olhava 

para o céu, caiu em um poço. Certa jovem trácia, criada ladina e 

atraente, troçou dele, ao que se diz, pelo ardor com que procurava 

conhecer o que se passava pelo céu, sem se dar conta do que estava à sua 

frente e precisamente aos seus pés”. Platão, Teeteto, 174a. 

 

Passagem das Nuvens: 

 

“Discípulo [referindo-se a Sócrates]: Ele investigava os caminhos da Lua 

e suas evoluções. Então, como estava de boca aberta, de noite, olhando 

para cima, uma lagartixa cagou lá do alto do teto... (Nuvens, versos 171-

173). 

 

Gilda Maria Reale Starzynski (1967, nota no. 39) observa que nesses versos haveria 

uma referência à tradição segundo a qual o sábio Tales de Mileto caíra num poço, enquanto 

observava os astros. Em uma curiosa nota publicada na revista Classical Philology, Carl A. 

Anderson (1998, 49-50) observa que a passagem pode ser mais cômica do que supomos e 

                                                           
145 Na Parte II deste trabalho, dedicado ao detalhamento dos Cursos Experimentais levados a cabo nos anos de 
2003 e 2006 na FEUSP, há o registro das passagens das Nuvens, juntamente com os trechos de textos dos 
filósofos naturalistas que poderiam a elas referir-se. 



 

que devia ter um outro sabor para a sua audiência original, ao formular a hipótese segundo 

a qual a lagartixa envolvida era bastante conhecida pelos atenienses e que “é quase 

certamente a lagartixa turca (Hemidactylus turcicus), criatura noturna que vive em 

telhados, fendas, calhas e paredes de edifícios. (...) e que é preta com pintas claras que 

parecem um campo de estrelas”. Estamos diante da conhecida piada que associa a figura 

do filósofo ao indivíduo sonhador que, submerso em seus pensamentos, alheia-se da 

realidade e acaba em uma situação ridícula. Aristófanes faz a associação entre Tales de 

Mileto, que cai em um poço por andar com os olhos nas estrelas, e o seu Sócrates, que é 

privado de seu raciocínio por uma lagartixa, que ele confunde com uma constelação; ambos 

os casos referem-se ao estudo da astronomia. Bergson (2003: 9; 10; 135-136) observa que a 

distração é um dos elementos que estão na gênese do riso e que a distração é mais risível 

quando a vemos nascer e crescer diante de nossos olhos, como é o caso aqui. Bergson 

reforça que a distração será mais risível quando ela aparecer vinculada a “espíritos 

quiméricos e exaltados (...) que tropeçam nas realidades, sonhadores cândidos que a vida 

espreita maliciosamente”, o que novamente nos remete ao estereótipo do filósofo. Além 

disso, ele observa que existe na comicidade extravagante uma lógica do absurdo, que é 

perfeitamente aplicável à piada da lagartixa. Observando as estrelas, Sócrates vê a 

lagartixa, que ele deveria reconhecer como tal. Mas o reconhecimento é de certa forma 

contaminado por suas preocupações anteriores – a astronomia – e ele vê na lagartixa uma 

constelação ainda desconhecida146.  

 A exposição da paródia da filosofia naturalista, com suas explicações sobre os 

fenômenos naturais, traz consigo a negação dos deuses tradicionais, como podemos ver na 

passagem em que o Sócrates aristofânico nega a existência de Zeus e explica quem chove, 

com o objetivo de forjar novos deuses, no caso as Nuvens, que são invocadas como 

detentoras dos atributos de Zeus, o raio e o trovão: 

 

“Elas, é claro! Mas eu vou demonstra-lo com sólidas provas. Vejamos, 

pois onde, alguma vez, você já viu Zeus chover sem Nuvens? E, no 

entanto, ele deveria chover num céu límpido, sem a presença das 

Nuvens... (Nuvens, versos 369-371), 
                                                           
146 O exemplo utilizado pelo autor é o de D. Quixote que, pensando nos romances de cavalaria, confunde 
moinhos de vento com gigantes. 



 

 

Portanto, as Nuvens são apresentadas como substitutas dele, juntamente com o Ar e o Éter, 

também eles presentes na filosofia naturalista, mas que, no caso da comédia em exame, são 

elementos que carregam em si uma outra referência, relacionada com os sofistas, e que 

discutiremos adiante, quando tratarmos desse tema: 

 

Sócrates: “(...) Senhor soberano, Ar incomensurável, que sustentas a 

Terra suspensa no espaço! Éter brilhante e veneráveis deusas, Nuvens, 

portadoras do trovão e do raio! Levantai-vos, Senhoras, mostrai-vos ao 

pensador, suspensas no ar!” (Nuvens, versos 263-266, grifos nossos). 

 

 Juntamente com a impiedade, o aluno deverá reconhecer a paródia da religião de 

mistérios nos versos 138-143, 217-219, 254-258, e, portanto, nesse ponto faz-se necessário 

introduzir o tema da seita dos órficos-pitagóricos e o tema dos Mistérios de Elêusis. Mas, 

em que pese essa referência feita pelo comediógrafo à adesão de seu Sócrates a esse 

aspecto particular da religião tradicional, o que deve emergir do estudo realizado pelo aluno 

é a impiedade do personagem que, para Platão, teria exercido um papel considerável na 

condenação do Sócrates histórico.  

 

2.4 – O Sócrates aristofânico e os sofistas: 

 

O termo sofista significava originariamente sábio; em época posterior passou a 

significar impostor. De fato, Guthrie (1987: 55) registra que “a palavra sophistes (mestres 

de sabedoria) não tinha revestido até então nenhum sentido pejorativo. Era de facto a 

palavra aplicada aos sete sábios da tradição. Foi a impopularidade dos sofistas do século 

V a.C. que lhe deu o matiz que teve desde então”.Não podemos deixar de nos perguntar se 

esse novo significado, que traduz a imagem do sofista como um “linguarudo, ousado, (..) 

velhaco, colador de mentiras, (...) charlatão, (...) afiado em chicanas, macio na fala, 

dissimulador”147 (Nuvens, versos 445-447) não se deve, em grande parte, à figura satírica 

desenhada por Aristófanes nas Nuvens. 

                                                           
147 Cf. Nuvens, na tradução de Gilda Maria Reale Starzynski, indicada na bibliografia. 



 

Entretanto, os poucos textos remanescentes acerca das idéias desses pensadores 

mostram que alguns deles propuseram debates sobre temas fundamentais e levantaram 

problemas importantes. Assim, por exemplo, com Protágoras de Abdera o centro da 

discussão, antes marcadamente voltado para o estudo da natureza física, desloca-se para o 

ser humano, ao afirmar que “o homem é a medida de todas as coisas”. Outro exemplo 

pode ser o do autor dos Discursos Dúplices, para quem os juízos de valor são relativos e 

dependem da opinião de quem os profere. Ao afirmar isto, esse autor, anônimo, discute a 

moral tradicional, de acordo com a qual o que era o certo e o errado estavam estabelecidos 

dogmaticamente. 

Quanto às obras de referência, os alunos podem ser estimulados a ler um capítulo da 

obra de Barker (1978, p. 83-113), que discorre sobre o papel desempenhado pelos sofistas 

no quadro cultural grego dos séculos V e IV a.C., e que consideramos muito interessante 

para a análise das passagens da peça referentes a esses pensadores.  

A discussão, pelos sofistas, de conceitos que se referiam a valores que, durante 

séculos, foram aceitos sem qualquer tipo de contestação pela tradição, seguramente teria 

causado polêmica na Atenas do século V a.C.148, e uma prova disso pode ser a própria 

comédia As Nuvens. 

Assim, os alunos devem ser estimulados a desenvolver com os excertos de textos 

referentes ao pensamento dos sofistas o mesmo tipo de trabalho que antes já realizaram em 

relação aos excertos de textos referentes ao pensamento dos filósofos naturalistas. Mais 

precisamente, eles devem procurar estabelecer uma possível relação entre certas passagens 

da comédia e os fragmentos remanescentes das obras desses pensadores. Como nos casos 

do estudo da filosofia naturalista, o primeiro obstáculo a enfrentar será a dificuldade 

adicional causada pelo estado fragmentário dos testemunhos. E da mesma maneira, os 

excertos deverão ser fornecidos para que os alunos possam realizar o trabalho149. Nessa fase 

do curso será realizada a análise das passagens de obras referentes ao pensamento de 

Protágoras de Abdera, Górgias de Leontinos, Pródico de Céos, Crítias de Atenas, Antifonte, 

                                                           
148 Em Atenas sempre existia o perigo de os filósofos e de os sofistas serem submetidos a processos de 
impiedade. Conferir, por exemplo, Diógenes Laércio (1988: capítulo III – Anaxágoras, pág. 50).  
149 Na Parte II deste trabalho, dedicado ao detalhamento dos Cursos Experimentais levados a cabo nos anos de 
2003 e 2006 na FEUSP, há uma cópia dos excertos referentes ao pensamento desses sofistas. 



 

Trasímaco de Calcedônia, em cotejo com as seguintes passagens das Nuvens: versos 112-

119; 1036-1042; 1069-1082; 1335-1390; 1396-1445. 

Nesse cotejo, o aluno verá surgir diante dos seus olhos as grandes linhas de debate 

fomentadas pelos sofistas a partir do século V a.C., tais como, a discussão entre natureza e 

cultura, a origem e a legitimidade das leis etc. Mas em que pese o fato de os temas estarem 

explícitos na peça, o aluno não deverá se aprofundar muito neles. Considerando a afinidade 

do tema com a área de Filosofia da Educação, o professor, se pertencer também à área de 

Filosofia da Educação, deverá desenvolver o tema; se não, poderá ele propor um trabalho 

conjunto com o professor encarregado dessa disciplina. Basta ao aluno conhecê-los na 

exata medida da necessidade de compreensão da economia da comédia, segundo o mesmo 

argumento que já utilizamos quando anteriormente tratamos da filosofia naturalista. 

A discussão em Nuvens do ensino ministrado pelos sofistas deve vir juntamente 

com a discussão acerca dos fins da educação, isso é, os alunos devem refletir sobre o 

embate que existe na peça entre uma educação humanista e uma educação instrumental. As 

Nuvens trazem o retrato de um momento histórico, o ponto alto de uma crise educacional, 

cujos primeiros sintomas já apareciam no questionamento feito por Xenófanes de 

Colofón150, no século anterior. Xenófanes critica a supervalorização do atleta e alerta para a 

necessidade de valorizar o sophós, capaz de gerir a pólis. Ao fazê-lo, demonstra que a 

cidade exigia a formação de um novo tipo de homem, adaptado aos novos desafios de uma 

vida social que se transformava. Nesse sentido, instalava-se a dúvida sobre qual areté 

deveria ser valorizada, a física ou a intelectual. Em Nuvens, critica-se a educação que 

pretende formar esse novo homem, à medida que ela desvaloriza a cultura física, em favor 

de um entendimento, funesto aos olhos de Aristófanes, quanto ao que se refere ao valor do 

intelecto, cuja instrumentalização, alheia à ética, ele repudiava. 

A realidade de uma pólis em que tudo era resolvido pelo discurso, na assembléia 

dos cidadãos ou nos tribunais, exigia novas habilidades que a antiga educação aristocrática 

já não era capaz de cultivar. É essa necessidade que os sofistas se propunham a suprir com 

o ensino que ministravam, e é contra esse novo modelo de homem que Aristófanes se 

levantava. Certos traços da personalidade desse novo homem, como a posição de 

relativismo em relação às leis, a capacidade de utilizar argumentos contrários relativamente 

                                                           
150 Como já registramos nas páginas 81-83. 



 

à mesma tese - clara referência aos exercícios das antilogias, o questionamento das bases 

tradicionais da sociedade - os valores morais e religiosos, parecem a Aristófanes falta de 

caráter. Para Aristófanes nenhuma educação é inócua. Daí o final catastrófico da peça: o 

jovem Fidípides, que no começo da comédia era apenas um rapaz mimado, preocupado 

somente com a prática dos esportes hípicos, nem bom nem mau, termina como um crápula 

consumado que é capaz de provar, por meio de todos os argumentos possíveis (todos eles 

estreitamente relacionados com a moderna educação que Aristófanes associa aos sofistas), 

que é perfeitamente lícito bater no pai e, tendo provado isso por meio dos argumentos que 

aprendeu com o Lógos Injusto, representante da nova educação, apressa-se em dizer que vai 

bater também na mãe.  

Ao contrário das outras peças de Aristófanes de que dispomos, que sempre 

terminam com uma comemoração, festa banquete ou casamento, As Nuvens fogem à regra. 

De fato, esse final, em que a ordem cósmica é restabelecida pela concórdia, faz parte da 

estrutura da comédia enquanto gênero e se repete em todas as peças de Aristófanes, exceto 

em As Nuvens. Aqui o desfecho é a ruína do Pensatório: o velho Estrepsíades e seus 

escravos destroem, pelo fogo, esse símbolo de uma escola que Aristófanes quer repelir.  
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3.1 – As Nuvens e o ambiente escolar: 

 

A importância das Nuvens como fonte para o estudo da educação ateniense arcaica 

e clássica salta aos olhos quando consideramos que é a partir desse texto que H.-I. Marrou 

constrói o capítulo IV de sua História da  Educação na Antiguidade. Trata-se de uma 

preciosa obra de referência nessa matéria, a primeira sobre a educação ateniense. A 

descrição do ambiente das escolas de Atenas que o poeta traz ao palco é única para o século 

V a.C. O embate entre a antiga e a nova educação, apresentado no ágon entre o Lógos Justo 

e o Lógos Injusto das Nuvens é o momento alto da peça, quando Aristófanes expõe, 

criticamente, o seu ponto de vista sobre a crise da educação.  

Nunca antes dessa comédia houve um texto que tratasse especificamente da escola. 

É claro que a educação aparece em textos gregos desde a Ilíada, mas o ângulo de 

observação recai muito mais sobre os objetivos – alcançar a areté, formar o homem de 

ação, atleta, guerreiro e conselheiro nas assembléias dos nobres -, do que descrever 

processos e conteúdos151. Da mesma maneira, em outros autores, mesmo tardios, a 

característica se repete: Plutarco (1991: Vida de Temístocles, 10, p. 244), ao relatar a 

evacuação de mulheres e crianças atenienses para a cidade de Trezena por ocasião da 

invasão persa, observa que as autoridades dessa cidade providenciaram para que as crianças 

refugiadas tivessem professores: 

 

“Votado o decreto, a maior parte dos atenienses levou as crianças e as 

mulheres para Trezena, onde as acolheram com muita generosidade. Os 

trezenianos, com efeito, decretaram que seriam nutridas pelo Estado, 

cada qual receberia dois óbulos, as crianças teriam permissão para 

colher frutos em toda parte e seus professores receberiam os salários dos 

cofres públicos. Foi Nicágoras quem propôs esse decreto”. 

 

                                                           
151 É esse o teor do discurso de Fênix no canto IX da Ilíada, quando relata como foi encarregado da educação 
de Aquiles por Peleu: “Para isso me enviou, a fim de eu te ensinar tudo isto, a saber fazer discursos e a 
praticar nobres feitos” (versos 442-443 – grifos nossos).  



 

Há uma série de aspectos interessantes nesse parágrafo. Em primeiro lugar, ele 

reforça nosso argumento acima de que o interesse do relato não repousa na educação em si. 

Aqui, o objetivo de Plutarco é ressaltar a gentileza das autoridades de Trezena ao receber os 

refugiados atenienses. Além disso, todo o tom do autor parece destacar a excepcionalidade 

da situação: a alimentação pelo Estado, a mesada de dois óbulos, a liberação da colheita de 

frutos e, no mesmo contexto, o pagamento dos professores.  

Até o século IV a.C. não há textos gregos dedicados à descrição da escola e dos seus 

processos de ensino e, de fato, os gregos nunca se preocuparam em fazer uma história da 

escola152. Uma possível explicação para esse aparente desinteresse, pelo menos no que se 

refere à questão dos processos de alfabetização, pode ser encontrada na obra de Havelock 

(1996), A Revolução da Escrita na Grécia – e suas conseqüências culturais.  Para esse 

autor, a cultura grega, mesmo depois da introdução do alfabeto, manteve as suas 

características de origem, permanecendo por muito tempo o caráter de oralidade da cultura. 

Entretanto, no que se refere às outras esferas da educação, isso é, à educação atlética e 

musical, a hipótese formulada por Havelock não explica a ausência de referências ao 

processo de passagem de uma educação, ministrada por um preceptor para um menino ou 

um pequeno grupo de meninos, para a educação ministrada por um professor para grupos 

maiores de crianças em um ambiente escolar. Por outro lado, ao analisar a evolução da 

educação grega que, partindo de escolas específicas para as diferentes classes sociais – 

música e esportes para os nobres e letramento para os outros153 – e como em Atenas, com o 

correr do tempo, essa separação acaba por sofrer um processo de diluição154, Beck (1964: 

80) observa que Aristófanes atesta que o método de educação que agrupa as crianças em 

classes não foi uma invenção da democracia e que desde o período antigo os jovens nobres 

aprendiam em escolas.  

                                                           
152 Essa é a opinião, por exemplo, de F. Beck (1964: 78). 
153 Observe-se que Aristófanes, em Os Cavaleiros (versos 987-996), ao compor o personagem do Salsicheiro, 
um sujeito da mais baixa origem, faz com que ele conheça as letras, mas admita não ter estudado música. 
154 Beck (1964: 79-80) relata como o desenvolvimento do comércio nos séculos VI e V a.C. leva a um 
aumento da procura pela alfabetização (devido à necessidade de registros e contabilidade) e como as classes 
baixas começam a procurar o mesmo tipo de educação dos nobres, música e esportes, independente da 
relevância que esse ensino pudesse ter para as suas necessidades. Ao mesmo tempo, segundo ele, as escolas 
de leitura e escrita passam a incorporar a literatura – típica da educação aristocrática – em seus conteúdos. 
Dessa forma, “a procura por escrita é assimilada pela corrente da educação cultural, ao mesmo tempo em 
que  promove o crescimento das escolas de escribas”. 



 

Nas Nuvens Aristófanes descreve a escola em dois momentos distintos e, ao fazê-

lo, está falando de duas realidades bastante diferentes. No primeiro momento, logo no 

início da peça (versos 143-216), o poeta descreve o Pensatório155, seu ambiente e os 

instrumentos utilizados na educação: réguas (verso 202), mapas (versos 206-216), e atesta o 

uso da demonstração da geometria em uma descrição (versos 177-179) que se assemelha à 

feita por Platão no Mênon (81d e segs.). Trata-se de um ambiente adulto onde circulam 

aqueles que Aristófanes identifica com os intelectuais de seu tempo, os naturalistas e os 

sofistas, e os seus alunos.  Em que pese o fato de a descrição ser uma caricatura cômica, 

não podemos deixar de reconhecer que a apresentação dos discípulos reunidos em grupos, 

cada um deles dedicando-se a uma atividade diferente, apresenta um parentesco muito 

grande com a descrição feita por Platão do grupo reunido na casa de Cálias quando 

Protágoras nela se hospedou (Protágoras, 315 a – 316 a). Então, não seria de todo 

inadmissível considerar que Aristófanes está caricaturando uma situação real. 

A descrição fornecida por Aristófanes em Nuvens, mesmo que faça parte de um 

contexto cômico, é preciosa, uma vez que o testemunho de situação escolar para o período 

até o século V a.C. é escasso. F. Beck (1964: 88-89) enfatiza isso ao observar que, quando 

Heródoto fala sobre escola, diz apenas que “o teto desabou sobre os garotos que estavam 

sendo ensinados”.  

 

O segundo momento em que podemos vislumbrar a escola pertence ao ágon entre o 

Lógos Justo e o Lógos Injusto, mais precisamente nos versos 961-983, aos quais 

dedicaremos uma atenção maior mais adiante. Por hora, basta-nos dizer que é a primeira 

vez que, na literatura grega, encontramos uma descrição da escola, de sua didática e de seus 

conteúdos, ainda que de forma incompleta e rudimentar, até mesmo pelo objetivo da obra, 

que não é o de ser um compêndio de pedagogia. 

Os alunos devem ser estimulados a ler o trecho tendo sempre como fio condutor o 

fato de que o Lógos Justo representa a educação tradicional e o Lógos Injusto representa a 

nova educação ministrada pelos sofistas.  

 

3.2- As Nuvens e o tema da educação: 

                                                           
155 Nome que ele dá à escola de Sócrates. 



 

 

O tema da educação, como dissemos anteriormente, é constante na obra de 

Aristófanes. Ele pode ser encontrado em todas as peças desse poeta, com variações no 

ângulo de observação. Assim, em todas podemos observar que Aristófanes dedicou boa 

parte de seus esforços no sentido de aprimorar a educação cívica de sua platéia, na medida 

que alerta para a necessidade, por exemplo, da boa escolha dos governantes, ou para as 

manobras dos grupos políticos que se digladiavam na cidade, ou para o que ele considera o 

declínio do gosto artístico do povo, entre outros assuntos. Assim, podemos concluir que, 

para Aristófanes, o processo educacional não é algo que se restrinja a uma instituição, a 

escola, por exemplo, mas faz parte de um contexto maior, a sociedade como um todo, o 

que, aliás, está de acordo com a mentalidade antiga, que considerava o homem como um 

ser integrado em seu meio. Além disso, em muitas peças ele faz referências à educação no 

seu sentido escolar. Observemos a passagem abaixo: 

 

“Assim, aos cidadãos que nós sabemos são bem nascidos e prudentes, 

homens não só justos mas pessoas de bem, educados nos ginásios156, nos 

coros e na música, nós afastamo-los, (...)”. As Rãs, versos 727 – 730, 

grifos nossos. 

 

Aristófanes está claramente se referindo às escolas de seu tempo, mais 

especificamente às escolas de caráter aristocrático: a de prática esportiva e a de música.  O 

que diferencia As Nuvens do restante da obra do comediógrafo é que, nela, a educação é o 

assunto principal, como já enfatizamos anteriormente.  

 

3.3 – A Antiga educação ateniense: 

 

O ponto de partida para a análise da antiga educação ateniense deve ser a 

identificação dos versos em que Aristófanes apresenta os diversos aspectos contemplados 

pela educação tradicional: educação literária (versos 965-971), educação física (versos 972-

975), educação militar (verso 985), educação moral (versos 976-980; 990-999), tipo físico 

                                                           
156 Ver a nota 88, na página 61. 



 

resultante dessa educação (versos 1010-1015). Nessas passagens temos a descrição das 

escolas aristocráticas de música (escola do kitharistés) e de esportes (escola do 

paidotribés). A discussão com os alunos poderá ser encaminhada no sentido de se 

estabelecer a relação existente entre a evolução da democracia ateniense, no sentido de uma 

paulatina conquista de direitos políticos por parte das classes sociais da cidade e a 

democratização da educação, sem esquecer que as escolas atenienses permaneceram 

particulares, não existindo a escola como uma preocupação ou obrigação assumida pela 

pólis. Outro ponto a ser examinado é o peso dado à prática esportiva e à competição no 

contexto social grego e seu caráter religioso e de formação militar, cuja universalização 

também apresenta relação com o desenvolvimento da democracia. O professor deverá 

chamar a atenção dos alunos para a ausência de referências à escola do grammatistés e do 

ensino da leitura e escrita. Essa ausência deverá ser discutida. Seguindo a lição de 

Havelock, ela pode ser vista como um sinal de que, ainda à época de Aristófanes, a 

educação, como também a cultura, guardava o seu caráter oral. Para Havelock (1996: 187; 

190-191) a população de Atenas somente se torna letrada no último terço do século V a.C.; 

a educação aristocrática era uma educação oral e, pelo menos em suas origens, a leitura e a 

escrita tinham seus usuários nas classes trabalhadoras (artífices e comerciantes)157. Por 

outro lado, F. Beck (1964: 82) considera que, em Nuvens, Aristófanes ridiculariza a 

educação literária e filosófica, que compunha um estágio mais avançado da educação, 

pressupondo que os jovens para os quais essa educação estava voltada já teriam 

ultrapassado os estudos ministrados nas escolas de ler e escrever. Gilda Maria Reale 

Starzynski concorda com ele ao observar que “Aristófanes só se refere aos estudos dos 

adolescentes, e por isso ignora o ensino das primeiras letras que, obviamente, pouco devia 

ressentir-se da influência dos sofistas” (conferir a nota 259). F. Beck (1964: 82) comenta o 

testemunho da cerâmica ática que, quando retrata o ambiente escolar, às vezes apresenta 

simultaneamente cenas de ensino de música e de letras, ou, ainda, em vasos que apresentam 

                                                           
157 “(...) os inventores, e por muito tempo os únicos usuários habituais do alfabeto, foram os artífices e 
comerciantes. Sem dúvida, com o passar do tempo, as classes ociosas travaram algum conhecimento com as 
letras, mas a extensão em que o fizeram continua problemática, pois eles tinham motivos reduzidos para 
empregar essa arte, até as décadas intermédias do século V. Os filhos dos artífices iam trabalhar em suas 
oficinas antes da puberdade, e se aprendiam a usar as letras, era lá que o aprendiam. O garoto de classe 
alta, cuja educação se prolongava até a adolescência, tinha tempo para instruir-se nas artes superiores, que 
não incluíam a leitura. Há indicações de que na época de Pisístrato, e posteriormente, se estava a tornar 
comum um domínio elementar da escrita e da leitura entre os artesãos (...)”  Havelock (1996: 191). 



 

cenas de letras aparecem também objetos que remetem ao ensino de esportes. Para esse 

autor, o pintor desejou apresentar em um mesmo vaso os tipos de educação disponíveis aos 

jovens, o que não significa que as aulas de esportes, música e letras acontecessem no 

mesmo prédio. Entretanto, acredita que o ensino de letras e música acontecesse no mesmo 

ambiente (1964: 89). Ele comenta ainda que o pintor retrata todos os educandos como 

adolescentes e não representa a esperada diferenciação nas idades dos jovens que se 

dedicam a cada tipo de educação, fato que atribui à dificuldade que esses pintores de vasos 

tinham para representar da aparência natural das crianças158. Por outro lado, Beck observa 

(1964: 90) que a escola do pedótriba, dedicada ao ensino dos esportes, exigia a existência 

de um ambiente diferente daquele dedicado ao letramento ou à música, com prédio mais 

elaborado; lembra ainda que, apesar de a palestra, às vezes ser utilizada pelos sofistas para 

as suas aulas, é improvável que as aulas das escolas elementares fossem ministradas nela. 

Outro grande tema educacional ausente nessa comédia a ser discutida é a da 

educação feminina em Atenas, cujos aspectos permanecem, em grande parte, obscuros159.  

De fato, quando Aristófanes descreve a educação, ele está falando de indivíduos do sexo 

masculino: em Nuvens não há qualquer referência à educação feminina. Entretanto, ela 

ocorria de alguma forma, seguramente no âmbito familiar, ministrada pelas mães e avós, e 

voltada para o correto desempenho das funções sociais femininas160. Entretanto, F. Beck 

                                                           
158 F. Beck está descrevendo a Taça Douris e Taça Splanchnopt. A Taça Douris, datada de 490-480 a.C., 
apresenta, no lado A, da esquerda para a direita: o professor de flauta tocando sentado e o aluno à sua frente; a 
seguir, o professor de letras (grammatistés) sentado, escreve ou corrige algo escrito, por seu aluno em pé à sua 
frente. Entre as duas cenas, uma lira pendurada na parede; à direita, o pedagogo sentado. No lado B, da 
esquerda para a direita: professor de música (kitharistés) e aluno sentados, tocando cítara; no centro, professor 
de letras (grammatistés) sentado, apresenta um rolo de texto ao aluno em pé à sua frente; na direita, pedagogo 
sentado. Há, pendurados na parede, objetos que evocam o ambiente escolar, como no caso do lado A da 
pintura. Conferir no Anexo I, página 5. 
159 Entretanto, há outras peças em que o tema é tratado por Aristófanes. Em As Tesmofórias, por exemplo, o 
coro de mulheres descreve o canto e a dança, elementos fundamentais da educação tradicional: “Vamos, 
avancem com pé ligeiro, façam roda, dêem as mãos, marquem todas o ritmo da dança sagrada” (versos 955-
959). Em Lisístrata, o coro de mulheres fornece uma descrição das fases da vida de uma mulher, marcadas 
pela evolução da sua participação nos rituais da cidade: “Pois nós, ó cidadãos, um discurso útil à cidade 
iniciamos;com razão, já que, na delicadeza e no luxo ela me criou; desde os sete anos de idade eu era 
arréfora; depois fui moleira, aos dez anos, para nossa patrona, e deixando cair a túnica amarela era ursa 
nas Braurônias; e enfim fui canéfora sendo uma bela moça, tendo um colar de figos secos” (versos 638-646). 
Assim, parece-nos que, a crer em Aristófanes, a educação feminina estava muito mais voltada para a correta 
execução das funções sociais que eram próprias das mulheres e estava, de certa forma, sistematizada no 
aprendizado da execução dos rituais, que marcavam os ritos de passagem para as diversas fases da vida. A 
esse respeito, conferir Florenzano (1996: 14-62).  
160 Ver, por exemplo, FOLEY, Helene P. – Refletions of women in Antiquity, Philadelphia: Gordon and 
Breach, Science Publishers, 1992. 



 

(1964: 85-88) acredita, tomando como testemunho a iconografia da cerâmica ática, que 

pelo menos algumas garotas freqüentavam escolas fora de casa. Ao comentar 

representações de moças em atividades esportivas, ele lembra a existência de competições 

femininas em Olímpia, conhecidas como Heraia161. Entretanto, existe uma dificuldade 

muito grande de, em partindo exclusivamente do testemunho da iconografia, chegar a uma 

generalização, tal como Beck o faz, uma vez que não podemos afirmar com certeza as 

intenções do pintor ao realizar a sua obra162. Por outro lado, a existência de corridas para 

meninas e moças, por si só, e sem o testemunho de outro tipo de fonte, não autoriza a 

conclusão de que essas meninas e moças tinham algum tipo de treinamento esportivo, 

regular e conduzido por um professor (ou professora).  

Outro ponto obscuro sobre a educação feminina reside no tema da alfabetização. 

Susan Cole (1992: 219-238) examina a questão da alfabetização feminina a partir da 

epigrafia e da iconografia em vasos. Sob o ponto das mensagens transmitidas pela 

epigrafia, ela observa que o fato de textos designarem mulheres como proprietárias de 

vasos, como objeto de afeição ou de insulto, ou, ainda, como dedicando oferendas, não 

permite afirmar com certeza que as próprias mulheres tenham escrito. No caso da 

iconografia em cerâmica, ela registra que as provas mais antigas de associação de mulheres 

com a habilidade de ler provém dos vasos áticos. Cole (1992: 223) observa que “todos os 

exemplos, exceto um grupo de lécitos brancos, são vasos de figuras vermelhas. Dentre os 

trinta e dois exemplos que mostram mulheres com rolos de livros, dezenove (datando de 

450 a 360 a.C.) mostram mulheres que podem ser identificadas com Musas e treze 

(datando de 460 a 390 a.C.) mostram mulheres em cenas domésticas. Mesmo se as cenas 

mostrando Musas forem excluídas, cenas mostrando mulheres comuns com rolos de livros 

são quase tão freqüentes quanto cenas mostrando homens e meninos com rolos de livros. 

Se as cenas mostrando Musas163 forem incluídas, então o número total de vasos mostrando 

                                                           
161 Segundo a mitologia, as Heraia foram instituídas por Hipodâmia, após o seu casamento com Pélops, em 
honra da deusa Hera. Eram corridas realizadas de quatro em quatro anos, mas completamente independentes 
dos jogos masculinos. O percurso era de 5/6 de stádion (160m) e havia três categorias – crianças, adolescentes 
e moças. As vencedoras recebiam uma coroa de oliveira, uma porção da carne da vaca sarificada à deusa Hera 
e tinham o direito de dedicar uma estátua no santuário. Conferir K. Paleologos (2003: 188). 
162 Veja-se, por exemplo, a discussão desenvolvida por Susan Cole (1992: 223-224) para quem os vasos 
podem representar situações idealizadas. 
163 Ver, por exemplo, no Anexo I, dois exemplos de vasos citados pela autora . Na página 6 a pintura é 
interpretada como cena de leitura em ambiente doméstico; As páginas 7 e 8 retratam Musas portando objetos 
relacionados com as atividades de leitura e escrita. 



 

mulheres com rolos de livros excede em alto grau o número de vasos mostrando homens 

com rolos de livros”. Entretanto, ela considera que, em arte, a preferência por um motivo 

específico tanto pode ser uma reflexão a respeito de uma prática contemporânea quanto o 

resultado de uma tendência em direção à idealização. Portanto, a iconografia, por si só, não 

pode fornecer um veredicto definitivo sobre essa questão.   

Se pensarmos especificamente no problema representado pela apresentação das 

mulheres e meninas às técnicas de leitura e escrita, notaremos que existe uma lacuna 

significativa entre os dados existentes para o século V a.C. e os dados existentes para o 

século IV a.C. Um entre os exemplos possíveis pode ser encontrado em Platão. Na 

República (451d e segs.), o filósofo preconiza a educação feminina nos mesmos moldes 

daquela recomendada para os homens, partindo da hipótese segundo a qual não existem 

diferenças na natureza humana, dependentes de sexo; todas as diferenças no desempenho 

de funções sociais164 resumem-se na maior fragilidade física das mulheres e no fato de elas 

estarem fadadas à gestação e ao parto, o que deveria ser levado em conta quando dos 

treinamentos físicos e das atividades militares. Em sua última obra, As Leis (785b), Platão 

mantém a educação feminina no novo modelo de sociedade proposto, mas, respondendo às 

necessidades desse novo modelo, adapta as recomendações estabelecidas na República ao 

fixar uma idade limite para essa educação165, sem, entretanto, abrir mão dos princípios 

fundamentais que norteavam a construção da cidade ideal da República.  

                                                           
164 Na República, a idéia de função (érgon) é fundamental para a construção da pólis justa. Platão define, no 
Livro I (352d-353d) que função é “o que a coisa faz, com exclusividade”, ou “o que apenas uma coisa faz 
melhor do que as outras coisas”. Conjugando a idéia de excelência (areté) com a idéia de função, Platão 
mostra, na República, que a boa ou má execução da função de cada coisa depende da presença, nela, da 
excelência para o exercício dessa função. Ao aplicar o conceito de função às mulheres (451c e segs.), Platão 
estabelece que, no desempenho de funções sociais, o sexo do indivíduo não é o fator determinante que o 
qualifica para o desempenho de uma determinada função. Ao considerar que o homem e a mulher têm a 
mesma natureza, Platão abre a possibilidade de as mulheres receberem a mesma educação que os homens e, 
conseqüentemente, exercerem as mesmas funções na cidade, se, individualmente, mostrarem condições. 
165 Os princípios fundamentais da cidade ideal da República permanecem no modelo proposto em Leis., 
inclusive no que diz respeito à mulher (Leis, 804a, 806b). Entretanto, as mudanças propostas no contexto 
social (introdução da família), político (a sociedade de Leis é regida por um sistema político misto) e 
econômico (em Leis Platão admite a existência da propriedade) levam, necessariamente, às mudanças na 
educação. A co-educação existente na República fica restrita aos primeiros anos da infância e, ainda que os 
conteúdos permaneçam em grande parte idênticos para ambos os sexos (Leis, 793d, 804c – 806d), prevendo 
inclusive a educação militar (Leis, 829b, 833 c-d, 834 a-d) a mulher não mais será soldado na cidade de Leis, 
exceto em caso de necessidade (Leis, 785b). 



 

Um bom ponto de partida para a ilustração da temática com os alunos poderia ser a 

discussão da iconografia feminina nos vasos áticos, em que aparecem mulheres portando 

rolos de textos, tocando instrumentos musicais e declamando. 

 

As escolas aristocráticas atenienses: 

  

Como dissemos anteriormente, As Nuvens constituem um texto único na medida 

que essa comédia nos traz a primeira descrição de escolas para o contexto ateniense, não 

somente no que diz respeito ao ambiente escolar, mas também no que concerne ao que era 

ensinado e aos objetivos a que a educação visava. Assim, nos versos 961- 1024 Aristófanes, 

utilizando como porta-voz o personagem Lógos Justo, descreve os meninos de um mesmo 

bairro dirigindo-se à casa de seus professores e lá recebendo os ensinamentos de música, no 

caso do professor de cítara, e de esportes: 

 

“Em primeiro lugar, não se devia ouvir um menino cochichar nem um 

“a”; depois, os moradores de um mesmo bairro andavam pelas ruas, 

bem disciplinados, indo à casa do professor de cítara, sem mantos e em 

fila, ainda que nevasse neve farinhenta.” (versos 964-965) 

  

 Essa descrição dos grupos de meninos que se dirigem às aulas de maneira 

organizada e sem o uso de agasalhos, mesmo no inverno mais rigoroso, nos remete 

diretamente à educação dos guerreiros e à preparação dos corpos para as exigências das 

campanhas militares. Esse é um dos objetivos da educação aristocrática tradicional – a 

formação dos guerreiros – e encontra ecos, por exemplo, na descrição feita por Xenofonte 

(The Constitution of the Lacedaemonians: II, 3-4, p. 143) da educação dos meninos 

espartanos. E, se o objetivo é tradicional, o conteúdo não o é menos: 

 

 “O professor, por sua vez, começava ensinado-os a cantar, com as coxas 

bem apartadas, ou 

‘Palas terrível, destruidora de cidades’ 

ou 



 

‘um som longífero’ 

sustentando os acordes transmitidos pelos pais.” (versos 966-969) 

 

Gilda Maria Reale Starzynski166 observa que os dois versos citados por Aristófanes 

são de autoria provável de dois poetas ditirâmbicos, Lâmprocles e Cidides de Hermione. 

Segundo ela, Lâmprocles era ateniense e floresceu por volta de 500 a.C. A chave para a 

análise encontra-se no verso seguinte, “sustentando os acordes transmitidos pelos pais”. A 

introdução de inovações não é admitida, o ensino-aprendizagem se dá exatamente da 

maneira como acontecera com os antepassados e o poeta não deixa de observar que 

qualquer modificação na música, mesmo a título de brincadeira, era punida com uma boa 

surra: 

 

“E se algum deles se fazia de bobo ou modulava uma modulação de voz, 

como essas de hoje, à moda de Frínis, tão difíceis de modular, era moído 

de muitas pancadas, como se estivesse prejudicando as Musas.” (versos 

970-972) 

 

Entretanto, o que salta à vista dos versos em que o Lógos Justo descreve a educação 

é a questão da educação moral: o produto final dessa educação é um jovem bem educado, 

respeitoso com os mais velhos, preocupado com a sua boa reputação. O pudor é altamente 

valorizado: 

 

“Na casa do professor de ginástica os meninos deviam sentar com as 

pernas esticadas para a frente, para não mostrar nenhuma indecência 

aos estranhos; de outro lado ainda, quem se levantava devia aplainar a 

areia, tomando a precaução de não deixar aos amantes nenhum vestígio 

de sua mocidade.”  (versos 973-976) 

 

Aristófanes está claramente descrevendo o espaço físico em que se ensinavam as 

lutas, cujo chão era de areia e onde a nudez era exigida. Essa descrição fornece ao professor 

                                                           
166 Conferir notas 261 e 262 da tradução das Nuvens. 



 

de História da Educação uma abertura para a descrição dos espaços dedicados ao ensino e 

treinamento de esportes – o ginásio e a palestra. De fato, para o período até o século V 

a.C., esses são os únicos prédios que podemos associar com certeza às atividades de ensino. 

O ginásio consistia basicamente em uma pista de corrida e podia, às vezes, incluir uma 

palestra pública, que, por sua vez, podia ter uma existência independente do ginásio. As 

palestras eram escolas de luta e na sua forma mais simples consistia em um prédio com 

locais destinados à higiene dos atletas e uma área para a prática esportiva a céu aberto, 

cercada de colunas e com o chão forrado de areia167. 

Por outro lado, ao observar que os meninos deviam levantar e aplainar a areia indica 

o pudor relativamente às marcas nela deixadas pelas nádegas. Durante os exercícios físicos 

“(...) a presença de estranhos era proibida por uma lei de Sólon, mas no século V 

tornaram-se comuns os abusos” (...)168. De fato, Ésquines (Contra Timarco, 9; 12) relata 

que a lei ateniense determinava o horário de funcionamento das escolas e das palestras, 

com o objetivo de evitar que as crianças circulassem pela cidade na escuridão, um cuidado 

que visava a resguardar a integridade moral dos jovens. O ambiente altamente erótico das 

palestras é atestado também pela abertura do Cármides de Platão (154a- 155d)169, que 

relata uma conversa ocorrida na palestra e cujo ponto de partida reside na beleza de um 

adolescente, Cármides. Platão descreve esse ambiente altamente erótico dos espaços onde 

os jovens executavam seus exercícios físicos e o efeito que a beleza de Cármides exercia 

sobre os homens adultos: 

 

“Todavia, para dizer a verdade, logo naquele momento ele se me 

afigurou admirável pela sua altura e beleza, e todos os outros me 

pareceram amá-lo, de tal modo se mostravam perturbados e excitados 

quando o rapaz entrou. É claro que, atrás dele, muitos admiradores o 

seguiam. (...) Todos o contemplavam como a uma estátua”. Cármides, 

154b-c. 

                                                           
167 Conferir F. Beck (1964: 90-91); M. Andrónikos chama a nossa atenção para a dificuldade existente em 
descrever as características que esses prédios possuíam nas épocas anteriores ao período helenístico (2003: 
61-64).  
168 Gilda Maria Reale Starzynski, Nuvens, nota 266.  
169 Ao citar o Cármides devemos lembrar que Platão, embora nascido em 427a. C., é considerado autor do  
século IV. Mas a própria denúncia feita por Aristófanes nas Nuvens nos permite considerar que a situação já 
era comum no século V e incomodava o poeta. 



 

 

E quando Cármides é chamado a se sentar junto com o grupo de homens: 

 

“Veio e provocou muito riso. É que cada um de nós, que estávamos 

sentados próximos uns aos outros, empurrava o vizinho com força, para 

que Cármides ficasse a seu lado, de tal modo que, aos que estavam 

sentados nas extremidades, a um fizemo-lo saltar do lugar, o outro ficou 

entalado de flanco”. Cármides, 155c. 

  

A presença de estranhos ao ambiente escolar e que a ele se dirigem com o objetivo 

de observar os corpos dos jovens é denunciada por Aristófanes, mas a ênfase é dada à 

postura desses. O poeta lastima a falta de compostura dos educandos e a decadência de seus 

costumes:  

 

“Naquele tempo nenhum menino costumava untar-se debaixo do umbigo, 

e, assim, sobre os genitais florescia uma penugem orvalhada, como num 

fruto, e ninguém molhava e amolecia a voz para aproximar-se do amante, 

prostituindo-se a si mesmo com os olhos”. (versos 977- 979) 

 

A lei ateniense proibia terminantemente a prostituição dos cidadãos e de seus filhos. 

O testemunho, de Demóstenes e Esquines170, pertence novamente ao século IV a.C. A lei 

proibia ao infrator dirigir-se a uma assembléia, o que, em última instância, poderia ser 

considerado como a perda de parte de seus direitos políticos (Esquines, Contra Timarco, 

12-21).  O discurso do Lógos Justo contém, ainda, outras recomendações para a moral 

sexual dos jovens: 

 

“Você aprenderá a (...) abster-se dos balneários, a ter vergonha do que é 

vergonhoso e a pegar fogo se alguém o insultar. (...) e a não fazer 

nenhuma outra ação vergonhosa, porque procura realizar a imagem do 

pudor. E não irá correndo à casa de uma dançarina, ficando de boca 
                                                           
170 Esquines acusa Timarco de, na juventude, ter se prostituído por dinheiro e presentes. Demóstenes, no 
discurso Sobre a Embaixada, apresenta uma defesa de Timarco. 



 

aberta diante do espetáculo, para receber uma maçã de uma rameirinha 

e ter a sua boa reputação despedaçada...”  (versos 991-997) 

 

 Portanto, as recomendações de Aristófanes em relação às atividades sexuais 

dos jovens dizem respeito também aos relacionamentos heterossexuais, uma vez que as 

dançarinas podiam ser prostitutas171. O recomendado é que os jovens desenvolvam as 

atividades próprias de sua idade, dedicando o seu tempo ao aperfeiçoamento de sua 

capacidade atlética: 

 

“(...) Descendo à Academia, apostará corrida, debaixo das oliveiras 

sagradas, com um rapaz ajuizado e da mesma idade, coroado com uma 

verde cana (...)” (versos 1005-1006). 

 

A referência ao “rapaz ajuizado e da mesma idade” pode ser mais uma advertência 

contra o homossexualismo, cujas relações, via de regra, aconteciam entre um homem adulto 

e um adolescente, como observa Dover (1994: 33-34; 124 e segs.)172.  É interessante 

ressaltar que Aristófanes não condena o homossexualismo em si. O que ele condena é a 

prostituição masculina, que ele associa à nova educação. 

 O homossexualismo esteve associado, no período arcaico, à educação. Marrou 

(1973: 51-65) discorre sobre o tema, ressaltando que se trata de uma constante nas 

sociedades guerreiras, onde “a exclusão material das mulheres e o total retraimento dessas 

acarretam, sempre, uma ofensiva do amor masculino”. Existe, segundo ele, um ideal a ser 

alcançado: “o desejo, no mais velho, de afirma-se aos olhos de seu amado (...) e o desejo 

simétrico, no mais moço, de mostrar-se digno de seu amante”. Assim, o amor viril esteve 

ligado sempre aos ideais de bravura e coragem e, segundo ele, exerceu forte influência na 

                                                           
171 Sobre a prostituição em Atenas, conferir C. Salles (1987: 15-32): “Esses gerentes proxenetas dirigem as 
casas públicas e se encarregam de formar, escolhendo entre as mais bem dotadas de suas moças, as 
musicistas e as dançarinas que são alugadas para os banquetes”  (p. 25). 
172 “Uma vez que o desejo recíproco de parceiros pertencentes a uma mesma categoria de idade é 
virtualmente desconhecido na homossexualidade grega, a distinção entre a atividade corporal daquele que 
está apaixonado e a passividade corporal de sua paixão é da maior importância” (p. 33-34). Na página 124 
ele observa que “o parceiro mais jovem numa relação homossexual é chamado de pais (ou, é claro, paidika) 
mesmo quando já tem a altura de um adulto, e os pelos começam a aparecer em seu rosto, de maneira que 
seria mais apropriado chamá-lo neaniskos, meirakion ou ephebos”. Entretanto, Dover registra que as cenas 
de cópula anal retratadas nos vasos áticos envolvem sempre membros da mesma faixa etária (p. 142). 



 

educação, à medida que o mais velho, além de dar exemplo ao mais jovem, o introduzia nas 

confrarias dos adultos. 

Dover (1994:) observa que as relações amorosas entre jovens e adultos eram, pelo 

menos sob o ponto de vista teórico, rigidamente regulamentadas pelo costume, mas as 

regras eram freqüentemente transgredidas no dia a dia. Para fundamentar a sua 

argumentação, Dover utiliza basicamente o cotejo entre os textos (principalmente discursos 

proferidos nos tribunais e pertencentes ao século IV a.C.) e a iconografia dos vasos áticos, 

que compreende peças dos séculos VI e V a.C. Assim, partindo do exame da pintura em 

vasos, ele conclui que a cópula homossexual anal só envolve membros de uma mesma faixa 

etária (p. 142), mas a cópula anal com mulheres é freqüente tanto nos textos como na 

iconografia (p. 195 e segs.). O autor explica (p. 118 e segs.) que era necessário que existisse 

um jogo de sedução entre o adulto e o jovem, em que atitudes, altamente ritualizadas, 

envolviam pudor e reticência. Sob o ponto de vista da norma, as atitudes e os interesses são 

os mais elevados e o pudor deve ser observado. De fato, a norma imagina relações que 

estejam submetidas ao interesse educacional e, portanto, a avaliação das atitudes e do 

caráter dos envolvidos é da maior importância173.  

O jovem que segue os conselhos expostos no discurso do Lógos Justo, isso é, que 

recebe essa educação tradicional, realiza a imagem da perfeição física. Trata-se, 

efetivamente, de uma pessoa com perfeito vigor físico e belas formas: 

 

“Se fizer o que eu digo 

e atentar nesses conselhos, 

terá sempre peito robusto, 

cores brilhantes, 

ombros largos, língua curta, 

quadris grandes  

e membro pequeno (...)” (versos 1010-1015). 

 

                                                           
173 Conferir Dover (1994: 75): “(...) seguir um menino porque se está apaixonado por ele é admissível, mas 
expressar emoções abertamente de qualquer maneira só é permissível quando o menino tiver idade suficiente 
para julgar o caráter de alguém”.  



 

É interessante observar que Aristófanes, ao fazer a descrição da aparência física do 

jovem educado pelo Lógos Justo, insere uma característica moral, ao dizer que ele terá 

língua curta (verso 1013), isso é, falará pouco e de maneira sensata. De qualquer forma, tal 

característica está de acordo com a observação de que, para ser bem educado, esse jovem, 

preferindo os ginásios, deve evitar a freqüência à ágora (verso 1002-1003), lugar onde 

aconteciam os debates políticos e jurídicos; e no verso 1004: 

 

“(...) não ficará parolando pela ágora a respeito de argúcias espinhosas, 

como a mocidade de hoje, arrastado aos tribunais por um negocinho 

cheio de chicanas e contradições capciosas (...)” 

 

 Segundo Aristófanes, é esse é modelo de homem formado pela educação antiga, a 

mesma que educou os atenienses, que venceram os persas: 

 

“Mas, na realidade, foi com essas coisas que a minha educação criou os 

homens guerreiros de Maratona” (versos 985-986). 

 

 Podemos considerar que, ao fazer a descrição da educação antiga e do modelo de 

jovem que ela pretendia formar, o Lógos Justo também faz a descrição de como Aristófanes 

acredita que a nova educação, ministrada pelos intelectuais de sua época, deturpa esse 

modelo ideal, criando jovens amorais e, devido à ênfase na educação intelectual e o 

conseqüente descuido com o corpo, com um aspecto físico desagradável: 

 

“(...) Mas se praticar os hábitos de hoje, 

logo terá pele pálida, 

ombros estreitos, peito acanhado, 

língua grande, quadris pequenos, 

membro comprido 

e longos decretos... (...)” (versos 1016- 1019) 

 



 

E, como acontecera no verso 1013, novamente notamos que as características 

morais aparecem juntas com os aspectos físicos. Assim, a “língua grande” e os “longos 

decretos” combinam com a “língua curta” do verso 1013. Da mesma forma encontramos a 

oposição entre “membro pequeno” e “membro comprido”, referência cujo sentido 

permanece obscuro174. Poderíamos conjeturar que tal característica física poderia estar 

ligada a uma apreciação sob o ponto de vista estético175. 

 No geral, a aparência física desagradável do jovem que se dedica aos estudos 

ministrados pelos intelectuais está ligada ao abandono das atividades físicas. Juntamente 

com a estrutura física franzina vem a cor da pele, descrita como pálida, pois os estudos 

aconteceriam em ambiente fechado, ao passo que as atividades físicas se davam em espaços 

abertos ao sol, propiciando um belo bronzeado. Tal já fora sinalizado anteriormente, 

quando Fidípides diz saber quem são aqueles que freqüentam o “Pensatório”: 

 

“(...) Você está falando desses charlatães, pálidos e descalços (...)” 

(versos 102-103, grifo nosso) 

 

ou ainda quando Fidípides se recusa a ser aluno dessa escola, alegando que perderá o seu 

bronzeado: 

 

“Não poderia obedecer-lhe, pois não suportaria olhar para os 

Cavaleiros, com as minhas cores raspadas...” (versos 119 - 120, grifo 

nosso). 

 

 

E, finalmente, a observação de Fidípedes quando o pai decide que ele vai receber o 

ensinamento ministrado por “Sócrates”: 

 

“A meu ver, ficarei pálido e infeliz...” (verso 1112, grifo nosso). 

 

                                                           
174 Gilda Maria Reale Starzynski observa, na nota 283, que o escoliasta do texto afirma que o membro 
pequeno é sinal de sensatez. 
175 Pensamos especificamente na estatuária grega, que apresenta, em indivíduos adultos, genitais infantis. 



 

Todo o discurso do Lógos Justo é pontuado por oposições entre os hábitos antigos e 

os hábitos de seu tempo. Assim, a descrição dos meninos sem manto, do verso 965, 

corresponde à afirmação de que as crianças aprendem, com a nova educação, a 

embrulharem-se em mantos (verso 987), e em todas as recomendações daquilo que o jovem 

não fará em nome da boa educação, da prudência e da moral, subentende-se que se trata de 

limites que não são obedecidos pelos adolescentes educados pelo Lógos Injusto.  O 

discurso do Lógos Injusto, que se segue a essa passagem (versos 1043-1104), que 

analisaremos a seguir, só vem confirmar as posições assumidas pelo autor. 

  

3.2 – A nova educação denunciada pelo poeta: 

 

O ágon entre o Lógos Justo e o Lógos Injusto é todo ele uma denúncia contra a 

educação intelectual que estava sendo introduzida na Atenas do tempo de Aristófanes. 

Podemos considerar que a construção dos argumentos do Lógos Justo é a exposição dos 

motivos do autor e a construção dos argumentos do Lógos Injusto a demonstração, sob o 

ponto de vista prático, de suas teses. 

Uma análise do tipo de argumentação desenvolvida pelo Lógos Injusto deve colocar 

em posição de destaque a prevalência dos princípios do prazer e da utilidade e a ausência de 

uma moral estabelecida, que é substituída pela idéia de que, se todos cometem um ato que 

seria moralmente condenável, ele deixa de ser condenável. Esse é o caso, por exemplo, do 

exame do homossexualismo feito pelo Lógos Injusto nos versos 1083-1104. O Lógos 

Injusto descreve uma situação – cujo exemplo seria a recomendação do adultério – e é 

rebatido por uma observação escandalizada do Lógos Justo: 

 

“Justo – Quê?! E se por ter acreditado em você lhe enfiarem um 

rabanete no rabo e o esfolarem com cinza176? Ele terá algum argumento 

para afirmar que não é um esculhambado177? 

                                                           
176 Relembrando a tão conhecida lei de Sólon, Gilda Maria Reale Starzynski observa (nota 305) que “o 
marido ofendido (...)  podia vingar-se do adúltero como bem lhe aprouvesse. Além de processos legais, 
cobranças de indenizações, podia infringir esse castigo físico”.  A lei mencionada pode ser encontrada nos 
discurso Sobre o Assassínio de Eratóstenes de Lísias: “(...) se diz expressamente que não se qualifique como 
assassinato aquele que, tenha surpreendido um adúltero com sua própria mulher, lhe tenha aplicado esse 
castigo; e tão firmemente acreditava o legislador que isso era justo em relação às mulheres casadas, que 



 

Injusto – E se for um esculhambado, que haverá de mal? 

Justo – Pois que desgraça ainda maior que essa ele poderia sofrer um 

dia? 

Injusto – E então, que dirá você se for derrotado por mim nesse 

particular? 

Justo – Calarei a boca! Que mais? 

Injusto – Então diga-me, vamos, os advogados públicos, onde é que 

vamos busca-los? 

Justo – Nos esculhambados...  

Injusto – Acredito! E os trágicos, onde? 

Justo – Nos esculhambados... 

Injusto – Tem razão. E os oradores? 

Justo – Nos esculhambados... 

Injusto – Está aí, então não reconhece que diz tolices? Observe no meio 

dos espectadores, qual é a maioria? 

Justo – Sim, estou observando... 

Injusto – Então, o que vê? 

Justo – Pelos deuses, os esculhambados são mais numerosos. (Mostrando 

ao acaso) Eis ali um, bem o conheço, e aquele ali, e aquele cabeludo que 

lá está... 

Injusto – E então, o que diz você? 

Justo – (Resignado) Fomos vencidos. Ó prostituídos! Pelos deuses, 

recebam o meu manto, que eu passo para o seu lado. (Entra no 

“pensatório”). 

 

                                                                                                                                                                                 
inclusive estendeu o mesmo caso às concubinas, que merecem menor atenção. (...) se alguém desonra pela 
força uma pessoa maior livre ou um menino livre, pague uma dupla indenização; e se se trata de uma mulher, 
em relação à qual é lícito matar, se veja submetido à mesma obrigação (...)”. Lísias, Sobre o Assassínio de 
Eratóstenes, 30-32. 
177 Devemos registrar a elegância da tradução de HX�UX�SUZNWRM� que Gilda Maria Reale Starzynski considera 
de uma  “vulgaridade intolerável” (nota 306), pelo termo “esculhambado”. Entretanto, o termo vulgar é 
conseqüência do castigo com o rabanete e tem conotações morais, pois Aristófanes associa os que são 
HX�UX�SUZNWRM à licenciosidade e o Lógos Injusto provará que nada existe de mal nisso. 



 

O que encontramos nesse ágon são duas posições diametralmente opostas. O Lógos 

Justo apela para o dever-ser, para o normativo, quando se trata de pensar os 

comportamentos morais, sociais e a educação. Segundo o Lógos Justo, não é porque todos 

têm um comportamento criticável que esse comportamento passa a ser aceitável (ou mesmo 

recomendável). O Lógos Injusto defende a idéia segundo a qual contra fatos não há 

argumentos, ou seja, infere o normativo do fato. Se todos fazem, nada existe de mal em 

fazer. No fundo, trata-se da idéia segundo a qual não existem leis, normas ou valores 

universais. Esses variam conforme a sociedade e também, na mesma sociedade, 

dependendo da época que se contempla. Esse relativismo do Lógos Injusto, cuja fonte pode 

ser encontrada em alguns sofistas que discutiram a oposição entre a natureza (phýsis) e a 

cultura ou lei (nómos), é inaceitável para Aristófanes. 

No discurso do Lógos Injusto Aristófanes critica a arte de argumentar (tekhné), 

entendida apenas como instrumento de persuasão, cujo ensino ele associa aos sofistas, 

justamente porque se trata apenas de uma arte, e como tal desprovida de aspectos éticos e 

morais. Existe, para Aristófanes, uma associação entre a contestação, no plano das idéias, e 

a corrupção dos jovens, que começa justamente pela valorização da habilidade de construir 

discursos, sem preocupação com os aspectos éticos: 

 

“E, no entanto, há bem tempo eu é que sufocava até as entranhas e 

desejava revirar tudo isso com argumentos contrários... Pois, no meio 

dos pensadores, chamaram-me ‘o raciocínio fraco’, porque fui o 

primeiro a pensar em contradizer as leis e a justiça. Eis o que vale muito 

dinheiro: escolher os raciocínios fracos e, apesar disso, vencer!” (versos 

1036-1042, grifos nossos). 

 

 Esse “revirar tudo isso com argumentos contrários” nos remete diretamente à 

lembrança das antilogias ou discursos dúplices (GLV VR�L� ORJ R�L), uma técnica de 

argumentação que dava ao indivíduo a habilidade de desenvolver, conforme o momento 

oportuno (kairós), teses contrárias sobre o mesmo tema. Tal técnica devia parecer aos olhos 

da platéia, composta majoritariamente por cidadãos comuns de Atenas, que não podiam 



 

pagar o ensino dos professores de retórica, como pura charlatanice. Afinal, como um 

indivíduo podia defender duas posições opostas? 

Da mesma forma, Aristófanes parece jogar com uma possível associação feita pelas 

pessoas comuns, menos educadas e pouco afeitas às sutilezas da retórica e dos debates dos 

tribunais, entre o raciocínio fraco e o argumento indefensável e, portanto, injusto, de um 

lado e, de outro, o  raciocínio forte e causa forte e justa. Daí a idéia de que aquele que 

assume a causa fraca e vence nos debates e nos tribunais está propagando a injustiça e a 

corrupção. Além disso, para Aristófanes o objetivo daqueles que utilizam as técnicas da 

retórica se resume no lucro; em conseqüência, é desprezado o princípio da justiça que, 

segundo ele, deveria prevalecer. A seguir, ele se dedica a demonstrar a amoralidade 

colocada a serviço dos alunos de retórica de seu tempo, sob o ponto de vista da vida 

cotidiana. Rebatendo a afirmação feita pelo Lógos Justo de que, se Fidípides for aprender 

com ele será um jovem modesto (sendo a modéstia um dos componentes da sophrosýne, 

areté tão prezada pelos gregos), o Lógos Injusto proclama a prevalência do hedonismo e o 

poder da palavra colocada a seu serviço: 

 

 

“(...) Meu rapaz, observe tudo o que existe na modéstia e de quantos 

prazeres você deve privar-se: meninos, mulheres, jogos de cótabo, 

alimentos, bebidas, gargalhadas... Ora, de que lhe valerá a vida se for 

privado de tudo isso? Bem, passarei às necessidades naturais. Você agiu 

mal, ficou apaixonado e praticou adultério, mas foi apanhado. Você está 

perdido, pois não é capaz de falar... Conviva comigo e goze a vida, salte, 

ria e não ache nada vergonhoso... Pois se acaso for apanhado em 

flagrante adultério, você dirá ao marido o seguinte: que não tem culpa 

nenhuma. Depois trate de jogar a culpa em Zeus, porque ele também é 

mais fraco do que o amor e as mulheres... Ora, como é que você, um 

mortal, poderia ser mais forte do que um deus?” (versos 1071-1082, 

grifo nosso). 

 



 

 Aqui se torna evidente o poder da palavra. Uma vez de posse do instrumento 

adequado para convencer e despido dos liames que poderiam tolhê-lo – a ética e a moral, o 

medo da punição – o jovem pode entregar-se ao hedonismo desenfreado. Nada estará fora 

do alcance de seus desejos e nada poderá impedí-lo de realizar todas as ações que a 

educação, a tradição e os usos e costumes julgariam censuráveis. A posse da palavra, 

desacompanhada da ética, inverte os valores e afasta a punição.  

  

3.3 – A luta entre o velho e o novo: 

 

Na obra de Aristófanes existe um constante conflito entre o velho e o novo. Esse 

conflito aparece de diversas formas; por exemplo, na denúncia da forma como os velhos 

são maltratados pela cidade e de como os serviços que eles prestaram à pólis na sua 

juventude agora não são mais considerados: 

 

“(...) Nós os velhos, os antigos, temos uma censura a fazer à cidade. Não 

encontramos junto de vós, na velhice, o tratamento devido a quem 

combateu no mar. Temos passado maus bocados. Agora, na velhice, 

vêmo-nos implicados em processos e, com a vossa permissão, somos 

gozados por oradores mais moços, contra quem não somos nada, com 

nosso ouvido duro e a voz de cana rachada. Posídon, o deus protetor, é o 

nosso único bordão. A titubearmos de velhice, ali ficamos junto à tribuna, 

sem vermos outra coisa que não sejam as trevas em que se debate a 

justiça. Entretanto o jovem que deu tudo por tudo para ser procurador da 

justiça, atira-se a toda pressa sobre nós, num duro combate de palavras. 

Depois faz-nos subir ao estrado e criva-nos de perguntas, em cada 

palavra é uma armadilha. E ali somos nós, como Titono, feitos em 

pedaços, torturados, atormentados. O pobre do velho lá vai 

resmoneando, para acabar por sair dali com uma multa às costas. Então 

rompe em soluços, fica lavado de lágrimas e diz para os amigos: ‘O 

dinheiro com que eu devia pagar o meu caixão, é para pagar a multa 

com que saio daqui’. Será justo liquidar assim um velho de cabelos 



 

brancos, em frente de uma clepsidra, depois de ter passado tantas 

canseiras, depois de ter enxugado mil vezes o suor quente e viril do seu 

rosto, depois de ter sido um herói em Maratona para defender a cidade? 

Nos tempos de Maratona, éramos nós os perseguidores; agora somos 

perseguidos por uns miseráveis, e mais ainda, saímos derrotados (...)”. 

Os Acarnenses, versos 676 – 700, grifos nossos. 

 

O mesmo argumento se repete em Vespas: 

 

“(...) Primeiro Semicoro: Já se foi o tempo em que éramos valentes na 

dança, aguerridos no combates! E nisso mesmo, sem falar no restante, 

éramos homens destemidos! Outrora sim, outrora era assim, mas agora 

acabou-se e a brancura de nossos cabelos ultrapassa a do cisne. É 

preciso, no entanto, reanimar nesses restos o vigor juvenil, porque minha 

velhice, segundo creio, vale mais que os cabelos encaracolados de muitos 

jovens, sua aparência e seu traseiro largo! 

(...) Eis aí por que, tendo tomado numerosas cidades aos Medos, somos 

os verdadeiros responsáveis pelos tributos que se trazem para cá e que os 

jovens dilapidam (...)”. As Vespas, versos 1060 –1101, grifos nossos. 

 

A comparação entre o velho e novo no que diz respeito à política, à vida diária, aos 

modos e costumes e que aparece em todas as peças não poderia estar ausente quando o 

tema é a educação. Assim, em Rãs, Aristófanes apresenta um ágon entre Ésquilo, 

representante da poesia trágica antiga, e Eurípides, representante na nova poesia trágica e 

da influência dos sofistas no teatro trágico. O tema da educação está presente na medida 

que Aristófanes considera o teatro como um instrumento privilegiado da educação das 

platéias, como já vimos anteriormente. A influência do ensinamento dos sofistas fica claro 

no discurso de Eurípides: 

 

 “(...) Eurípides - Depois, eu ensinei a essa gente (com um gesto para a 

assistência) a falar”.  (verso 954). 



 

(...) 

“Ensinei-lhes a introdução de finas regras, a medir com esquadro os 

versos, a reflectir, a observar, a intuir, a gostar de voltear, maquinar, 

supor o pior, a esmiuçar todas as coisas” (...) (versos 956 - 958). 

(...) 

“Fui em quem ensinou esses aí (apontando a audiência) a ter tais 

pensamentos, colocando na arte a reflexão e a observação, por forma 

que eles já conhecem tudo, dão-se conta de tudo, e entre outras coisas 

governam melhor as casas do que antes, em tudo reparando: Como vai 

isto? Onde está aquilo? Quem pegou nisso?’ ”  (versos 971 - 979). 

 

A opinião de Aristófanes sobre a relevância desses assuntos, que passam a fazer 

parte das preocupações dos atenienses, encontra-se na fala de Dioniso: 

 

“Dioniso - Sim, pelos deuses, agora, ao menos, qualquer ateniense, ao 

entrar em casa, pergunta: ‘Onde está a panela? Quem comeu a cabeça 

da anchova? Morreu o meu prato do ano passado? Onde está o alho de 

ontem? Quem mordeu na azeitona?’ Ao passo que até aqui ficavam 

parados, estupidíssimos, de boca aberta, filhos de mamã, idiotas”. 

(versos 980 - 991). 

 

 Na verdade, nessa passagem Aristófanes acusa Eurípides de ter desviado a atenção 

dos atenienses, dos assuntos da pólis, que deveriam ser a preocupação maior, distintiva do 

cidadão, para os assuntos domésticos, próprios de mulheres e de escravos. É como se os 

atenienses estivessem abdicando de sua cidadania, inclusive porque, segundo ele, por 

influência de Eurípides, os cidadãos passam a fugir de suas obrigações cívicas. Aqui a 

crítica de Aristófanes repousa numa característica de Eurípides, no que toca à construção do 

personagem de tragédia. O argumento é que, para humanizar o herói, Eurípides lançava 

mão do recurso de apresentá-lo como aleijado, ou mendigo ou ainda com as vestes rotas178. 

                                                           
178 O argumento é recorrente. Veja-se, por exemplo, Os Acarnenses, versos 410-470. O personagem 
Diceópolis, que deseja provocar a piedade do coro, pede a Eurípides que empreste os seus objetos de cena 
(um cajado de mendigo, uma cestinha queimada), mas principalmente as vestes dos seus reis. Os termos 



 

Para Aristófanes a conseqüência é que, vendo os reis em andrajos, os atenienses ricos 

tentavam se passar por pobres com o objetivo de não pagar os impostos: 

 

“Ésquilo - Antes de mais, vestindo os reis de farrapos, para que eles 

suscitassem a compaixão das gentes”.  (versos 1063 – 1064). 

 (...) 

“Ésquilo: Por esse motivo, já não quer nenhum rico pagar o imposto da 

trierarquia, mas coberto de farrapos chora e diz que está na miséria”. 

(versos 1065 - 1066). 

“Dioniso: Sim, por Deméter, mas trazendo por baixo uma camisola de lã 

espessa. E depois de, com essas palavras, ter enganado inteiramente os 

outros, emerge no mercado de peixe”. (versos 1067 - 1068). 

 

 A nobre missão da poesia, incluída aí a poesia teatral, é educar, afirmação que 

Aristófanes coloca na boca de Ésquilo, que aqui podemos considerar como seu porta-voz: 

 

“Ésquilo - (a Eurípides) Responde-me: em que é que devemos admirar 

um poeta?” (verso 1008). 

“Eurípides: Pela sua inteligência e bom conselho, porque tornamos 

melhores os homens nas cidades”. (verso 1009). 

“Ésquilo: Observai, pois, que espécie de homens ele de mim recebeu, se 

corajosos, de quatro côvados e não cidadãos que se escapam, nem como 

agora, freqüentadores da praça, nem intrigantes, nem velhacos”. (versos 

1013 - 1017). 

“Ésquilo - (...) o poeta deve esconder o mal e não o exibir nem ensinar. É 

que às criancinhas é o professor que as ensina, e aos adolescentes o 

poeta. Portanto, é absolutamente necessário que só tratemos o bem”. 

(versos 1053 - 1056). 

 

                                                                                                                                                                                 
utilizados são farrapos, trapos, roupas imundas, farraparia e estão associados aos personagens Eneu (rei de 
Cálidon), Fênix (príncipe da Beócia e tutor de Aquiles), Filoctetes (herói tessálio), Belerofonte (herói filho do 
deus Posídon) e Télefo (rei da Mísia, filho de Hércules) 



 

 Esse confronto entre o velho e o novo aparece em Nuvens sob a forma da crítica 

contra a educação intelectual, ministrada pelos novos professores, filósofos e sofistas. 

Aristófanes crê que essa nova educação expulsa a antiga: 

 

“Justo – É isso, é isso mesmo que enche os balneários de jovens que 

tagarelam sem cessar o dia inteiro, enquanto as palestras ficam vazias...” 

(versos 1052-1054) 

 

 Há que se lembrar que os banhos quentes eram considerados prejudiciais para o 

condicionamento físico e estavam associados à efeminação179 e o seu ambiente era 

considerado suspeito.  Tal associação entre o abandono das práticas esportivas, a hipertrofia 

da educação no que concerne à arte de falar e a efeminação reaparece nas Rãs, com mais 

um elemento, o da desobediência aos chefes, tão danosa quando vemos que ela se refere 

aos marinheiros dos navios de guerra, uma vez que Aristófanes fala especificamente da 

tripulação da nau Páralo180:  

 

“Ésquilo - Em seguida, tu ensinaste-os a praticar o palavreado e a 

loquacidade que não só esvaziou as palestras e gastou o cu dos 

rapazinhos tagarelas, mas também persuadiu os Parálios a responderem 

aos seus comandantes. E, entretanto, quando eu vivia, eles não sabiam 

senão pedir broa e dizer: ‘Oh, op!’ ” (versos 1069 - 1073) 

“Dioniso - Sim, por Apolo, e soltar peidos na boca do remador da fila de 

baixo, e sujar o camarada, e uma vez fora do barco, roubar alguém. Mas 

agora respondem e não remam: navegam por aqui e por ali, ao acaso”. 

(versos 1074 - 1078). 

 

 No excerto acima, podemos verificar também que a associação que Aristófanes 

estabelece em Nuvens entre o ensino dos sofistas, a impiedade e a corrupção também 

                                                           
179 Conferir a nota 273 da tradução de Gilda Maria Reale Starzynski das Nuvens. Devemos lembrar ainda que 
os meninos espartanos, que eram educados rigorosamente para serem guerreiros, eram proibidos de tomar 
banhos quentes (Cf. Xenofonte, The Constitution of the Lacedaemonians: II, 3-4, p. 143). 
180 Ver nota 102, na página 74. 



 

aparece nas Rãs, acompanhada da falta de espírito cívico e sem deixar de marcar 

novamente o abandono das atividades físicas. Além disso, em ambas as peças há uma 

aproximação entre o ensino ministrado pelos sofistas e o homossexualismo. 

 Um outro trecho de Rãs (versos 1080-85), parcialmente citado na Introdução 

(página 13) apresenta dois exemplos de faltas religiosas: 

 

“Ésquilo - De que males não é ele culpado? Não apresentou em cena 

alcoviteiras e mulheres que davam à luz nos templos e se juntavam 

sexualmente com os irmãos e afirmavam que viver não é viver”? 

 

As duas acusações referem-se a crimes extremamente graves sob o ponto de vista da 

piedade. Em primeiro lugar, dar à luz nos templos, pois se considerava que os fluídos do 

parto (sangue, líquido amniótico), os seus subprodutos (cordão umbilical e placenta), a 

própria mulher e a criança eram poluidores, sob o ponto de vista religioso. O contato com 

todos esses elementos era perigoso para os homens, e a mulher e a criança só ficavam 

acessíveis após os rituais de purificação181. O incesto também era um crime de cunho 

religioso. Isso não significa que o tema não tivesse sido tratado antes pela poesia trágica, 

por Sófocles, por exemplo. As tragédias do ciclo tebano de autoria desse poeta tratam da 

relação incestuosa de Édipo com sua mãe, Jocasta. Parece haver aqui uma má vontade de 

Aristófanes em relação a Eurípides, que já aparecera em Rãs182. 

 

3.4 – Confronto de textos: 

 

A análise realizada pode ser enriquecida pelo confronto com outros textos183, o que 

coloca em primeiro plano o caráter heurístico das Nuvens. Em primeiro lugar, o próprio 

Aristófanes que, em Cavaleiros (1235 e segs.) faz referência à escola do pedótriba e, em 

                                                           
181 Ver Sue Blundell (1995: 110-111). 
182 Em Rãs, Ésquilo afirma que, “inspirando-me nele, que o meu engenho inventou as muitas virtudes dos 
Pátroclos, dos Teucros corações de leão, para encorajar o cidadão a esforçar-se por igualá-los, quando 
ouvir o clarim. Mas não, por Zeus, eu não criei Fedras putas nem Estenobéias e ninguém pode dizer que 
imaginei alguma vez uma mulher apaixonada”. (versos 1040 - 1044). Ora, na Orestéia Ésquilo nos apresenta 
a mais terrível das personagens da tragédia grega, Clitemnestra, fato que Aristófanes parece ignorar. 
183 Devem ser oferecidos aos alunos os excertos dos textos para o trabalho de comparação e análise. 



 

188-193 tece considerações sobre o processo de alfabetização e sobre o caráter dos 

políticos:  

 

“Salsicheiro – Mas, meu caro amigo, instrução não tenho nenhuma. Conheço as 

primeiras letras: e, mesmo essas, mal e porcamente”. 

“Primeiro Escravo - Ora, aí está o teu único senão, que as conheças, por mal e 

porcamente que seja. A política não é assunto para gente culta e de bons 

princípios: é para os ignorantes e velhacos. Não desprezes o que os deuses te 

concedem nos seus oráculos”. (Grifos nossos).  

 

Outros textos podem ser utilizados para o trabalho de comparação. Entre eles, 

sugerimos os diálogos Cármides, 159c; Mênon, 94b, 94c; Protágoras, 312a-b, 325d-326a; 

Leis, 764c-e, 795d-e de Platão, quer para a descrição do ambiente escolar, quer para a 

descrição do ensino ministrado pelos sofistas. Além de Platão, sugerimos também 

Ésquines: Tim. 9-12, Isócrates: Antid. 180-1, 267; Sofista, 10, Aristóteles : Pol. 1332a12 e 

segs., 1334a23-4, 1337a23 e segs., 1337a34 e segs., 1337b4 e segs. Plutarco: Eumenes, 1; 

Demóstenes 4.3, Sólon 1.3-4; Fócion 4.1-2; Temístocles, 10; Xenofonte: Econômico, 4.2; 

Teógnis: Elegias, I, 239-243; 791 e Píndaro, Píticas, VI, 43-54. 
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1 - Critérios para a eleição de um texto: 

  

Um projeto didático dessa natureza exige a cuidadosa escolha de um texto que seja 

capaz, não somente de suprir as necessidades estritas do conteúdo da disciplina História da 

Educação, mas também, porque rico em outras informações de caráter cultural, tenha o 

poder de instigar a veia investigativa dos alunos. A nossa hipótese de trabalho encontra o 

seu fundamento na assertiva de que a comédia As Nuvens apresenta essas duas 

características. 

 Mas a que critérios deveria obedecer essa escolha? Existem vários textos antigos 

que podem preencher essas condições. Consideramos que, em primeiro lugar, o texto deve 

versar sobre educação; a seguir, ao contemplar um determinado período histórico, deve ser 

capaz de estimular a pesquisa sobre o processo educativo em outros períodos. Não menos 

importante do que os dois critérios acima expostos deve ser a possibilidade de suscitar um 

questionamento a respeito do caráter da educação. Nesse sentido, a obra escolhida tem que 

estimular o debate sobre o que significa educar e os fins da educação; um tema perene, que 

permeia todos os períodos históricos. Ora, o tema dos fins da educação é universal, está 

presente em todas as culturas. Isso permite que, tomados os devidos cuidados com as 

especificidades de tempo e cultura, trabalhemos com os gregos sem correr o risco de 

cometer anacronismos.  Acreditamos que As Nuvens preenche todos os requisitos acima. 

 

2 - A escolha de um texto de teatro: 

 

À primeira vista a seleção de uma obra teatral entre tantos outros textos como o 

centro de um trabalho dessa natureza pode causar espécie. Entretanto, como já dissemos 

anteriormente, não podemos esquecer que o teatro grego tinha uma dimensão educativa184 e 

                                                           
184 Estamos nos referindo especificamente às obras que foram compostas durante o século V a.C. 



 

podemos admitir que os autores de teatro tinham consciência disso185. A natureza 

pedagógica do teatro grego residia na formação da opinião pública crítica, por meio da 

reflexão e da discussão dos problemas da pólis, expostos, de maneira mais ou menos 

velada, no argumento das peças. Assim, ao discutir os problemas da cidade, o teatro 

transformou-se em um instrumento de educação política da platéia. 

Ao inventar o teatro ático, os gregos inventaram o teatro ocidental, seja como matriz 

de gêneros dramáticos (a tragédia e a comédia), seja como fonte de inspiração - basta 

lembrar a Fedra de Racine, ou As Troianas de Sartre e, entre nós, a Gota d’Água de 

Chico Buarque e Paulo Pontes. Entretanto, o teatro grego apresenta especificidades que 

marcam profundamente a sua natureza e que devem ser levadas em conta quando o 

tomamos como objeto de estudo, sob a pena de deturpar a sua compreensão. Os gêneros 

teatrais e o espetáculo nascem – como também já mencionamos - como parte do ritual do 

deus Dionisos e os poetas, autores das peças, bem como todos aqueles que estivessem 

implicados na realização dos espetáculos - os patrocinadores, chamados de coregos, os 

atores et alii estavam sob o manto protetor do deus. Assim, por exemplo, o patrocinador, 

durante o tempo da produção da peça, não podia ser processado, uma vez que não se 

poderia correr o risco de arruinar o ritual. 

 Os autores, por sua vez, gozavam, em razão do regime democrático, da liberdade de 

falar186 (parrhesía), o que permitia que formulassem ataques contundentes, contra tudo e 

contra todos – assunto do qual tratamos demoradamente no capítulo I. 

Se o espetáculo teatral era, por um lado, parte integrante de um ritual religioso, por 

outro lado era uma cerimônia cívica, o momento em que a cidade de Atenas prestava contas 

das obrigações cumpridas ao seu corpo de cidadãos. Assim, no primeiro dia das Grandes 

Dionisíacas187, segundo Maria Helena da Rocha Pereira  (1980: 302-303), havia sacrifícios 

e libações, a coroação dos cidadãos beneméritos da cidade, a exposição dos tributos das 
                                                           
185 É um de nossos objetivos na tese mostrar que, entre os autores de teatro do séc. V a.C., quem expõe com 
mais veemência essa função educativa do teatro é Aristófanes, que age como um formador de opinião pública.  
A maior prova de que o teatro possui uma função educativa está no peso da crítica à poesia teatral formulada 
por Platão na Republica (376c-381e; 595a-601a). 
186 A parrhesía era um direito de todos os cidadãos e um dos traços marcantes da democracia ateniense. Se 
fossemos procurar uma correspondência moderna, poderíamos traduzir parrhesía como “liberdade de 
expressão”. 
187 As Grandes Dionisíacas podem ser consideradas como o principal festival ateniense do deus Dionisos, em 
que havia apresentações teatrais. Eram realizadas na primavera, provavelmente tendo a sua origem em rituais 
de renovação da natureza. Conferir Adrados (1983: 447-494), Pereira (1980: 298-311) e Brandão (1992: 92-
93). 



 

cidades aliadas e o desfile e a exortação dos órfãos de guerra, que recebiam as suas armas e 

a proedria, isto é, os lugares de honra no teatro.  

Dessas cerimônias, talvez as dedicadas aos órfãos de guerra sejam as mais 

significativas do ponto de vista cívico e político. O Estado ateniense educava os meninos 

cujos pais tivessem morrido na guerra188. O processo de assistência e educação era coroado 

com a entrega das armas, o que os transformava em cidadãos com plenos direitos civis e 

políticos. Com o desfile dos órfãos, que compreendia a entrega das armas àqueles que 

tivessem completado a sua educação e com a apresentação daqueles que se tivessem 

tornado órfãos no ano, a cidade antiga, por um lado, prestava contas da obrigação cumprida 

e, por outro lado, apresentava um projeto para o futuro.  

Então, as obras compostas para o teatro fazem parte da vida cívico-religiosa da 

cidade e estão inseridas em um contexto social e político que também refletem e, ao mesmo 

tempo, discutem. Por esse motivo, as peças apresentam uma série de dados culturais - como 

argumentamos largamente na primeira parte deste trabalho - podem introduzir os alunos no 

ambiente histórico em que foram produzidas e formar um substrato para a compreensão da 

cultura helênica. A análise de qualquer obra teatral composta durante o século V a.C. pode, 

por exemplo, mostrar aspectos da vida familiar, a posição da mulher na sociedade, a 

composição das camadas sociais, os movimentos da política e da guerra, bem como a 

influência das correntes filosóficas na literatura ática189.  

 

3 – A escolha do foco ou tema: 

  

A riqueza e variedade de temas na comédia As Nuvens é imensa. Qualquer 

pesquisador que em seu trabalho que utilizasse essa peça como ponto de partida para o 

exame da época em que foi composta encontraria material fértil para a sua tarefa. Assim, 

por exemplo, aqueles que tivessem interesse na vida econômica da cidade de Atenas do 

                                                           
188 Não há referência à educação das meninas, mas sabe-se que as órfãs recebiam um dote do Estado para que 
pudessem casar, realizando, assim, o que a sociedade acreditava ser o objetivo de suas vidas. 
189 As peças de Eurípides e Aristófanes são especialmente importantes sob esse ponto de vista. Um exame 
comparativo entre tragédias de Eurípides mostra como a opinião do autor a respeito de aliados e adversários 
de Atenas na Guerra do Peloponeso mudou ao sabor dos movimentos da política externa ateniense. O caso de 
Aristófanes é ainda mais evidente, devido à própria natureza da Comédia Antiga. Como a crítica contra a 
política e os políticos era uma das características desse gênero, a obra desse poeta é vista por muitos eruditos 
como uma das fontes possíveis para o estudo do período em que foi composta. 



 

século V a.C. encontrariam referências ao acerto de dívidas e juros nos versos 15, 615 e 

seguintes, 175-178 e 180 e à alta do custo de vida causado pela guerra (versos 57 e 

seguintes). Se o assunto fosse a legislação, poderia utilizar os versos 445, 780, 860, 1080, 

1135, 1185, 1220, 1235; a Guerra do Peloponeso também está presente no verso 5 e há 

referências aos movimentos da guerra: o caso dos espartanos de Esfactéria (verso 185), a 

rebelião da ilha de Eubéia sufocada por Péricles (verso 210), a tentativa de defecção de 

Bizâncio (verso 245) e referências aos aliados de Atenas na guerra (verso 605). Os políticos 

atenienses também estão presentes: Cléon (versos 545, 580 e seguintes, 605,755), Péricles 

(verso 859) e Hipérbolo (versos 550, 624, 1065, 1260, 1265). 

 Aristófanes critica o comportamento dos atenienses em geral; em destaque, a mania 

judiciária (versos 205 e 495); critica os cidadãos comuns, muitas vezes nominalmente, seja 

pela covardia, seja por hábitos particulares190. 

  Se o tema pesquisado fosse o dos rituais religiosos, os versos 255, 300, 385 e 985 

seriam úteis. Se o enfoque fosse a vida social, o tema do casamento desigual - o camponês 

que casa com uma mulher de família abastada, aparece em algumas passagens (versos 40 e 

seguintes, 60 e seguintes) e pode ser conjugado com as observações feitas pelo poeta a 

respeito da nobreza (versos 80, 105, 120 e 125) e com o tema da equitação – esporte nobre 

por excelência – e com os cuidados com cavalos (versos 29-35). 

 Se o interesse repousasse na literatura, há em Nuvens três possíveis referências a 

tragédias de Eurípides: Hécuba (versos 705 e seguintes, 1165), Télefo de Mísia (verso 

920), Peleu (verso 1155)191. Outros autores, alguns deles adversários de Aristófanes nos 

concursos dionisíacos, também são objeto de comentário: Amipsias e Cratino (verso 525), 

Êupolis (verso 550), Frínico (verso 550), Hermipo (verso 555) e Hierônimo (verso 350). 

 Em que pese todo o interesse que tais assuntos possam suscitar, o nosso foco de 

atenção recai sobre a educação, pela própria natureza da disciplina à qual o projeto será 

aplicado. Entretanto, todos os outros temas que se fazem presentes em Nuvens 

permanecem à disposição do ministrante, caso se faça necessário sobre eles falar192. 

                                                           
190 Conferir, por exemplo, para a devassidão, Antímaco (verso 1020); para efeminação, Clístenes (verso 355) 
e para a covardia, Cleônimo (versos 350, 399, 675 e seguintes, 680), entre outros. 
191 Essas duas últimas hoje perdidas. 
192 A experiência docente mostra que, apesar de o professor sempre saber quais temas lhe interessa abordar 
em cada aula, ele nunca pode prever onde o interesse dos alunos irá repousar. 



 

 Em Nuvens, o foco na educação permite um exame retroativo da educação grega, 

na medida que permite abordar a educação aristocrática em suas origens homéricas e como 

ela se configurava na antiga educação ateniense; também permite o exame da educação 

ateniense clássica no momento em que ela começava a receber o seu formato definitivo, 

posto ser esse o tema principal do ágon entre o Lógos Justo e o Lógos Justo (versos 961-

1112). 

 

4 - As Nuvens: uma comédia com caráter heurístico: 

 

Partindo da hipótese segundo a qual podemos considerar todas as obras de 

Aristófanes como educativas, por que privilegiar As Nuvens,  principalmente levando-se 

em conta que se trata de um texto bastante conhecido e explorado nas obras dedicadas à 

História da Educação? Em primeiro lugar porque o tema central dessa comédia é a 

educação, e nenhum dos trabalhos que já foram feitos tendo essa obra como objeto destaca 

o valor heurístico dela em relação à disciplina História da Educação. Comparemos 

rapidamente As Nuvens com um outro texto que trate de educação, A Constituição dos 

Lacedemônios de Xenofonte, por exemplo. 

Poderia essa obra de Xenofonte substituir As Nuvens em nosso experimento? Ao 

descrever a sociedade espartana na Constituição dos Lacedemônios, Xenofonte traça um 

retrato da educação dirigida às crianças e aos jovens dessa cidade-Estado. E ao fazê-lo, 

fornece um precioso exemplo de uma educação aristocrática tradicional. Mas dada a 

natureza do tema abordado na obra (o Estado educador), o relato de Xenofonte apresenta 

limitações graves em relação aos objetivos propostos para o nosso Curso Experimental. 

Durante o período clássico, o Estado espartano configura uma sociedade fechada, refratária 

a qualquer tipo de inovação; assim, por sua natureza, constitui um bom objeto de estudo 

para a disciplina História da Educação. Trata-se da primeira experiência de uma educação 

prevista para todos os filhos de cidadãos – meninos e meninas – ministrada exclusivamente 

pela pólis e especificamente voltada para seus objetivos. Por outro lado, a educação 

ateniense, também no mesmo período clássico, permaneceu livre do controle da cidade, o 

que permite o exercício comparativo entre dois modelos de formação humana. O texto de 

Xenofonte tem como valor a ser reconhecido o fato de mostrar a educação espartana 



 

clássica e propiciar a comparação com as outras poleis. Assim, o que por um lado 

representa uma vantagem - trazer informação sobre a educação grega que é contemporânea 

do autor, por outro lado indica uma limitação: Xenofonte apresenta apenas dois temas, a 

educação espartana e a educação das demais poleis gregas. Pode fazer isso porque em 

Esparta existe uma regulamentação minuciosa de todos os aspectos da vida por parte da 

cidade. No que se refere à educação, no resto da Grécia, o texto de Xenofonte apresenta um 

quadro sem nuances e sem discussões, até porque, até a época em que ele escreveu a 

Constituição dos Lacedemônios, aparentemente não existe uma grande preocupação com 

a educação do adolescente193. Não há um exame detalhado da educação das outras 

sociedades gregas. Por outro lado, a educação ateniense, também no mesmo período 

clássico, permaneceu livre do controle da cidade, o que permite o exercício comparativo 

entre dois modelos de formação humana. 

Ambos os textos podem suscitar a discussão sobre a natureza das fontes a serem 

utilizadas no trabalho do historiador. Muito se tem discutido sobre o quanto Xenofonte teria 

idealizado a sociedade espartana em A Constituição dos Lacedemônios, mas as fontes 

disponíveis para o cotejo com esse texto também são discutíveis194 e muitas vezes 

dependentes umas das outras195. As Nuvens, ao contrário, permite um trabalho de 

comparação de fontes cujo resultado final pode ser consistente. Ao tomar a figura de 

Sócrates para formular a sua crítica contra a educação intelectualista que se instalava na 

                                                           
193 Há descrições da educação voltada para as crianças e das escolas por elas freqüentadas (uma delas presente 
nas Nuvens), mas o esforço educativo parece terminar aí. Alguns textos do século IV a.C. mostram uma certa 
preocupação dos pais com a educação do adolescente (o Láques de Platão é um exemplo), mas isso parece ser 
um interesse particular de determinadas famílias. 
194 As fontes para o estudo da sociedade espartana são altamente problemáticas, pois os dados arqueológicos 
são escassos e as fontes escritas apresentam sérias lacunas. A crítica dirigida a Xenofonte refere-se à suspeita 
de ele ser laconizante, isto é, em um mundo cindido pela violência da Guerra do Peloponeso em dois modelos 
de sociedade e de vida completamente antagônicos, o ateniense e o espartano, Xenofonte dirigiria a sua 
simpatia para Esparta. Apesar de ser mais crítico em relação à sociedade espartana, Platão também poderia ser 
considerado laconizante. Plutarco apresenta o problema da distância cronológica em relação ao fenômeno 
político de Esparta - ele compôs a Vida de Licurgo no séc. I de nossa era, quando Esparta, e toda a Grécia 
com ela, já se transformaram em uma província do Império Romano. Esse distanciamento cronológico pode 
ser visto como favorável: Plutarco pode analisar um fenômeno que apresenta começo, meio de fim e está livre 
das paixões políticas do século IV a.C., ou desfavorável, pois não é testemunha dos fatos e toma os relatos 
que recebe como verídicos. Tucídides, na sua História da Guerra do Peloponeso, também não escapa da 
crítica, pois não podemos saber o quanto dos discursos por ele relatados na obra não são uma projeção 
literária do autor que encobre a visão da realidade histórica. Restariam então Heródoto, cujo relato pertence 
ao mundo espiritual do século VI a.C. e Aristóteles, cuja obra foi escrita no séc. IV a.C. 
195 Assim, por exemplo, em uma comparação entre A Constituição dos Lacedemônios de Xenofonte e a Vida 
de Licurgo de Plutarco, fica evidente o quanto esse último deve a Xenofonte, quando descreve a sociedade 
espartana, em que pese a diferença de enfoque existente entre os dois autores. 



 

Atenas de então, Aristófanes permite o exame das fontes existentes para a educação 

arcaica, que prevaleceu até a época da composição da peça, das fontes existentes para o 

ensino da filosofia, daquelas referentes ao ensino das técnicas dos sofistas que começavam 

a ocupar um espaço que, segundo o poeta cômico, devia ser dedicado à educação física e 

literária dos jovens e, finalmente, o exame das fontes existentes para a figura do próprio 

Sócrates. Em que pese o estado fragmentário em que se encontram as obras dos filósofos 

naturalistas e dos sofistas, ainda assim os textos existem e podem servir aos nossos 

propósitos. Além disso, apenas a comparação entre o retrato de Sócrates apresentado por 

Aristófanes nessa comédia com cinco outras imagens, a de Platão (Apologia de Sócrates) a 

de Xenofonte (Apologia de Sócrates, Banquete e Ditos e Feitos Memoráveis de 

Sócrates) e os textos de Aristóteles dedicados ao filósofo (Metafísica, I, 6, 987; XIII, 4, 

1078; Ética a Nicômaco, IV, 13, 1145; VII, 2, 1146), por si só justificaria uma pesquisa. 

Esse caso específico é exemplar para a ilustração da importância que a escolha das fontes 

utilizadas em uma pesquisa pode ter em seu resultado final. A discrepância ou, em alguns 

casos, a concordância, entre o retrato de Sócrates apresentado nas Nuvens e o que é 

fornecido pelos outros testemunhos comporta um trabalho com os alunos que lhes permite a 

eles aprender algo sobre os critérios para avaliar se tal ou tal passagem tem credibilidade e 

qual é a medida dessa credibilidade, sem que se cometam violências, quer contra a história, 

quer contra a literatura. Paralelamente, esse tipo de trabalho permite ao aluno experimentar, 

conhecer e vislumbrar as dificuldades que existem no processo de construção do 

conhecimento histórico. E nunca se pode esquecer que essa comédia apresenta uma 

vantagem considerável em relação aos outros textos passíveis de serem aplicados em sala 

de aula, seguindo os passos propostos para o Curso Experimental, a saber, o fato de que 

conjuga a data de composição (século V a.C.) com o tema específico, que é a educação. 

Isso não quer dizer que um texto do século IV a.C., por exemplo, A Constituição dos 

Lacedemônios de Xenofonte, ou mesmo uma conjugação de textos também do século IV 

a.C. - penso, por exemplo, na República e nas Leis de Platão, não conseguisse um 

resultado interessante em um curso que seguisse o modelo por nós proposto. Afinal, não 

poderia haver vantagens na utilização de um texto do século IV a.C., uma vez que o autor 

desse texto poderia fornecer uma visão de conjunto sobre a educação muito mais 

abrangente e até mesmo menos apaixonada, porque distante do dado histórico, do que 



 

Aristófanes? A questão da escolha de Nuvens em detrimento de todas as outras 

possibilidades não reside especificamente na data de composição do texto a ser utilizado. A 

questão reside no conteúdo e, nesse ponto, As Nuvens é insubstituível. A característica 

mais marcante da educação do século IV a.C. consiste na polarização da educação superior 

em dois campos, a filosofia, cujo maior representante é Platão, e a retórica, que apresenta 

Isócrates entre as suas grandes figuras. Ora, tal estrutura tem o seu processo de formação 

durante o século V a.C. e, em parte, As Nuvens configura um retrato de alguns aspectos da 

filosofia e da retórica nessa época.  

 As Nuvens apresenta ainda vantagens adicionais, que devem ser consideradas. É 

uma peça de teatro e, como tal, foi apresentada para a discussão da cidade. Portanto, 

respeitada a necessidade própria da comédia de fazer a caricatura, Aristófanes não poderia 

apresentar na obra personagens ou situações de distanciamento extremo em relação à 

realidade. É um texto concentrado no que se refere à quantidade de informações que 

podemos nele colher, o que é um dado a ser considerado, quando pensamos no tempo total 

disponível para o curso (28 horas-aula). E, por se tratar de uma peça de teatro e mais, de 

uma comédia, devemos ter em conta a motivação trazida aos alunos pela linguagem 

literária, extremamente agradável e sedutora. Todas essas características nos levam a 

considerar o texto das Nuvens como perfeitamente adequado à iniciação dos alunos nos 

Estudos Clássicos. 

 

5– As limitações do texto: 

  

Entretanto, As Nuvens apresenta limitações nas possibilidades de exploração por 

parte dos alunos. Uma delas é justamente a questão da educação espartana, tão peculiar e 

que é vista como um contraponto à educação ateniense. Como poderíamos contornar esse 

problema, uma vez que o texto não contempla diretamente determinados aspectos da 

educação grega? Se isso é verdade, também é verdade que o texto pressupõe, indiretamente, 

esses aspectos. E essa é uma das vantagens do Curso Experimental porque, sendo ele 

flexível, previne a existência de lacunas na formação dos alunos. A dificuldade em relação 

à educação espartana aparece devido à natureza do conteúdo do texto da comédia e os 

alunos devem ser alertados para o fato de que a educação ateniense é uma das formas de 



 

educação que a Grécia Antiga conheceu. Assim, na primeira oportunidade, o ministrante 

deve tratar do assunto. Acreditamos que o melhor momento para tal seja quando o Lógos 

Justo descreve a educação dos meninos atenienses: 

 

“Em primeiro lugar, não se devia ouvir um menino cochichar nem um 

“a”; depois, os moradores de um mesmo bairro andavam pelas ruas, 

bem disciplinados, indo à casa do professor de cítara, sem mantos e em 

fila, ainda que nevasse neve farinhenta.” Versos 964-965 – grifos nossos. 

 

 Essa descrição nos remete diretamente ao quadro geral da educação grega arcaica 

que em algumas poleis gregas tinha um caráter aristocrático. A descrição dos meninos 

andando nas ruas sem agasalhos no inverno rigoroso tem ressonâncias na descrição da 

educação espartana, também ela aristocrática e militar, realizada por Xenofonte, assunto a 

respeito do qual discorremos no capítulo III (página 124). 

 Ora, o interesse de Aristófanes está voltado para o seu momento histórico e seu 

espaço físico - Atenas, e ele só pode ser um poeta cômico porque vive em Atenas e não em 

Esparta196. Com sua habilidade, o ministrante pode estender a abrangência do texto por 

meio da problematização: “haveria outros modelos de educação?” O recurso a ser 

utilizado pelo professor deve ser mostrar que a presença de Esparta nas Nuvens pode ser 

encontrada por meio de sua ausência, isto é, o professor deve lançar mão do argumento 

negativo: partindo das características que Aristófanes crê serem as dos jovens educados 

pelos sofistas, mostrar que os jovens espartanos não colocariam os seus pais na posição de 

inadimplentes por causa de gastos excessivos com cavalos, não freqüentavam as aulas dos 

sofistas, que eram pagas e, registre-se, nem ao menos havia moeda em Esparta etc. De 

qualquer forma, o que deve ficar claro para os alunos é que se trata de sociedades com 

visões de mundo diferentes, que acabam por se traduzir em modos de vida completamente 

opostos. Atenas foi, até onde a possibilidade permitiu, uma sociedade aberta, democrática, 

ávida por novidades, onde a vida privada tinha espaço para seu desenvolvimento. Esparta 

clássica, ao contrário, foi uma sociedade fechada, avessa às novidades, onde a vida 

particular foi substituída por um ideal coletivista e a família, apesar de presente, tinha um 
                                                           
196 Esparta clássica não admitiria em sua sociedade um poeta como Aristófanes, uma vez que qualquer 
inovação artística era proibida. Conferir Marrou (1973: 547, nota 24). 



 

espaço bastante restrito. Ao tratar de Esparta é muito importante nunca esquecer os limites 

impostos pela cronologia. Esparta Arcaica, cujo período histórico vai das origens até o 

início do século V a.C., era um centro cultural pujante, hospitaleira com os artistas 

estrangeiros, aberta ao comércio exterior, etc197.  Entretanto, essa Esparta que floresce no 

período arcaico é pouco lembrada, talvez por causa das dificuldades relacionadas com as 

fontes para o seu estudo – existem pouquíssimos dados arqueológicos e poucas fontes 

textuais, todas em estado fragmentário. Assim, a imagem que perdura de Esparta é a do 

período clássico, a mesma que é descrita por Xenofonte e outros (Platão, Aristóteles e 

Plutarco) e que, inclusive, representa uma construção idealizada de pólis vencedora – 

pense-se na derrota ateniense na Guerra do Peloponeso; como bem lembrou Marrou (1973: 

47), criou-se uma miragem espartana198, isto é, a descrição idealizada de uma cidade que, 

porque venceu a Guerra do Peloponeso, devia então representar o melhor modelo político e 

social. 

Outra constatação que deve surgir desse exame de Esparta é que, para os atenienses, 

o modo de vida e, conseqüentemente, a educação espartana eram considerados aberrações, 

principalmente no que diz respeito à hipertrofia da prática esportiva. Xenofonte, na 

Constituição dos Lacedemônios, a todo o momento reconhece em Esparta um fenômeno 

único no mundo grego, ao fazer a comparação de cada um dos aspectos da sociedade 

espartana com o resto da Grécia e, sistematicamente, destacar essa singularidade. Assim, 

ele chama a atenção para o caráter coletivista e uniformizador da formação do soldado-

cidadão, bem como a cuidadosa educação que a cidade espartana previa para as suas moças. 

Essa posição singular foi detectada pelos próprios gregos, laconófilos ou não. E não é 

preciso ir longe para encontrar um exemplo. Na Lisístrata, Aristófanes destaca o aspecto 

bizarro das instituições espartanas, quando chama a atenção do espectador para a prática 

esportiva feminina, que era parte da educação das meninas e moças espartanas e que devia 

causar extrema estranheza aos atenienses, que preferencialmente mantinham as suas 

                                                           
197 Sobre as diferenças existentes entre a Esparta do período arcaico e a Esparta do período clássico, bem 
como os prováveis motivos que levaram à exacerbação dos aspectos militares nessa pólis, conferir Marrou 
(1973: 34-41. 
198 Conferir também S. B. Pomeroy (1999: 155-157). Essa autora destaca o papel que Platão desempenhou na 
criação de uma imagem idealizada do Estado espartano. 



 

mulheres presas no gineceu e afastadas da educação formal199.  Nessa passagem 

Aristófanes compõe a conversa entre as atenienses Liberatropa, Vencebela e a espartana 

Lampito: 

 

“Liberatropa – Ó cara amiga espartana, salve, Lampito. Quanto aparece 

a tua beleza, doçura. Como tens bela cor, como é vigoroso o teu corpo. 

Até um touro degolarias”. 

“Lampito – Acho que sim, pelos Dióscuros. Exercito-me no ginásio e 

pulo batendo o pé no bumbum”. 

Vencebela – E que bela peça de seios tu tens.” 

“Lampito – Vós me apalpais como a uma vítima.” (versos 78-84) 

                                                           
199 Como já dissemos anteriormente (págs. 121-123), é preciso ressaltar que, para o século V a.C., os dados 
sobre a educação da mulher ateniense são escassos, pois não há fontes textuais que se refiram à educação 
feminina desse período. Conferir S. Cole, “Could Greek women read and write?” in Foley (1992: 219-245). 
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 O projeto do Curso Experimental foi elaborado como um exercício de aplicação que 

utiliza a comédia As Nuvens, de Aristófanes, como ponto de irradiação para o estudo: 

 

a) Da cultura e vida gregas na antiguidade; 

b) Das práticas e ideais de formação humana. 

O projeto didático foi colocado em prática com os alunos de primeiro semestre (período 

diurno) da FEUSP, como parte da disciplina EDF 0119 (História da Educação), sob a 

supervisão da orientadora do mesmo, Profa. Dra. Gilda Naécia Maciel de Barros. É 

composto de sete aulas, perfazendo vinte e oito horas-aula. 

Antes de passar à descrição da execução do Curso Experimental é preciso lembrar que, 

em relação ao plano de curso, apresentado por ocasião da elaboração do projeto de tese, 

existem três momentos a serem considerados. O primeiro deles refere-se à própria 

elaboração do plano, anterior à primeira aplicação. Ora, a colocação em prática desse plano 

de curso, por ocasião da primeira experiência (no ano de 2003), em determinados 

momentos mostrou a necessidade de reformulação das aulas, feita durante a própria 

aplicação. Esse é o segundo momento. O terceiro momento diz respeito à reestruturação do 

planejamento por ocasião da segunda aplicação do Curso Experimental, colocada em 

prática no ano de 2006. Ele tenta responder às dificuldades apresentadas pelos próprios 

alunos em uma avaliação realizada ao final do curso de 2003200; ao mesmo tempo em que 

procura mostrar uma nova maneira de aplicação, visa a extrair o um melhor resultado dos 

esforços de análise do texto.  

O programa foi desenvolvido em duas ocasiões distintas, sendo a primeira entre os 

meses de fevereiro e maio de 2003, sendo previstas aulas nos dias 19/02, 26/02, 12/03, 

19/03, 26/03, 02/04, 16/04 e 23/04. Todas as aulas foram ministradas, exceto a primeira, do 

dia 19/02, que foi cedida para as atividades de recepção da Semana dos Calouros. A 

segunda experiência foi realizada nos meses de março e abril de 2006. Estavam previstas 

aulas nos dias 06/03, 13/03, 20/03, 27/03, 03/04 e 10/04 e 24/04, uma vez que o primeiro 

                                                           
200 Ver o questionário respondido pelos alunos no Anexo V a essa tese. 



 

dia de aula (27/02) foi cedido para a semana de recepção dos calouros e o dia 17/04 

coincidiu com a Semana Santa, período em que não há aulas. 

 Na primeira experiência os alunos acompanharam a execução do projeto com a 

leitura das Nuvens a partir do dia 13/03. Essa leitura, orientada e acompanhada pela 

ministrante, foi realizada no segundo horário de cada aula. Na experiência de 2006 essa 

estratégia da leitura acompanhada foi adotada desde a primeira aula efetivamente 

ministrada e utilizada durante todo o período de aula. 

 Os alunos foram orientados a acompanhar as aulas com o auxílio de uma 

bibliografia básica, composta de três obras, a saber: 

 

JAEGER, Werner – Paidéia, tradução de Artur M. Parreira, São Paulo: Livraria Martins 

fontes Editora Ltda., 1979. 

 

MARROU, H.-I. – História da Educação na Antigüidade, tradução de Mário Leônidas 

Casanova, São Paulo: EPU, 1990. 

 

PEREIRA, Maria Helena da R. – Estudos de História da Cultura Clássica, vol. I, Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1980.  

 

1) Objetivos Gerais do curso: 

 

 A boa prática didática ensina que estabelecer os objetivos gerais de um curso é a 

primeira tarefa à qual o professor deve ser dedicar, para depois propor o conteúdo adequado 

à realização desses objetivos. O que não é comum é o professor explicitar exatamente o que 

está pensando quando propõe esses objetivos ao elaborá-los. Na sua apresentação usual, 

trata-se de fórmulas mais um menos tradicionais nos planejamentos que, muitas vezes, sob 

uma capa de uma pretensa objetividade, cuidadosamente resguardada por termos e verbos 

objetivos que permitam a mensuração dos resultados, ao mesmo tempo escondem e 

revelam problemas e posturas que o professor muitas vezes nem ao menos se dá conta de 

que lá estão. 



 

 Examinemos então os objetivos que foram propostos para o Curso Experimental, 

tentando decodificar o que cada um deles quer transmitir. Afinal das contas, o que se espera 

do aluno, ao final desse curso? 

 

Objetivos 

Do ponto de vista formal, que o aluno:  

a) Compreenda a natureza do conhecimento histórico como a percepção e 

compreensão do “outro”. 

 

Imaginemos uma turma de primeiro semestre de Pedagogia diante de um curso que 

parte do exame de uma comédia ática do século V a.C. para o estudo da educação desse 

período histórico e de parte dos períodos anteriores. Esse aluno geralmente possui um 

conhecimento de história precário, na melhor das hipóteses. Se perguntássemos a esse 

aluno “afinal, para que serve o conhecimento de história para a sua vida de professor?” 

As respostas que receberíamos nunca recairiam sobre o caráter propedêutico da disciplina 

História da Educação. Mas nós poderíamos ir mais adiante e imaginar essa turma diante de 

práticas bastante comuns no mundo antigo, a prostituição infantil, o infanticídio ou a 

pedofilia, por exemplo. Qual é a reação mais comum do aluno médio? Muitos professores 

recuam diante da tarefa de explicar essa face do mundo antigo que agride as nossas 

consciências modernas. Entender que se está diante de um outro e que esse outro não está 

lá para ser julgado e sim compreendido, pode ser uma das missões do estudo da história. 

 

b) Partindo dessa percepção, seja capaz de fazer a tradução cultural desse 

conhecimento, chegando ao registro da presença clássica em nossa civilização, 

conscientizando-se das nossas origens; 

 

E quando o outro, que parece tão estranho, constitui uma das bases da nossa 

civilização? Se não houvesse algum tipo de identidade, seria impossível nos reconhecermos 

neles. Por outro lado, não podemos cair no erro de dizer que eles eram iguais a nós. A 

verdade é que alguns importantes fundamentos humanísticos da civilização ocidental são 

encontrados no mundo greco-romano, mas, a experiência grega tem o seu colorido próprio, 



 

marcado pela relação do homem com a pólis, pela preocupação com os problemas morais e 

políticos, bem como a valorização dos ideais cívicos201. Estudar essa civilização será 

também procurar elementos para responder perguntas cruciais, que também são nossas: 

“para que educamos?” 

 

c) Desenvolva habilidades metodológicas para trabalhar com as fontes antigas, criticá-

las e selecioná-las; 

 

Não seria esse um objetivo extremamente pretensioso?  Esse objetivo seria possível em 

um curso com apenas 28 horas aula? A resposta depende do que se entende por trabalhar, 

criticar e selecionar. A verdade é que, até esse momento o aluno recebeu a história pronta, 

dentro de um livro. E talvez esse seja justamente um dos aspectos mais interessantes do 

Curso Experimental, o de permitir que o aluno saiba como se dá o trabalho do historiador 

com fontes e seja capaz de testar, ainda que em pequena escala, as suas habilidades.  O 

motivo que nos levou à escolha de uma comédia como fonte principal para o estudo da 

história da educação atende em parte a esse objetivo, pois se trata de uma fonte cuja 

utilização apresenta uma série de problemas, a começar pelo gênero a que pertence.  O que 

o aluno deve ser levado a perguntar é “até onde essa fonte é fiel aos fatos? Em que ponto o 

autor extrapola o dado real, atendendo às necessidades próprias do gênero cômico?” Pois 

uma grande parte das fontes textuais antigas não é composta de relatos históricos e sim de 

obras literárias e o historiador não pode simplesmente prescindir delas, inclusive porque 

elas traduzem a mentalidade de seu tempo, transmitem os sentimentos próprios de uma 

camada da sociedade, mesmo que sejam eles da elite que produz essas obras e, por vezes, 

das camadas populares que essa elite deseja alcançar, como é o caso de Aristófanes. 

 
                                                           
201 Tanto nos pensadores antigos como nos modernos poderíamos dizer que o humanismo diz respeito 
também a um conjunto de saberes que o indivíduo deve adquirir. Entretanto, se pensarmos mais 
especificamente na questão da pedagogia, a postura entre eles difere, uma vez que, entre os modernos há uma 
distinção entre os âmbitos do normativo e da prática e uma particular preocupação com essa. Entre os antigos, 
a ênfase recai sobre o campo normativo, possivelmente porque esses não assinalavam uma divisão entre as 
esferas do ser e do dever-ser, como lembra Roque Spencer Maciel de Barros (1971: 163-164). Ainda segundo 
o mesmo autor, “a pedagogia antiga é um instrumento destinado a realizar, na família, nas fileiras militares, 
na praça pública, no foro, e, especialmente a partir da época helenística na escola, o ideal do homem e da 
cultura que se vai ampliando e tomando formas mais estáveis sem ocupar-se com plena consciência dos 
meios que deveriam concretizar”. Os modernos, por sua vez, ocuparam-se em especial com os meios para 
concretizar um ideal de homem e de cultura.  



 

d) Seja iniciado na questão que é, para o historiador, a constituição do conhecimento 

histórico, recebendo as referências necessárias para elaborar uma visão acerca da 

história, à medida que fique consciente de que há uma inequívoca dose de 

participação, nela, do próprio historiador, como agente e construtor do 

conhecimento. 

 

A idéia exposta no objetivo anterior, de que o aluno recebe a história pronta, remete à 

lembrança de uma série de passagens cômicas que todo professor possui para exemplificar 

a postura dos alunos diante do texto didático. Na verdade, o que o professor deveria fazer 

para que o aluno não se reportasse a esses textos didáticos como diante de um oráculo, de 

uma palavra divina, porque escrita e publicada?  A idéia que permanece oculta no presente 

objetivo é a de que o aluno tem que perceber como o historiador constrói o conhecimento, 

exercício que As Nuvens, devido à quantidade e variedade de assuntos abordados, facilita 

sobremaneira. Ao trabalhar com fontes, o aluno deve vivenciar a seleção dessas fontes e 

então compreender que todo historiador faz escolhas e que essas escolhas, que muitas vezes 

dependem de suas crenças pessoais, marcam o resultado final de seu trabalho. Novamente 

os melhores exemplos para a dramaticidade dessas escolhas são os daquelas práticas 

chocantes do mundo antigo em relação à infância, às quais nos referíamos há pouco. Diante 

delas, o aluno deve ser perguntar “qual deve ser a posição do historiador frente a esses 

dados? Deve ele selecionar fontes antigas que censuram essas práticas? Ou deve 

selecionar fontes que apresentem posições diversas? E como trabalhar os dados? É 

possível manter a objetividade?”  Em outras palavras, “em que medida o historiador 

consegue manter em segundo plano as suas próprias crenças e idéias a respeito do ser 

humano?” E é nesse sentido que entendemos a afirmação “elaborar uma visão 

independente da história”. Não se trata de esperar que o aluno se transforme em um 

historiador, mas, antes, que tenha espírito crítico frente ao texto de história. 

 

Do ponto de vista material, que o aluno: 

a) Reconheça o valor do estudo do teatro grego para o conhecimento e a compreensão 

da História da Educação; 



 

b) Seja capaz de destacar os pontos centrais das tendências relevantes pelas quais a 

educação grega passou, até o século V a.C. inclusive; 

c) Identifique as feições da crise educacional ateniense do século V a.C.; 

d) Discrimine os problemas que uma crise de valores acarreta para a educação em 

geral. 

 

Em que medida uma crise de valores que atinja uma sociedade pode afetar a educação 

em geral? As Nuvens, vista como uma comédia que retrata um momento específico da 

educação em Atenas, aquele em que os padrões tradicionais de formação humana já não 

conseguem cumprir a sua missão de preparar os jovens para o desempenho dos papéis 

sociais e políticos que deles se esperam, funciona como um estudo das formas pelas quais a 

crise de valores atinge a educação como um todo e o exame dessa crise é feito a partir da 

criação de um tipo humano, Fidípides, guardadas as proporções existentes entre a realidade 

e a comédia.  

Em que pese o fato de que a história não se repete, de que a crise pela qual a educação 

ateniense passou permanece como exemplo único e específico, dadas às particularidades de 

que o fato histórico se reveste, nada impede que se leve os alunos à reflexão sobre os fins 

da educação e a perenidade de seus ideais. Uma análise comparativa entre a crise 

educacional do século V a.C. e quaisquer outras crises no tempo e no espaço poderiam 

mostrar que os motivos que levam à perda de valores são diferentes, mas que a perda desses 

valores, ou sua transformação sempre acarreta conseqüências a médio e longo prazo. 

 

2) Aulas: 

 Como já dissemos anteriormente (na página 154), o Curso Experimental foi 

aplicado em duas ocasiões distintas, nos anos de 2003 e 2006, para alunos do primeiro 

semestre de Pedagogia.  

O relato que se segue parte sempre da experiência de 2003. Entretanto, a avaliação 

realizada após essa primeira aplicação202 revelou a necessidade de ajustes e de 

                                                           
202 Essa avaliação contou com dois momentos. O primeiro deles refere-se à avaliação realizada aula a aula 
imediatamente após cada uma delas, ocasião em que contamos com o auxílio e direção de nossa orientadora, 
Profa. Dra. Gilda Naécia Maciel de Barros. Essa avaliação enfatizava os conteúdos ministrados. O segundo 
momento diz respeito à aplicação de um questionário que foi respondido pelos alunos de 2003 e que tinha por 
objetivo fornecer subsídios para a reformulação das aulas que seriam ministradas na aplicação posterior. Esse 



 

reformulação de algumas aulas. Assim, nos casos em que houve mudanças apresentamos 

primeiro a aula tal como foi ministrada em 2003 e depois os motivos que levaram à 

reformulação e o modo como foi ministrada em 2006. Essas aulas também podem ser 

acompanhadas no CD que constitui o Anexo II dessa tese.  

 

2.1 - 1a. aula: Características gerais do teatro grego e as características específicas da 

Comédia Antiga. 

  

Justificativa do conteúdo:  

O teatro grego nasceu em Atenas e desde o princípio esteve estreitamente ligado aos 

processos da democracia participativa, o que o levava a ser visto, pelos seus autores, como 

um instrumento de educação popular. Entretanto, as suas peculiaridades - ser uma festa 

cívica e religiosa, ser dependente da política etc., tornam necessária uma aula que examine 

essas especificidades203. Esses são aspectos ausentes no teatro moderno e, portanto, são 

também desconhecidos pelos alunos. Nosso teatro é totalmente profano e está voltado 

prioritariamente ao lazer. O desconhecimento dessas características do teatro ático, em 

especial o seu caráter religioso e cívico, e, ainda, da Comédia Antiga, que possui uma 

estrutura bastante peculiar, com a presença do coro, a existência de partes corais 

entremeadas com os diálogos, a interrupção da ação no momento da parábase, dificulta o 

entendimento de qualquer comédia por parte dos alunos. Assim, o objetivo dessa aula é 

facilitar aos alunos o acesso ao texto. 

 Nesse tópico será destacada a importância da educação assistemática na Grécia 

antiga, sendo necessárias referências ao papel dos mestres de tradição oral e das instituições 

educacionais políades. 

 

Essa aula deve contemplar: 

a) As origens do teatro grego: seu papel religioso, cívico e educativo; 

b) Os gêneros da literatura teatral grega: tragédia, comédia e drama satírico; 

                                                                                                                                                                                 
questionário pode ser encontrado no Anexo V dessa tese, com os resultados em porcentagem para cada uma 
das questões.  
203 Para o tema do teatro como instrumento de educação e para as peculiaridades do teatro grego, conferir 
páginas 27-29. 



 

c) A comédia - características; 

c.1- Aristófanes – obra; 

c.2- Aristófanes e o teatro educador. 

 

Objetivos: 

  

 A comédia ática antiga é consideravelmente diferente da comédia moderna que os 

alunos conhecem. Assim, o que fazer para que esses alunos sejam capazes de compreender 

essa comédia antiga? Essa primeira aula foi montada com o objetivo de introduzir o tema e 

munir os alunos com os dados que possibilitem facilitar a leitura e a compreensão da peça.  

 

 Nosso objetivo, então, é: 

a) Que o aluno perceba a importância dos mestres da tradição oral para a educação 

grega em suas origens. 

b) Identifique o teatro ático como uma das instituições educacionais políades. 

c) Que o aluno reconheça os traços específicos do teatro grego antigo, no aspecto 

físico (arquitetura). 

d) Que o aluno reconheça os traços específicos do teatro grego antigo, no seu aspecto 

formal, os gêneros literários teatrais e a sua importância educativa.  

Esses objetivos foram considerados os mínimos necessários para que o aluno, após 

alcançá-los, fosse capaz de iniciar a leitura da peça. 

 

Conteúdo: 

a) O papel pedagógico do poeta e o poeta visto como um “mestre da verdade”. 

Esse ponto será ilustrado pela utilização que a educação grega fez dos seus 

grandes poetas no esforço educativo de seus jovens, principalmente os 

poemas de Homero, base para a educação aristocrática.  

b) O perfil físico do teatro grego. Exame de plantas dos prédios e possível 

evolução arquitetônica. 

c) A poesia e a educação - os gêneros: tragédia, comédia e drama satírico. 

Especificidade da composição teatral grega: uso de versos, presença do coro 



 

e das partes cantadas. Exemplificar com As Traquínias de Sófocles 

(tragédia), Lisístrata de Aristófanes (comédia) e Os Rastreadores de 

Sófocles (drama satírico). Fontes para o conhecimento dos gêneros 

dramáticos (Aristóteles: Poética, III, 1448a  e segs.); 

d) Especificidades da comédia: características gerais da comédia ática antiga 

(critica política, social e pessoal); estrutura das peças (presença do coro e das 

partes cantadas, influência da discussão política e jurídica no ágon, definição 

e função da parábase); 

e) Aristófanes – vida e obra; 

f) Aristófanes e o teatro educador. O esforço educativo do poeta por meio das 

parábases. 

 

Avaliação da aula 1:   

Antes do início do curso, ao fazer uma revisão do planejamento, sentimos a 

necessidade de fornecer aos alunos algumas informações básicas sobre o tema fontes 

antigas e sobre a história dos textos de Aristófanes. Assim, antes de desenvolver o 

conteúdo propriamente dito desta aula, fizemos uma rápida apreciação sobre o problema 

das fontes no estudo da cultura antiga e sobre o processo de transmissão de textos. Essas 

informações preliminares visavam à melhor compreensão, por parte do aluno, de conceitos 

e de uma terminologia específica que seria utilizada durante o curso. O conteúdo adicional 

foi o seguinte: 

 1 – O estudo das fontes para o conhecimento histórico: 

a) Conceito de fontes para o conhecimento histórico; 

b) Fontes fornecidas pela arqueologia; 

c) As fontes escritas e os seus suportes:  

c.1) Papiros e códices;  

c.2) Monumentos e objetos (epigrafia); 

 2 - Composição e transmissão oral na literatura grega: 

 3 – Produção e transmissão dos textos antigos: 

a) Introdução do alfabeto na Grécia: primeiras edições de textos; 

b) Produção e transmissão de textos antigos; 



 

 4 - Preservação e transmissão dos textos de Aristófanes: 

a. Preservação dos textos antigos nos grandes centros de estudos do período 

helenístico (Pérgamo e Alexandria); 

b. Preservação e transmissão dos textos de Aristófanes na Biblioteca de 

Alexandria; 

c. Preservação e transmissão dos textos de Aristófanes na Europa até o séc. 

VIII d.C.; 

d. O renascimento da literatura clássica no séc. XI d.C. e o “nascimento” das 

principais “famílias” de texto para a obra de Aristófanes (Códice de Paris e 

Códice do Vaticano). 

 

Especificando o conteúdo anteriormente proposto para esta aula, foram examinados 

os seguintes temas: 

Teatro grego: 

1) Origens: 

a) origem da tragédia; 

b) origem da comédia; 

c) relação entre teatro e religião. 

2) Os gêneros: tragédia, comédia e drama satírico; 

a) A comédia ática – dados históricos. 

3) Teatro e festivais: 

  a) Instalações e equipamentos de teatro. 

b) Os festivais dionisíacos. 

c) Características da comédia; 

   c1) características e autores da comédia ática nos vários períodos. 

4) Aristófanes – vida e obra; 

a) Aristófanes e o teatro educador. 

b) Estrutura da comédia antiga (geral). 

  c) Estrutura das Nuvens. 



 

 

Bibliografia auxiliar indicada: 

ADRADOS, Francisco Rodriguez – Fiesta, Comedia y Tragédia, Madrid: Alianza 

Editorial, 1983. 

FREIRE, António – O Teatro Grego, Braga: Publicações da Faculdade de Filosofia, 1985. 

 Teatro em geral: págs. 61-101; 

 Comédia antiga: págs. 239-281. 

GRIMAL, P. – O Teatro Antigo, Lisboa: Edições 70, 1986. 

 Arquitetura dos teatros e sua evolução; equipamentos e cenários : págs. 15-24. 

JAEGER, Werner – Paidéia, tradução de Artur M. Parreira, São Paulo: Livraria Martins 

Fontes Editora Ltda., 1979. 

 Aristófanes: págs. 284-407. 

PEREIRA, Maria Helena da Rocha – Estudos de História da Cultura Clássica, vol I, 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1980. 

Teatro em geral: págs. 298-311; 

 Comédia: págs. 397-404. 

LESKY, Albin – A Tragédia Grega, tradução de Alberto Guzik, São Paulo: Editora 

Perspectiva, 1976. 

  

Uma vez que a proposta didática prevê que todos os conteúdos devem partir do 

texto, a apresentação do teatro ático da forma como foi realizada na experiência de 2003, 

isto é, em uma aula expositiva, parece-nos que ficou em desacordo com o restante do curso, 

o que nos levou à reflexão de como seria possível ministrar os mesmos conteúdos partindo 

do texto das Nuvens. A escolha dos textos para exemplificar os gêneros teatrais gregos 

corresponde à familiaridade que o aluno poderia ter em relação aos temas abordados em 

cada um deles (exceto no caso dos Rastreadores). Assim, por exemplo, As Traquínias de 

Sófocles apresenta a crise desencadeada na vida da protagonista, Dejanira, que se vê 

substituída por uma mulher mais jovem e deseja reaver o afeto de seu marido, Hércules. No 

caso da Lisístrata, temos as mulheres utilizando as armas femininas e fazendo a greve do 



 

sexo para conseguir algo de seus maridos, a paz, no caso204.  Assim, acreditamos que a 

barreira do desconhecido é vencida, mesmo que não desejemos passar a idéia de que os 

gregos eram iguaizinhos a nós. 

 Partindo das avaliações posteriores205, que em parte dependiam dos conteúdos 

ministrados nessa aula, podemos chegar à conclusão de que os objetivos propostos para ela 

foram alcançados, apesar de permanecer a constatação de que o método utilizado, a aula 

expositiva, deveria ser mudado em uma aplicação posterior do projeto didático.  

 

Reformulação da aula 1 na experiência de 2006: 

 Partindo da constatação de que o método utilizado na experiência de 2003, aula 

expositiva, estava em desacordo com o método utilizado no restante do curso, decidimos, 

para a experiência de 2006, fazer uma reformulação dessa aula, tendo como ponto de 

partida para o exame das características específicas do teatro grego os dados apresentados 

por Aristófanes no texto das Nuvens. 

 Entretanto, qual poderia ser o recurso utilizado para tal? A resposta a essa questão 

aparece na figura das parábases206 das Nuvens, que reúnem vários dos elementos que 

caracterizam o teatro grego. 

 Assim, essa aula sofreu reformulações, quer sob o ponto de vista do método, quer 

sob o ponto de vista do conteúdo. 

 

Conteúdo da aula 1 para a experiência de 2006: 

 O conteúdo para essa aula foi condensado e centrado na comédia As Nuvens. 

Aspectos imprescindíveis, tais como a teoria da poesia teatral de Aristóteles e a estrutura da 

comédia, por exemplo, que já apareciam na primeira experiência, permanecem na segunda. 

Outros assuntos foram eliminados207 

                                                           
204 A familiaridade do tema permitiu uma adaptação da Lisístrata, realizada em 2006, em que a peça é 
ambientada na periferia de São Paulo e as mulheres desejam acabar com as guerras de gangues. 
205 Nesse caso se trata da apreciação do aproveitamento alcançado pelos alunos nos exercícios por eles 
realizados. 
206 Lembramos que As Nuvens, como várias outras comédias de Aristófanes, possui duas parábases, a 
principal (versos 510-626) e a secundária (versos 1114-1130). A esse respeito, conferir Duarte (2000: 31; 
152). 
207 O material correspondente aos assuntos que não foram abordados nessa aula permanece reservado para um 
uso eventual em caso de demanda por parte dos alunos e pode ser encontrado no CD que constitui o Anexo II 



 

 

Conteúdo da aula 1: 

1) Relação entre teatro e democracia e relação entre as comédias de Aristófanes e os 

acontecimentos políticos da época. 

2) Teoria aristotélica sobre a tragédia e a comédia. 

3) Estrutura da comédia: 

  a) Geral. 

b) Estrutura das Nuvens. 

4) Parábase principal das Nuvens: 

a) Origem religiosa do teatro. 

b) O concurso dramático. 

c) Dados sobre a produção anterior de Aristófanes. 

d) Características da parábase: crítica política, contra os concorrentes; 

méritos do poeta; sedução dos espectadores e admoestações dirigidas ao 

público. 

e) Objetos de cena. 

5) A parábase secundária. A sedução dos juízes do concurso dramático. 

 

Avaliação da aula 1 na experiência de 2006: 

 A proposta de partir da parábase das Nuvens para o exame das especificidades do 

teatro grego foi bastante produtiva. O novo enfoque adotado auxiliou o trabalho da 

professora e a compreensão do aluno, à medida que apresenta os dados sobre o teatro grego 

a partir das palavras do próprio autor. Com essa mudança, a aula 1 ficou inserida no método 

geral proposto para o Curso Experimental, que é de sempre extrair do texto os conteúdos a 

serem tratados em sala de aula, mesmo que uma quantidade grande de assuntos, que foram 

tratados na experiência de 2003, tenham ficado à margem. Tal fato não constitui um 

problema, uma vez que esses conteúdos, apesar de muito interessantes, não foram 

considerados imprescindíveis para a compreensão do texto, como pensávamos em 

momento anterior à primeira experiência. Além disso, o material para o exame de tais 

assuntos permanece à disposição do ministrante, para ser utilizado quando necessário. 
                                                                                                                                                                                 
dessa tese, em dois arquivos intitulados, respectivamente, “Material Auxiliar Sobre Fontes” e “Material 
Auxiliar Sobre Teatro”. 



 

 

2.2 - 2a. aula: As Nuvens e a filosofia naturalista. 

 

Justicativa do conteúdo:  

O estudo da filosofia naturalista é necessário porque, no retrato de Sócrates 

desenhado por Aristófanes, o filósofo ateniense aparece ora como alguém que “examina o 

que há nos céus e abaixo da terra” – um filósofo dedicado ao estudo da natureza física do 

mundo, segundo o modelo naturalista, ora como um professor de retórica, no modelo de 

alguns sofistas do século V a.C. 

 

Essa aula deverá ser dedicada ao exame da tradição naturalista, com vistas à 

avaliação do peso de sua presença nas Nuvens, sempre a partir da leitura da própria peça. 

No desenvolvimento temático em sala de aula, conforme as passagens apareciam, eram 

interpretadas segundo uma possível associação com trechos conhecidos de trabalhos dos 

filósofos naturalistas208: 

a) Tales de Mileto – versos 171; 180 de Nuvens. 

b) Anaximandro de Mileto – verso 130 de Nuvens. 

c) Anaxímenes de Mileto – versos 230; 266; 369 de Nuvens. 

d) Anaxágoras – verso 369 de Nuvens. 

e) Demócrito – verso 266 de Nuvens. 

f) A tradição pitagórica e a sua presença nas Nuvens  – versos 217; 255-261; 415 de 

Nuvens. 

Referências a rituais iniciáticos nas Nuvens – versos 461-471; 497. 

 

Objetivos: 

 Que o aluno: 

                                                           
208 Não é preciso mencionar o quanto nosso trabalho foi facilitado pelo trabalho anteriormente realizado pela 
Profa. Dra. Gilda Maria Reale Starzynski, em  sua insuperável tradução de As  Nuvens, cujas notas de rodapé 
oferecem ao leitor um levantamento magnífico e altamente criterioso dessa correlação, fruto de suas pesquisas 
de Doutorado. Essas preciosas referências estão à disposição do leitor nas edições da tradução da Profa. Dra. 
G. M. R. Starzynski publicadas pela Difel e pela Abril Cultural – tanto na Coleção Os Pensadores como na 
Coleção Teatro Vivo. A edição da Difel traz, ainda, um excelente estudo introdutório. 



 

a) Venha a discernir, entre os filósofos naturalistas, a diversidade de orientação 

sobre a natureza física do mundo. 

b) Reconheça a relevância da relação entre a filosofia naturalista e a visão mítica 

das origens, ligada aos poemas de Homero e Hesíodo, sobretudo; perceba a 

importância de se avaliar, de forma crítica os limites da interpretação positivista 

da aurora da filosofia grega. 

c) Associe a tradição naturalista a determinadas passagens das Nuvens. 

 

Conteúdo: 

a) A tradição da filosofia naturalista: temas e problemas. 

b) A relação de Sócrates com a tradição naturalista. Os testemunhos de Platão e 

Xenofonte. 

  

Excertos de textos de filosofia naturalista: 

Tales de Mileto (Platão: Teeteto, 174a; Suda s.v. DK 11 a 2; Diógenes Laércio, I, 

23; Aristóteles, De caelo, B 13, 294a 28). 

Anaximandro de Mileto (Diógenes Laércio, II, 1-2; Heródoto, II, 109, Agatémero, I, 

1; Écio, III, 3, 1-2). 

Anaxímenes de Mileto (Cícero, N. D., I, 10, 26; Aristóteles, De caelo, B13, 294b 13 

[DK 13 a 20]). 

Xenófanes de Colofón (Pseudo-Plutarco,  Strom., 4 [DK 21 a 32]; Fr. 32, 6, BLT in 

Iliadem, 11, 27; Fr. 30, Clemente, Strom., V. 104, 1.). 

 

Referências à escola pitagórica e à iniciação em rituais de religiões de mistérios 

(Iâmblico, V. P., 199 [DK 14, 17]). 

 

Passagens das Nuvens para cotejo: versos 171; 180; 130; 230; 266; 369; 217; 255-261; 

415. 

 

Os estudiosos de Aristófanes costumam interpretar determinadas passagens das 

Nuvens como uma paródia das pesquisas dos primeiros filósofos gregos, mais 



 

especificamente, a Tales, Anaximandro e Anaxímenes de Mileto. Assim, o objetivo 

específico dessa aula é duplo: primeiro, levar os alunos a investigar o fundamento da 

aproximação, feita pelo poeta, da figura de Sócrates com esses pensadores; segundo, 

recolher subsídios para identificar elementos caricaturais na construção do personagem 

Sócrates. Observemos os seguintes exemplos: ambas as passagens tendem a reforçar a idéia 

segundo a qual o intelectual é um alienado em relação à realidade que o cerca209. Como já 

comentamos anteriormente (páginas 110-111), em Nuvens, segundo Anderson, a 

associação de Sócrates com Tales de Mileto se dá por meio do relato de que Sócrates 

confundiu uma lagartixa com uma constelação. 

 

“... foi assim, Teodoro, que Tales, enquanto observava os astros e olhava 

para o céu, caiu em um poço. Certa jovem trácia, criada ladina e 

atraente, troçou dele, ao que se diz, pelo ardor com que procurava 

conhecer o que se passava pelo céu, sem se dar conta do que estava à sua 

frente e precisamente aos seus pés”.  Platão, Teeteto, 174a 

 

 E, em Nuvens, temos: 

 

Discípulo (referindo-se a Sócrates): “Ele investigava os caminhos da Lua 

e suas evoluções. Então, como estava de boca aberta, de noite, olhando 

para cima, uma lagartixa cagou lá do alto do teto”... (Nuvens, versos 

171-173) 

 

 Nas Nuvens, Aristófanes predica a Sócrates um interesse pela investigação no 

campo da astronomia: 

 

Sócrates: “Ando pelos ares e de cima olho o Sol”. (Nuvens, verso 225) 

 

                                                           
209 O final do relato sobre Tales afastaria esse preconceito, mas raramente é citado. Por meio de estudos, Tales 
conseguiu prever uma grande safra de azeitonas. Sabendo disso, comprou todas as prensas de azeitonas que 
conseguiu e, quando chegou a época da colheita, todos os que tinham azeitonas foram obrigados a alugar as 
prensas de Tales, para a extração do azeite. 



 

Esse mesmo interesse pela astronomia é encontrado no pensamento de alguns 

filósofos naturalistas. Vejamos o caso de Tales, ilustrado pela passagem abaixo, extraída de 

Diógenes Laércio: 

 

“Pensam alguns que ele foi o primeiro a estudar os corpos celestes e a 

predizer eclipses do Sol e os solstícios, como afirma Eudemo na sua 

história da astronomia...” Diógenes Laércio, I, 23. 

 

 Outro exemplo dessa investigação realizada pelos filósofos naturalistas está presente 

nas passagens abaixo, referentes ao pensamento de Anaximandro de Mileto: 

 

“O filósofo Anaximandro de Mileto, filho de Praxíades, foi parente, 

discípulo e sucessor de Tales. Foi o primeiro a descobrir o equinócio e os 

solstícios e os indicadores das horas e que a Terra se encontra no 

centro”. Suda, 96. 

 

“Anaximandro diz que os corpos celestes são transportados pelos 

círculos e esferas e que cada um deles se desloca”. Écio, II, 16, 5. 

 

Dado o parentesco filosófico existente em particular entre Tales e Anaximandro, e, 

de maneira geral, entre muitos dos filósofos naturalistas, é impossível estabelecer uma 

ligação segura entre passagens das Nuvens e o pensamento de um physiólogos em 

particular. Nesse sentido, o aluno deve reconhecer que não é pertinente estabelecer relações 

diretas de uma maneira absoluta. Essas relações devem ser estabelecidas sob a rubrica de 

hipóteses.  

Um testemunho da Suda210 acerca da atividade filosófica de Tales reforça a 

aproximação entre esse filósofo e o Sócrates das Nuvens, no que tange à pesquisa 

astronômica: 

 

                                                           
210 Enciclopédia elaborada durante o período alexandrino. 



 

“... escreveu sobre assuntos celestes em verso épico, sobre o equinócio e 

muitas outras coisas”. Suda s.v. (DK 11 a 2) 

 

“Estrepsíades (observando os discípulos do Pensatório): (...) Mas por que 

razão esses fulanos olham para a terra?” 

“Discípulo: Procuram o que está debaixo da terra”. 

“Estrepsíades: (...) Pois estes outros, que estão fazendo, tão inclinados?” 

“Discípulo: Esses sondam o Érebo, até debaixo do Tártaro”. 

“Estrepsíades: Por que é que o rabo está olhando para o céu?” 

“Discípulo: Está aprendendo astronomia por sua própria conta...” 

(Nuvens, versos 186-194) 

  

Aqui a tentativa de aproximação realizada por Aristófanes está ligada à  afirmação 

de que os alunos do Pensatório pesquisam o que existe debaixo da terra, o Érebo, ao mesmo 

tempo em que, por meio de sua postura física, continuam estudando astronomia. 

A passagem de Nuvens acima transcrita também pode sugerir ao espectador uma 

associação entre Sócrates e Anaximandro, o ensino ministrado na escola de Sócrates, no 

que diz respeito à astronomia, ocupa-se da pesquisa sobre o que existe ao redor da Terra; 

ora, eis aí uma investigação própria, por exemplo, de Anaximandro de Mileto: 

 

“Alguns há, como Anaximandro entre os antigos, que afirma que ela [a 

Terra] se mantém imóvel devido ao equilíbrio. Pois convém que aquilo 

que está colocado ao centro, e está a igual distância dos extremos, de 

modo algum se desloque mais para cima ou para baixo ou para os lados; 

e é-lhe impossível mover-se simultaneamente em direções opostas, pelo 

que se mantém fixa, por necessidade”. Aristóteles, De caelo, B13, 

295b10. 

 

A passagem abaixo, agora referente a Tales de Mileto, apresenta a mesma 

preocupação que encontramos no pensamento de Anaximandro de Mileto – mas com outra 

solução - e na descrição do ensino do Pensatório que acabamos de ver: 



 

 

“Outros dizem que a terra repousa sobre a água. Com efeito, é esta a 

explicação mais antiga que recebemos, a qual, segundo dizem, foi dada 

por Tales de Mileto, a saber: ela mantém-se no devido lugar devido ao 

fato de flutuar como um madeiro ou algo de semelhante (pois nenhum 

desses corpos se mantém, por natureza, no ar, mas na água) – como se o 

mesmo argumento não se aplicasse tanto à água que suporta a terra 

como à própria terra”. Aristóteles, De caelo, B 13, 294 a 28. 

 

Outros aspectos também podem ser considerados quando pensamos na proximidade 

que se pode estabelecer entre o filósofo naturalista e o personagem da comédia. 

Observemos as duas passagens abaixo, onde o assunto é a geometria: 

 

Jerônimo diz que ele (Tales) mediu efetivamente as pirâmides por 

intermédio da sombra, após ter observado o momento em que a nossa 

sombra é igual à nossa altura...”  Diógenes Laércio, I, 27. 

 

“Discípulo: Espargiu sobre a mesa uma cinza fina, dobrou um espeto e, 

depois, usando-o como compasso... surrupiou o manto da palestra”...  

“Estrepsíades: Por que então admiramos aquele famoso Tales? (...)” 

(Nuvens, versos 177-180). 

 

 Pelo exame das passagens transcritas vemos que é o próprio Aristófanes quem faz a 

associação entre o seu Sócrates e Tales de Mileto. Mas não podemos deixar de registrar a 

semelhança entre a demonstração de geometria, por meio do desenho na cinza, com a 

demonstração de geometria, feita por Sócrates, na areia da palestra, descrita no diálogo 

Mênon, de Platão (81d e segs.), à qual já nos referimos anteriormente (página 118).  

 Existem pelo menos três passagens acerca das atividades filosóficas de 

Anaximandro de Mileto que se referem ao fato de que esse pensador ter sido o primeiro 

grego a desenhar um mapa: 

 



 

“Anaximandro de Mileto, filho de Praxíades: dizia que o princípio e 

elemento é o Indefinido, sem distinguir o ar, ou a água, ou outra coisa... 

Foi o primeiro a traçar um contorno da terra e do mar, mas também 

construiu uma esfera (celeste).” Diógenes Laércio, II, 1-2. 

 

“(Anaximandro) foi o primeiro dos gregos, que conhecemos, a aventurar-

se a apresentar uma descrição escrita da natureza”.  Heródoto, II, 109. 

 

“Anaximandro de Mileto, discípulo de Tales, foi o primeiro que ousou 

desenhar o mundo habitado numa tábua; depois dele, Hecateu de Mileto, 

homem muito viajado, aperfeiçoou o mapa, por forma que a obra tornou-

se fonte de admiração”. Agatémero, I, 1. 

 

 A aproximação entre Anaximandro de Mileto e o ensino ministrado pelo 

Pensatório, em Nuvens, pode ser estabelecida por meio do trecho em que Estrepsíades é 

apresentado aos objetos utilizados para a representação da terra, isso é, a régua e o mapa: 

 

“Estrepsíades (tomando uma régua): E isto então para que serve?” 

“Discípulo: Para medir a Terra...” 

“Estrepsíades: Será por acaso a terra loteada?” 

“Discípulo: Não, toda ela!” 

“Estrepsíades: Você diz uma coisa inteligente. Com efeito, a idéia é 

democrática e útil...” 

“Discípulo (tomando um mapa): Este é o círculo da Terra. Está vendo? 

Eis aqui Atenas”. 

“Estrepsíades: Que diz? Não acredito, pois não vejo os juízes sentados 

no tribunal...? 

“Discípulo: Afirmo que este é verdadeiramente o território da Ática”. 

(Nuvens, versos 202-209). 

 



 

 Note-se a caracterização de Estrepsíades como um homem bronco, incapaz de 

compreender as sutilezas do ensino: quando o discípulo diz que a régua serve para medir 

toda a terra e não apenas a loteada, de imediato ele associa isso à questão da reforma 

agrária. Essa passagem é valiosa porque, ao fazer alusão à reforma agrária, também permite 

remeter o aluno às reformas de Sólon211, realizadas ainda no século VI a.C.  

Pouco depois, Estrepsíades diz não acreditar que o ponto indicado no mapa, pelo 

discípulo, é Atenas, por não ver aquilo que imagina que deveria estar lá, isso é, os 

atenienses sentados no tribunal. Nesse ponto, fazendo graça com a paixão dos atenienses 

pelos debates judiciários, Aristófanes não deixa de fazer censura e nos permite direcionar a 

aula para a discussão sobre o sistema judiciário ateniense, fazendo nesse momento uma 

menção à comédia As Vespas212. 

Outra aproximação entre o pensamento de Anaximandro e o Sócrates das Nuvens 

pode ser encontrada na explicação para a gênese do trovão dada por Sócrates a 

Estrepsíades. Para que esse possível parentesco fique claro, observemos em primeiro lugar 

a transcrição da explicação de Anaximandro para a origem dos fenômenos meteorológicos: 

 

(Acerca dos trovões, relâmpagos, raios, furacões e tufões). Anaximandro 

diz que todos estes fenômenos acontecem como resultado do vento: pois, 

sempre que este é encerrado numa nuvem densa e irrompe para fora dela 

à força, graças à sua sutileza e ligeireza, então o rebentamento produz o 

estrondo, ao passo que a fenda em contraste com o negrume da nuvem 

produz o clarão”.  Écio, III, 3, 1-2. 

 

 Agora comparemos com o trecho em que Sócrates explica a Estrepsíades que a 

chuva não é mandada por Zeus, mas produzida naturalmente pelas nuvens: 

 
                                                           
211 Chamado a fazer a reforma da legislação ateniense durante a mais grave crise pela qual a pólis já passara, 
Sólon, entre outras medidas, redistribuiu os cidadãos segundo as suas posses, proibiu a prisão dos cidadãos 
pelo não pagamento das dívidas e declarou nulas as hipotecas sobre a terra. Entretanto, contrariando os 
desejos dos que reclamavam uma partição igualitária das terras, não fez a reforma agrária. Conferir Plutarco, 
Vida de Sólon, 13, 15-19 (1991: 184-190). 
212 Nessa peça, inteiramente dedicada à crítica ao sistema judiciário ateniense, Aristófanes aponta as mazelas 
do seu tempo: juízes venais, utilizados como massa de manobra pelo governante do momento (versos 655-
710). 
 



 

Sócrates: “(as nuvens) Quando se enchem de muita água e são obrigadas 

a mover-se, cheias de chuva, forçosamente, ficam dependuradas para 

baixo, e, a seguir, pesadas, caem umas sobre as outras, rebentam e 

estrondeiam”. (Nuvens, versos 376-378). 

 

 Essa mesma explicação natural para a chuva, presente nos versos 376-378 de 

Nuvens, pode ser associada a Anaxímenes de Mileto: 

 

“Anaxímenes afirmou o mesmo que ele [Anaximandro], acrescentando o 

que acontece no caso do mar, que refulge quando fendido pelos remos. – 

Anaxímenes disse que as nuvens se produzem quando o ar se torna mais 

espesso; quando a sua compressão aumenta, a chuva é espremida, e o 

granizo forma-se quando a água solidifica ao cair, e a neve, quando uma 

porção de vento é incluída juntamente com a umidade. (Écio, III, 3, 2). 

 

 No caso dos dois filósofos, Anaximandro e Anaxímenes, há ainda outra passagem 

de Nuvens em que o aluno poderá encontrar essa possível associação entre Sócrates e a 

filosofia naturalista: 

 

“Sócrates (negando a existência de Zeus e explicando quem chove): Elas, 

é claro! Mas eu vou demonstra-lo com sólidas provas. Vejamos, pois 

onde, alguma vez, você já viu Zeus chover sem Nuvens? E, no entanto, ele 

deveria chover num céu límpido, sem a presença das Nuvens”... (Nuvens, 

versos 369-371) 

 

Mas a paródia pode entrar em um terreno perigoso, pois Aristófanes, associa 

Sócrates à impiedade, ao fazê-lo afirmar que os deuses tradicionais não têm poder e que 

todo o poder pertence às Nuvens. Segundo Platão, isso teria levado à acusação de 

impiedade contra Sócrates, como veremos mais adiante na aula em que tratarmos da 

Apologia de Sócrates como uma das fontes para o estudo da figura desse filósofo. Assim, 

a invocação das Nuvens como se fossem deusas, feita pelo Sócrates da comédia, daria 



 

margem, na Apologia, à acusação formulada contra Sócrates, personagem da vida real, de 

criar novos deuses: 

 

“Sócrates: (...) Senhor soberano, Ar incomensurável, que sustentas a 

Terra suspensa no espaço213! Éter brilhante e veneráveis deusas, Nuvens, 

portadoras do trovão e do raio! Levantai-vos, Senhoras, mostrai-vos ao 

pensador, suspensas no ar!” (Nuvens, versos 263-266) 

 

Ora, a idéia existente na peça de que fenômenos da natureza podem ser deuses pode 

ser associada a Anaxímenes214: 

 

“Depois, Anaxímenes determinou que o ar é um deus, e que é gerado e 

imenso e infinito e que está sempre em movimento, como se o ar sem 

forma pudesse ser um deus...” Cícero, N. D., I, 10, 26. 

 

A mesma passagem de Nuvens que aproximamos das idéias de Anaxímenes pode 

ser relacionada ao pensamento de Diógenes de Apolônia. Observemos dois trechos de 

Diógenes a respeito da primazia do ar sobre os demais elementos que constituem o 

universo: 

 

“Visto que a generalidade dos investigadores diz que Diógenes de 

Apolônia fez do ar o elemento primário, de modo semelhante a 

Anaxímenes (...)” Simplício, Phys., 151, 20. 

 

“Diógenes de Apolônia, quase o mais novo daqueles que se ocuparam 

destes assuntos [i.e. estudos físicos], escreveu, na sua maioria, de uma 

                                                           
213 A descrição da Terra suspensa no espaço é recorrente, como vimos, no pensamento de Anaximandro, 
ilustrado também pelo seguinte excerto: 
“A Terra está suspensa, sem que nada a segure, mas mantém-se firme pelo fato de estar a igual distância de 
todas as coisas”. Hipólito, I, 6, 3. 
214 A idéia presente em Anaxímenes de que o ar é uma divindade pode parecer um contra-senso, se se 
considerar que ele pode estar procurando uma explicação não mítica para a gênese do universo. A questão é 
complexa e não se pode apresentar ao aluno uma explicação positivista simplificada. Divergentes 
interpretações devem ser referidas, como a de W. Jaeger, na Teologia dos Primeiros Filósofos Gregos. 



 

forma eclética, seguindo Anaxágoras nuns assuntos e Leucipo em outros. 

Ele, também, diz que a substância do universo é o ar infinito e eterno, a 

partir do qual, quando se condensa e rarefaz e muda nas suas 

disposições, surge a forma das outras coisas. Isto é o que Teofrasto 

refere acerca de Diógenes; e o livro de Diógenes que me veio ter às 

mãos, intitulado Da Natureza, diz claramente que o ar é aquilo de que 

todo o resto se origina”. Teofrasto, Phys. op., fr. 2, apud Simplício, 

Phys., 25, 1 (DK 64 a 5) 

 

Em nota à sua tradução das Nuvens, Gilda Maria Reale Starzynski lembra que 

filósofos como Anaxímenes, Anaximandro e Diógenes de Apolônia identificavam o ar com 

a alma. Na passagem abaixo, Aristófanes tenta aproximar o ensinamento de Sócrates ao 

pensamento desses naturalistas, no que se refere ao parentesco entre o ar e a alma. 

 

“Sócrates: (...) Pois nunca teria encontrado, de modo exato, as coisas 

celestes se não tivesse suspendido a inteligência e não tivesse misturado 

o pensamento sutil com o ar, o seu semelhante”.  (Nuvens, versos 227-

233) 

 

 Porém, note-se a ironia, pois existe também uma identificação entre o ar e idéias 

vazias, sem substância. 

Outras passagens podem ser associadas a esses filósofos. No trecho abaixo, 

Estrepsíades está tentando explicar para seu filho Fidípides a natureza do ensino do 

Pensatório e aqui temos, novamente, a paródia da filosofia naturalista. Assim, observe-se o 

recurso ao uso de objeto do cotidiano, no caso o abafador, para a descrição da realidade 

física: 

 

“Estrepsíades: De almas sábias é aquilo um ‘pensatório’... Lá moram 

homens que, quando falam do céu, querem convencer que é um abafador, 

que está ao nosso redor, e nós... somos os carvões!” (Nuvens, versos 95 

e segs.). 



 

  

 A explicação de que o céu que exerce a função de abafador em um forno é 

facilmente associada à descrição da terra como uma tampa que cobre o ar:  

 

“Anaxímenes e Anaxágoras e Demócrito dizem que a forma plana da 

terra é responsável pela sua estabilidade: é que ela não corta o ar que 

está por baixo dela, mas cobre-o como uma tampa...” Aristóteles, De 

caelo, B13, 294 b 13 (DK 13 a 20). 

 

Além da paródia da filosofia naturalista, Aristófanes parodia aqui a linguagem 

trágica. Perguntado sobre o que está fazendo dentro do cesto, Sócrates responde com uma 

linguagem elevada:  

 

“Sócrates: Ando pelos ares e de cima olho o Sol”. (Nuvens, verso 225) 

 

À parte a graça na idéia de que, para melhor pesquisar a natureza do Sol, Sócrates 

teria a necessidade de se aproximar mais dele, daí estar suspenso em um cesto, a passagem 

poderia estabelecer um possível parentesco entre as pesquisas desse Sócrates e novamente 

as pesquisas de Anaximandro de Mileto: 

 

“Anaximandro diz que o Sol é um círculo 28 vezes maior do que a Terra, 

como a roda de um carro com o aro oco e cheio de fogo, e que deixa ver 

o fogo num dado ponto, através de uma abertura, como se fosse através 

da tubuladura de um fole”. Écio II, 20, 1. 

 

“Anaximandro diz que o Sol é igual à Terra, mas que o seu círculo no 

qual tem o seu respiradouro e pelo qual é levado em redor, é 27 vezes 

maior do que a Terra”. Écio II, 21, 1. 

 

 



 

É essa também uma das preocupações de Xenófanes de Cólofon, de quem se diz que 

teria indagado a natureza desse astro: 

 

“Diz ele que o Sol e os astros provém das nuvens”. Pseudo-Plutarco, 

Strom., 4 (DK 21 a 32) 

 

“Xenófanes afirma que o Sol é feito de nuvens em ignição...” Fr. 32, 6 

BLT in Iliadem, 11, 27. 

 

 A associação com Xenófanes pode nos enviar novamente para o terreno perigoso da 

impiedade, aqui expressa na dissociação entre a gênese do universo e a ação dos deuses. 

Assim, para Xenófanes: 

.  

“Esta ordem do mundo (a mesma de todas), não a criou nenhum dos 

deuses, nem dos homens, mas sempre foi, e é, e será: um fogo sempre 

vivo, que se acende com medida e com medida se extingue”. Fr. 30, 

Clemente, Strom., V, 104, 1. 

 

 O eco de uma possível dessacralização do mundo em Xenófanes poderia ser 

encontrado na passagem de Nuvens abaixo transcrita, em que Sócrates nega a existência 

dos deuses: 

  

“Sócrates: Por quais deuses você pretende jurar? Para começar, em 

nosso meio os deuses são moeda fora de circulação...” (Nuvens, versos 

247-248). 

 



 

No primeiro contato de Estrepsíades com o Pensatório, essa escola é apresentada 

como aparentada com as que veiculavam a doutrina dos Mistérios. Essa associação pode ser 

estabelecida pela constatação das reticências do Discípulo em suas falas, e a sua observação 

a respeito da necessidade de manter o segredo diante de estranhos, comportamento 

associado à escola de Pitágoras de Samos: 

 

“O rigor de seu sigilo é espantoso; pois é evidente que, em tantas 

gerações, nunca ninguém encontrou quaisquer notas pitagóricas antes do 

tempo de Filolau...” Iâmblico, V. P., 199 (DK 14, 17. 

 

“O que ele (Pitágoras) dizia aos seus companheiros ninguém pode dizer 

com segurança, pois também o silêncio entre eles não era casual. Por 

outro lado, eram particularmente conhecidas entre todas estas doutrinas: 

1) a que afirma ser a alma imortal; 2) que ela transmigra de uma a outra 

espécie de animais; 3) além disso, que dentro de certos períodos os 

acontecimentos de uma vez voltam ainda e que nada mais existe de 

absolutamente novo; 4) que é necessário acreditar que todos os seres 

vivos sejam parentes entre si. De fato, parece que na Grécia essas 

crenças foram introduzidas pela primeira vez por Pitágoras.” Diceraco 

apud Porfírio, Vida de Pitágoras, 19. 

 

 Então podemos compreender, porque o Discípulo do Pensatório não deseja falar 

sobre o ensino ministrado na escola: 

 

“Estrepsíades: Desculpe-me, eu moro longe, nos campos. Mas fale-me 

desse negócio que está abortado...” 

“Discípulo: Não é lícito dize-lo, só aos discípulos”. 

“Estrepsíades: Então fale, coragem! Pois eu aqui vim ao ‘pensatório’ 

para ser um discípulo...” 

“Discípulo: Vou dize-lo, Mas deve-se considera-lo um mistério...” 

(Nuvens, versos 138-143) 



 

 

Aristófanes também parece associar a figura de Sócrates aos pitagóricos. A 

invocação das Nuvens (versos 263-266), que há pouco examinamos, guarda semelhança 

com os rituais pitagóricos de iniciação215, pois sabemos que era comum, sobretudo entre 

eles, nas preces e nos juramentos, a associação de três divindades, no caso da comédia, o 

Éter, o Ar e as Nuvens: são elas que devem presidir a educação de Estrepsíades. Essa 

possível associação com os pitagóricos é corroborada pelo uso da expressão “ele em 

pessoa”, isto é, o “Mestre”, no momento em que Estrepsíades está prestes a conhecer o 

dono da escola:  

 

“Estrepsíades: (...) Ora vejam só! Quem é esse homem dependurado num 

cesto, lá em cima?” 

“Discípulo:’Ele’, em pessoa!” 

“Estrepsíades:’Ele’ quem”? 

“Discípulo: Sócrates”. (Nuvens, versos 217-219) 

 

Dando continuidade a essa associação entre a educação de Estrepsíades e o ensino 

esotérico ministrado em escolas do tipo pitagórico, a cena apresenta os elementos 

necessários à iniciação do novo discípulo (Estrepsíades): 

 

“Sócrates: Então sente-se no leito sagrado.” 

“Estrepsíades: Pronto; estou sentado”. 

“Sócrates (com uma coroa nas mãos): Pois tome aqui esta coroa...” 

“Estrepsíades: Para que uma coroa? Ai de mim, Sócrates, contanto que 

vocês não me sacrifiquem, como ao pobre Atamante!” 

“Sócrates: Não, mas fazemos tudo isso aos que se vão iniciar”. (Nuvens, 

versos 254-258). 

 

                                                           
215 Devemos essas preciosas informações às notas (nos. 62 e 64) da tradução de Gilda Maria Reale Starzynski 
das Nuvens. 



 

 A graça reside no fato de Estrepsíades, sujeito bronco, confundir os tais rituais 

iniciatórios com um sacrifício em que ele, Estrepsíades, seria a vítima. Outra possível 

associação com os pitagóricos também pode surgir da passagem abaixo: 

 

“Corifeu (a Estrepsíades): Ó homem que deseja em nosso convívio a 

grande sabedoria! Como você será feliz em Atenas e na Grécia, se tem 

memória, sabe pensar, tem a desgraça na alma e não se cansa, nem de 

pé, nem parado! Se não se irrita excessivamente com o frio, não deseja 

almoçar e se abstém de vinho, de exercícios e de outras bobagens, e se 

pensa que o melhor, como convém a um homem correto, é vencer, 

agindo, deliberando e combatendo com a língua!” (Nuvens, versos 412-

419). 

 

 A descrição de um certo tipo humano, feita pelo Corifeu, na passagem acima – com 

boa memória e capaz de suportar os sofrimentos físicos, parece parodiar os hábitos de vida 

dos pitagóricos216. Por outro lado, a referência feita ao combate verbal já aponta a 

associação que Aristófanes estabelecerá adiante entre o ensino do Pensatório e 

determinados sofistas que ensinavam em Atenas. 

 

Crítica aos filósofos naturalistas em geral: 

 

 Na passagem abaixo Sócrates explica a Estrepsíades o poder das Nuvens, que ele vê 

como deusas. Nesse ponto, Aristófanes formula uma crítica que atinge os filósofos 

naturalistas em geral e também os sofistas, médicos e adivinhos, que ele coloca no mesmo 

patamar: 

 

“Sócrates: Nada disso! É que você não sabia que elas sustentam a maior 

parte dos sofistas, adivinhos de Túrio, artistas da medicina, ‘vadios de 

longos cabelos que só tratam de anéis e de unhas’, torneadores de coros 

cíclicos, homens charlatães de coisas celestes. Sustentam esses vadios 
                                                           
216 As informações sobre o modo de vida dos pitagóricos podem ser encontradas em Porfírio (1987: págs. 17 e 
segs.) 



 

que não fazem nada, porque eles costumam cantá-las em suas obras”. 

(Nuvens, versos 331-334, grifos nossos) 

 

 As Nuvens, sendo compostas de vapor d’água e conseqüentemente carecendo de 

substância palpável, são as protetoras de todos aqueles que se dedicam a atividades 

irrelevantes e também carentes de substância, os filósofos naturalistas, inclusive. Há que se 

ressaltar mais uma vez que Aristófanes já inclui nessa lista os sofistas, que serão criticado 

mais adiante na peça. 

 

Avaliação da aula 2:  

A aula foi dedicada ao exame das diferentes correntes da tradição filosófica 

naturalista que podem ser aproximadas com o texto das Nuvens. Para esse fim, os alunos 

receberam os excertos da tradição filosófica naturalista referentes às passagens da comédia. 

A primeira dificuldade encontrada está relacionada com a falta de conhecimento da matéria 

por parte dos alunos; a segunda dificuldade está relacionada com a quantidade de dados a 

serem examinados em uma única aula. Apesar de ter sido solicitada aos alunos uma leitura 

prévia da peça e dos textos de filosofia, tornou-se clara a necessidade de fazer a leitura do 

texto em classe, com pausas para explicações dos passos mais difíceis.  

 

Fazendo um desdobramento do conteúdo proposto para esta aula, foram examinados 

os seguintes temas: 

 

 1) A educação de Estrepsíades – fase physiológica: 

a) O mundo – segundo a poesia épica. 

b) O mundo – comparação com a tradição filosófica naturalista. 

c) Associação feita por Aristófanes entre Sócrates e correntes da filosofia 

naturalista. 

  

2) Apresentação deste tópico: 

a) Os filósofos naturalistas – linhas de pesquisa dos primeiros filósofos. 

a.1) Os pensadores jônicos: linhas gerais. 



 

a.2) Os pensadores jônicos presentes nas Nuvens. 

3) Os filósofos naturalistas: linhas gerais. 

4) Os filósofos naturalistas – escolas itálicas:  

a) Pitágoras: vida. 

b) Pitágoras e pitagóricos: linhas de pesquisa. 

c) Pitágoras e a ciência; 

d) A primitiva comunidade pitagórica. 

e) Pitágoras: aspecto místico do ensino. 

f) O pitagorismo presente nas Nuvens. 

5) Escolas Itálicas: Eleatas: 

a) Parmênides: linhas de pesquisa. 

b) Sistemas pós-parmenideanos: linhas de pesquisa. 

c) Sistemas pós-parmenideanos presentes nas Nuvens. 

 

O projeto do curso já previa que os alunos deveriam fazer a comparação de dados 

fornecidos por outras fontes com os dados fornecidos pela peça. Tomemos um exemplo 

referente a Tales de Mileto, cujos excertos já mencionamos anteriormente. 

Em As Nuvens encontramos a seguinte observação do discípulo a respeito de 

Sócrates: 

 

“Ele investigava os caminhos da Lua e suas evoluções (...)” (versos 171-

172). 

 

Comparemos com esta passagem sobre Tales de Mileto, extraída da obra Vidas e 

Doutrinas dos Filósofos Ilustres de Diógenes Laércio (1988): 

 

“Pensam alguns que ele foi o primeiro a estudar os corpos celestes e a 

predizer eclipses do Sol e os solstícios, como afirma Eudemo na sua 

história da astronomia...”  

 



 

Ora, tal estratégia requer do aluno uma leitura prévia tanto da peça quanto dos 

excertos fornecidos em aula anterior pela ministrante. Na realização da aula notou-se a 

necessidade de entremear a leitura de trechos da peça com as explicações, quer devido ao 

fato de nem todos os alunos terem feito a leitura em momento anterior, quer devido ao fato 

de outros terem encontrado sérias dificuldades na sua primeira abordagem de textos 

antigos217. 

 O conteúdo ministrado, apesar de ter suscitado um grande interesse por parte dos 

alunos, revelou-se extenso e poderia ter sido tratado de maneira mais sintética, se todos os 

alunos tivessem lido o texto antes e se todos já possuíssem alguma informação sobre o 

assunto. Para resolver esse problema, levando-se em conta, inclusive, que o objetivo dessa 

aula não repousa no estudo da filosofia naturalista em si, mas no uso que Aristófanes faz 

dela para criticar os intelectuais em geral, numa segunda experiência o conteúdo deverá ser 

condensado.  

 

Trabalho em classe sobre a presença da filosofia naturalista nas Nuvens: 

Este trabalho foi realizado em classe para treinamento dos alunos, a partir do cotejo 

dos textos. O objetivo do cotejo é levar o aluno a perceber as possíveis correspondências 

entre as idéias atribuídas à escola de Sócrates descrita na peça e as idéias de determinados 

filósofos naturalistas. Por meio desse exercício o aluno deve ainda aprender a utilizar a 

numeração existente na edição crítica para as citações. O trabalho foi corrigido em classe, 

imediatamente após a sua realização, como forma de dirimir quaisquer dúvidas dos alunos e 

assim garantir a correta realização de trabalhos vindouros, principalmente os que fossem 

realizados sem a presença do professor. 

 

Exercício: 

Estabeleça as relações existentes entre as posições assumidas pelo Sócrates de Aristófanes e 

os filósofos naturalistas. 

 

Bibliografia complementar indicada aos alunos: 

1) Edições de textos de filosofia naturalista: 

                                                           
217 Essa técnica acabou sendo aplicada em todas as aulas posteriores, com proveito. 



 

KIRK, G. S. e RAVEN, J. E. – Os Filósofos Pré-Socráticos, tradução de Carlos Alberto l. 

da Fonseca, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1982, Os Pensadores Jônicos; 

As Escolas Itálicas; Os Sistemas Pós Parmenideanos.�
MONDOLFO, R. – O Pensamento Antigo – vol. I, tradução de Lycurgo Gomes da Motta, 

São Paulo: Editora Mestre Jou, 1971, Livro I, capítulos II, III, IV e V.  

BORNHEIM, Gerd – Os filósofos pré-socráticos, São Paulo: Cultrix, 1985. 

 

2) Estudos: 

JAEGER, Werner – Paidéia, tradução de Artur M. Parreira, São Paulo: Livraria Martins 

fontes Editora Ltda., 1979, p. 176-212. 

PEREIRA, Maria Helena da R. – Estudos de História da Cultura Clássica, vol. I, Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1980, p. 229-244. �
MONDOLFO, Rodolfo – O Pensamento Antigo, vol. II, tradução de Lycurgo Gomes da 

Motta, São Paulo: Mestre Jou, 1973. 

VERNANT, J.-P. – As Origens do Pensamento Grego, tradução de Ísis Borges B. da 

Fonseca, São Paulo, DIFEL, 1984, capítulo IV: O universo espiritual da pólis, págs. 

34-47. 

 

Reformulação da aula 2, por ocasião da segunda experiência, realizada em 2006: 

 Respondendo, em parte, às observações dos alunos que passaram pela experiência 

de 2003, feitas por ocasião da avaliação que fizeram do Curso Experimental, quando da 

realização da segunda experiência, em 2006, concentramos o conteúdo ministrado sobre a 

filosofia naturalista, centrando a atenção naqueles aspectos que dizem respeito mais 

diretamente ao texto das Nuvens. Na verdade, a aula permaneceu basicamente a mesma, 

havendo apenas uma diminuição da quantidade de dados expostos. Examine-se, por 

exemplo, a exposição da filosofia de Pitágoras feita na primeira experiência (2003) e a 

apresentação, apenas, de seus aspectos principais realizada na segunda experiência 

(2006)218. O mesmo pode ser constatado em relação aos sistemas pós-parmenideanos. 

                                                           
218 Para tal, utilize-se as aulas em Power Point no CD, no Anexo II deste trabalho. 



 

 Nessa aula foi aplicado o mesmo exercício proposto para a experiência de 2003, 

também com a correção imediata o que, naquela ocasião, mostrou ser uma estratégia 

proveitosa.  

 

Avaliação da aula 2 na experiência de 2006: 

 Consideramos que o novo formato da aula revelou-se mais satisfatório do que o 

anterior. O conteúdo ficou mais centrado no texto das Nuvens, não ficou cansativo para os 

alunos e cumpriu o seu objetivo primeiro, que era o de fornecer subsídios para que os 

alunos compreendessem o texto da peça.  

 A bibliografia recomendada aos alunos foi a mesma da experiência de 2003. 

 

2.3 - 3a. aula: A educação ateniense arcaica (do século VIII a.C. até a primeira metade do 

século V a.C.)219.  

 

Justificativa do conteúdo: 

A antiga educação ateniense é o substrato de toda a peça de Aristófanes, que, 

segundo alguns estudiosos220, representava o pensamento aristocrático ateniense tradicional 

e preconizava uma educação também aristocrática e tradicional, que formou “os guerreiros 

de Maratona e Salamina”. 

Essa aula forma a base para a compreensão das posições expostas pelo Lógos Justo, 

que serão analisadas nas aulas 5 e 6. Ela também abre espaço para a formulação de 

hipóteses  acerca da posição de Aristófanes. Defenderia ele a antiga educação ateniense? 

Haveria realmente alguma dúvida a respeito das posições assumidas pelo autor? Quais 

seriam aos ideais educativos que deveriam prevalecer na Atenas de seu tempo? Aos alunos 

devem ser propiciados os meios para compreender os vários ângulos da questão.  

Assim, eles devem ser apresentados a trechos selecionados de outras comédias em 

que o poeta trata de educação para que, fazendo o cotejo entre esses trechos e As Nuvens, 

tenham a oportunidade de formular a sua hipótese. Alguém poderia objetar que o professor, 

ao fazer a seleção dos textos, estaria dirigindo a compreensão dos alunos, mas no caso da 

opinião de Aristófanes a respeito de educação essa ressalva não se aplica, uma vez que 
                                                           
219 Sigo a cronologia de H.-I. Marrou (1990: 66-67).  
220 Conferir nas páginas 4-5. 



 

Aristófanes é muito claro acerca das práticas que rejeita, em matéria de educação. Assim, 

reunindo outras referências acerca das críticas do poeta à educação de seu tempo, em outras 

obras – As Rãs, por exemplo, abre-se para o aluno a tarefa de pensar sobre o assunto. 

 

Conteúdo da aula 3 para a experiência de 2003: 

Essa aula é dedicada ao estudo da antiga educação ateniense, seus conteúdos e fins: 

a) Os ideais arcaicos. Antecedentes na épica. 

b) O programa educativo – mestres. 

c) A formação do atleta. 

 

Objetivos: 

 Que o aluno: 

a) Considere as origens heróicas da educação e a sua importância na construção 

dos ideais educativos arcaicos; 

b) Reconheça e indique os aspectos principais da educação ateniense arcaica; 

c) Associe esses aspectos às passagens correspondentes das Nuvens. 

 

Conteúdo: 

1) A antiga educação ateniense: 

a) Os ideais arcaicos e sua relação com o mundo heróico; 

b) O programa educativo; 

c) A formação do atleta. 

 2) A educação grega arcaica nas Nuvens: versos 960-1024. 

 

Para que os alunos possam compor um quadro mais completo sobre a antiga 

educação ateniense, deve ser recomendada a leitura das seguintes fontes para o estudo da 

educação arcaica: 

 

1) Formação do atleta e sua vinculação com o mundo heróico: 

HOMERO – Ilíada, Canto XXIII (Jogos Fúnebres), versos 306 e segs., 352 e segs., 753, 

757-783, 603, 683-699, 703-737, 802-804, 833, 836-849, 886-897, 852-881. 



 

_________ - Odisséia, Canto VIII (jogos no país dos feáceos), versos 93-99, 78, 98, 145, 

146-149, 78, 100. 

 

2) Origens épicas dos ideais educativos: 

HOMERO – Ilíada, Canto XI (discurso de Fênix), versos 439-619, especialmente 439-441. 

_________ - Odisséia, Canto VIII (jogos no país dos feáceos), versos 110-143, 

especialmente 127-143. 

 

3) Análise do quadro educativo nas Nuvens: 

ARISTÓFANES – As Nuvens, versos 986 e segs. 

 

Avaliação da aula 3:  

Para o estudo da antiga educação ateniense sentiu-se a necessidade de examinar, em 

primeiro lugar, a evolução do ideal de homem na História da Educação, desde as origens, a 

saber, desde a educação cavalheiresca homérica, para levar o aluno a compreender a 

importância da cidade (pólis) na formação do cidadão ateniense do século V a.C.  

 Ao compreender a importância da cidade (pólis) e de suas instituições educativas, o 

aluno poderá entender a amplitude da comédia como instrumento de formação de opinião. 

Ora, isso se torna mais claro quando destacamos o significado, na comédia, da parábase. A 

inserção do estudo da parábase nesta aula obedeceu a dois princípios. Um deles atende a 

um imperativo da estratégia adotada no curso, isto é, a leitura acompanhada da peça. Nesse 

momento chegávamos à parábase e então fez-se necessário explicar a função da parábase 

nas comédias e o caráter educativo que esse elemento apresenta nas peças de Aristófanes. 

 O outro, mais importante, é que consideramos a parábase como o momento 

educativo por excelência das comédias. Elemento estranho à experiência moderna de teatro, 

posto tratar-se de recurso exclusivo da comédia ática antiga, a parábase é o momento em 

que o corifeu (chefe do coro) interrompe a ação da peça e, dirigindo-se diretamente ao 

público, expõe as idéias do poeta sobre os mais variados assuntos. A. Freire (1985: 266), 

seguindo as lições de Schlegel, destaca a importância das parábases para a ação educativa 

das comédias. Para nós, no contexto deste curso, revelou-se um instrumento extremamente 



 

útil para a análise da função educativa do teatro, uma vez que, por sua clareza e abordagem 

direta do assunto, facilita a compreensão dos alunos. 

Nesse último quesito, foram utilizadas partes significativas das parábases de Os 

Acarnenses e de As Mulheres Que Celebram As Tesmofórias. A eleição dessas duas 

peças deve-se ao fato de considerarmos os temas educativos da parábase, em primeiro 

lugar, representativos do pensamento de Aristófanes221, porque se repetem em outras peças, 

com nuances, e, em segundo lugar, de mais fácil compreensão para os alunos. Também foi 

feita a primeira leitura da parábase principal de As Nuvens.  

Dando continuidade à estratégia adotada na aula 2, foi feita a leitura acompanhada, 

com interrupções para as explicações pertinentes.  

Após a leitura, foi proposto um exercício em que os alunos, em pequenos grupos, 

deveriam localizar no texto as referências à educação aristocrática tradicional. Cumpre 

observar que neste exercício os alunos deveriam utilizar as passagens em que Estrepsíades 

relata as circunstâncias de seu casamento com uma aristocrata, o nascimento e criação de 

seu filho, Fidípides (versos 41-74), além das referências que este último faz a cavalos e a 

cavaleiros (versos 119 e segs.). De fato, observe-se, nas passagens abaixo, as referências 

aos esportes hípicos, um dos traços da sociedade aristocrata grega: 

 

“Depois disso, quando nós dois tivemos esse filho aí (aponta para o 

filho), eu e minha boa mulher, desde logo brigávamos por causa do 

nome... Ela lhe juntava um “hipo”222: Xantipo, Caripo (...) Com o filho 

no colo, ela o acalentava: “Ah, quando você for grande e conduzir um 

carro até a cidade, como Mégacles, com a túnica de vencedor!...” (versos 

60-71) 

 

“Estrepsíades: Diga-me, você gosta de mim?” 

“Fidípides: Sim, por Posidão, o deus hípico.” (versos 82-83) 

 

                                                           
221 Conferir nas páginas 12, 14, 2-28 e 33, por exemplo.  
222 Hipo ( L��SSRM): cavalo. A posse de cavalos eram um dos traços característicos da classe nobre ateniense;  
uma das razões era o alto custo, não só do animal em si, mas também de sua manutenção. 



 

Considerando-se que o projeto propõe que o aluno seja levado a apresentar uma 

postura ativa em relação ao conteúdo em exame, o método exige que sejam propostos 

trabalhos em classe, a serem feitos sob a supervisão do ministrante, inclusive para que o 

aluno se acostume com o correto trato das fontes. Dependendo da disponibilidade de 

tempo, esses trabalhos podem ser mais breves ou mais alentados, inclusive porque o 

professor deve prever que é mais produtivo que, imediatamente após a entrega da tarefa, 

seja feita uma apreciação, com o levantamento das dificuldades apresentadas na sua 

elaboração. Além disso, deve-se levar em conta que é sempre mais profícuo propor a 

execução do exercício imediatamente após a realização de uma unidade de conteúdo, pois 

assim é feita a fixação do mesmo e, em caso de necessidade de correção, essa acontece a 

tempo de evitar que possíveis erros se acumulem. 

Um exemplo de trabalho breve em classe pode ser esse que foi proposto para essa 

aula: 

 

Exercício em classe: Por que Estrepsíades considera que Fidípides pode ser convencido 

pela expressão “gente de bem” (NDO R�L� WH?� NDL?� D�J DTR �L) utilizada no verso 100? 

Justifique as suas afirmações com a utilização dos trechos e a indicação dos versos. 

Cumpre observar que neste exercício espera-se que os alunos utilizem as passagens 

em que Estrepsíades relata as circunstâncias de seu casamento com uma aristocrata e do 

nascimento e criação de Fidípides (versos 41-74), além das referências que este último faz a 

cavalos e a cavaleiros (versos 119 e segs.).  

 

Fazendo um desdobramento do conteúdo proposto para esta aula, foram examinados 

os seguintes temas: 

1) Evolução do tipo humano: 

a) O guerreiro; 

b) O atleta; 

c) O orador; 

2) Educação nos poemas homéricos: 

a) Educação aristocrática; 

b) Evolução da educação aristocrática: objetivos e valores; 



 

c) O homem perfeito nos poemas homéricos. 

3) As incertezas da época arcaica. 

4) Ação Educativa da Parábase: 

a) Parábase de Os Acarnenses; 

b) Parábase de As Tesmofórias; 

5) A parábase de As Nuvens (leitura). 

  

 

Bibliografia complementar indicada aos alunos: 

 

1) Textos: 

HOMERO–Ilíada, tradução de Carlos Alberto Nunes, Rio de Janeiro: Ediouro, 2001. 

HOMERO–Odisséia, tradução de E. Dias Palmeira e M. Alves Correia, Lisboa: Livraria Sá 

da Costa Editora, 1980. 

 

2) Estudos: 

BURNET, J. - O Despertar da Filosofia Grega, São Paulo: Siciliano, 1984. 

GALINO, Maria Angeles – Historia de la Educacion: Edades Antigua y Media, Madrid: 

Gredos, 1960. 

JAEGER, Werner – Paidéia, tradução de Artur M. Parreira, São Paulo: Livraria Martins 

fontes Editora Ltda., 1979, p. 21-75. 

MARROU, H.-I. – História da Educação na Antigüidade, tradução de Mário Leônidas 

Casanova, São Paulo: EPU, 1990, Primeira Parte, capítulo I. 

PEREIRA, Maria Helena da R. – Estudos de História da Cultura Clássica, vol. I, Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1980, capítulo II.  

 

Reformulação da aula 3, por ocasião da segunda experiência (em 2006): 

 Devido ao fato de o estudo da parábase ter sido deslocado para a aula 1, houve a 

necessidade de reformulação parcial dessa aula. Aproveitando a primeira parte do 

conteúdo, referente à evolução do tipo humano ideal, introduzimos outros trechos de peças 

de Aristófanes, que consideramos significativos para o exame da posição assumida pelo 



 

autor em relação ao tema educação, também interessantes para uma análise a ser realizada 

posteriormente (na aula 5) quanto o discurso do Lógos Justo traz novos elementos. Por 

outro lado, a crítica formulada por Aristófanes em relação à poesia de Eurípides serve como 

um elemento de introdução para o tema da aula dedicada aos sofistas (aula 4). 

 

Conteúdo da aula 3, por ocasião da segunda experiência (em 2006): 

1) Evolução do tipo humano: 

    a) O guerreiro; 

    b) O atleta; 

    c) O orador; 

2) Educação nos poemas homéricos: 

    a) Educação aristocrática; 

    b) Evolução da educação aristocrática: objetivos e valores; 

    c) O homem perfeito nos poemas homéricos. 

3) As incertezas da época arcaica. 

4) Ação educativa de Aristófanes em outras peças: 

      

a) A parábase de As Rãs; 

 

“(...) Muitas vezes nos pareceu que esta cidade se conduz com os 

cidadãos honestos como a moeda antiga em relação à nova moeda. Com 

efeito, das antigas, que não são adulteradas, mas as mais belas de todas 

as moedas, e as únicas bem cunhadas e bem soantes em curso entre os 

gregos e bárbaros por toda a parte, não usamos, como parece que devia 

ser, mas fazemos uso destas más de cobre barato, cunhadas de ontem e 

anteontem, com a pior das cunhagens. Assim, aos cidadãos que nós 

sabemos são bem nascidos e prudentes, homens não só justos mas 

pessoas de bem educados nos ginásios223, nos coros e na música, nós 

afastâmo-los, e fazemos uso para tudo dos de cobre, estrangeiros, ruivos, 

maus e de má gente, os últimos chegados, de quem a cidade 

                                                           
223 Ver a nota 88, na página 61. 



 

anteriormente não se serviria com facilidade, por ventura, nem como 

vítimas expiatórias. Agora, ao menos, ó insensatos, mudai de hábitos, 

selecionai de novo os selecionáveis. E se fordes bem sucedidos, a glória é 

vossa. No caso de insucesso, se sofrerdes algum mal, dareis aos sábios a 

impressão de vos terdes enforcado de boa árvore” (...) As Rãs, versos 

718 – 737, grifos nossos. 

  b) Trechos selecionados das Rãs; 

 

“Ésquilo: (a Eurípides) Responde-me: em que é que devemos admirar um 

poeta?” As Rãs, verso 1008. 

“Eurípides: Pela sua inteligência e bom conselho, porque tornamos 

melhores os homens nas cidades”. As Rãs, verso 1009. 

 

“Ésquilo: Observai, pois, que espécie de homens ele de mim recebeu, se 

corajosos, de quatro côvados e não cidadãos que se escapam, nem como 

agora, freqüentadores da praça, nem intrigantes, nem velhacos”. As Rãs, 

versos 1013 – 1017. 

 

“Ésquilo: Em seguida, tu ensinaste-os a praticar o palavreado e a 

loquacidade que não só esvaziou as palestras e gastou o cu dos 

rapazinhos tagarelas, mas também persuadiu os Parálios224 a 

responderem aos seus comandantes. E, entretanto, quando eu vivia, eles 

não sabiam senão pedir broa e dizer: ‘Oh, op!’ (versos 1069 - 1073) 

DIONISO: Sim, por Apolo, e soltar peidos na boca do remador da fila de 

baixo, e sujar o camarada, e uma vez fora do barco, roubar alguém. Mas 

agora respondem e não remam: navegam por aqui e por ali, ao acaso”. 

As Rãs, versos 1074 – 1078. 

 

                                                           
224 Os Parálios eram os marinheiros da nau capitânia da armada ateniense, a Páralo. Eram todos homens livres 
profundamente contrários à oligarquia. Conferir As Rãs, tradução de Américo da Costa Ramalho, nota no 139 
(1996: 109). 



 

“Ésquilo: De que males não é ele culpado? Não apresentou ele em cena 

alcoviteiras e mulheres que davam à luz nos templos, e se juntavam 

sexualmente com os irmãos e afirmavam que não viver é viver? Depois, 

como conseqüência, a nossa cidade ficou cheia de escribas e 

desavergonhados macacos públicos que sempre enganavam o povo, e já 

ninguém é capaz agora de levar a tocha, por falta de exercício físico”. 

As Rãs, versos 1080 – 1085 – grifos nossos. 

 

 Esses trechos das Rãs foram fornecidos aos alunos e eles foram estimulados, em 

exercício realizados na sala de aula, a levantar todos os pontos referentes à educação 

existentes no texto. O exercício proposto durante a experiência de 2003 foi mantido, bem 

como a bibliografia auxiliar recomendada.  

 

Avaliação da aula 3, por ocasião da experiência de 2006: 

 Consideramos que, em seu novo formato, a aula 3 ficou mais produtiva, no sentido 

de que oferece elementos para que o aluno perceba que as posições assumidas por 

Aristófanes, nas Nuvens, em relação ao tema da educação, posições que  ele terá ocasião de 

analisar quando for colocado em contato com o discurso do Lógos Justo, não constituem 

uma exceção no quadro geral da obra do comediógrafo. É claro que sabemos que, para que 

ele possa chegar à tentativa de formulação de uma hipótese a respeito desse tema, os 

trechos acima expostos são insuficientes. Entretanto, ele terá acesso a outros, por ocasião da 

aula 5. 

 

2.4 - 4a. aula: Os sofistas que atuaram na Atenas do século V a.C. 

 

Justificativa do conteúdo: 

Como já observamos, na comédia As Nuvens Aristófanes desenha um retrato de 

Sócrates em que o filósofo ateniense aparece, ora como uma figura aparentada com aqueles 

que se ocupavam com os objetos de estudo dos primeiros physiólogos gregos, ora com os 

traços de um professor de retórica, no modelo de alguns sofistas do século V a.C. Nesta 



 

aula, o aspecto a ser examinado é a afinidade com o ensino ministrado pelos sofistas, que 

Aristófanes vê na atuação de Sócrates. 

Como já registramos no Capítulo II, o termo sofista significava originariamente 

sábio; em época posterior passou a significar impostor. De fato, Guthrie (1987:55) registra 

que “a palavra sophistes (mestres de sabedoria) não tinha revestido até então nenhum 

sentido pejorativo. Era de facto a palavra aplicada aos sete sábios da tradição. Foi a 

impopularidade dos sofistas do século V a.C. que lhe deu o matiz que teve desde então”. 

Não podemos deixar de nos perguntar se esse novo significado, que traduz a imagem do 

sofista como um “linguarudo, ousado, (..) velhaco, colador de mentiras, (...) charlatão, (...) 

afiado em chicanas, macio na fala, dissimulador”225 (Nuvens, versos 445-447) não se 

deve, em grande parte, à figura satírica desenhada por Aristófanes nas Nuvens. 

Entretanto, os poucos fragmentos remanescentes das obras desses professores 

mostram que pelo menos alguns deles foram pensadores sérios e importantes, à medida que 

propunham debates sobre temas fundamentais. Assim, por exemplo, Protágoras de Abdera 

desloca o centro da discussão para o ser humano, ao afirmar que “o homem é a medida de 

todas as coisas”. Outro exemplo pode ser o do autor dos Discursos Dúplices, para quem os 

juízos de valor são relativos e dependem da opinião de quem os profere. Ao afirmar isto, 

esse autor anônimo discute a moral tradicional que estabelecia o que era o certo e o errado 

de maneira dogmática. 

A discussão pelos sofistas de conceitos que se referiam a valores que, durante 

séculos, foram aceitos sem qualquer tipo de contestação pela tradição, deve ter causado 

polêmica na Atenas do século V a.C.226, e uma prova disso pode ser a própria comédia As 

Nuvens. 

 

A aula 4 na experiência de 2003: 

O conteúdo dessa aula deve contemplar os seguintes aspectos sobre os sofistas. 

a) A revolução antropológica no século V a.C. e a democracia, em Atenas. 

b) Os ideais de formação na retórica. 

                                                           
225 Cf. Nuvens, tradução de Gilda Maria Reale Starzynski, São Paulo: Abril S.A. Cultural e Industrial, 1977. 
226 Não foram poucos os processos a que os atenienses submeteram os sofistas. Examinando as Vidas de 
Diógenes Laércio (52) (1988: 265) vemos que, por exemplo, Protágoras foi banido de Atenas e os seus livros 
foram queimados. 



 

c) Arte, educação e política. 

 

Objetivos: 

 Que o aluno: 

a) Conheça os principais sofistas e seus campos de investigação. 

b) Associe os temas tratados por essas linhas de pesquisa às passagens 

possivelmente correspondentes nas Nuvens. 

 

Conteúdo: 

a) A revolução antropológica no século V a.C. e a democracia, em Atenas. 

b) Os ideais de formação na retórica; lógos e tekhné e a sua aplicação à 

vida; destaque para a arte de falar nos tribunais e nas assembléias 

c) Arte, educação e política: os sofistas. 

d) Análise de fragmentos referentes às obras de: 

Protágoras de Abdera. 

Górgias de Leontinos. 

Pródico de Céos. 

Crítias de Atenas. 

Antifonte. 

Trasímaco de Calcedônia. 

Cálicles (personagem de Platão no Górgias) 

Cotejo com as seguintes passagens das Nuvens: versos 112-119; 1036-1042; 1069-

1082; 1335-1390; 1396-1445. 

 

Textos dos sofistas fornecidos aos alunos para o cotejo com as passagens das Nuvens: 

 

 As melhores passagens de Nuvens para o cotejo com os textos dos sofistas referem-

se ao segundo ágon da peça, que vai do verso 1321 até o final. Interessa-nos especialmente 

a discussão desenvolvida a partir do verso 1409. Nessa parte da comédia Estrepsíades e seu 

filho Fidípides, agora adequadamente educado pelo Lógos Injusto, debatem a respeito de 

teses à luz da oposição entre natureza (phýsis) e cultura (nómos). Esse recurso antilógico, 



 

que realmente foi utilizado por alguns dos sofistas que circularam por Atenas, é 

apresentado por Aristófanes de maneira caricata. O cotejo entre os textos de sofistas e, em 

dois casos, de Platão, com a passagem do segundo ágon, bem como a forma como 

Aristófanes termina a peça - o reconhecimento de Estrepsíades da justeza do castigo que 

recebe e a sua vingança, isso é, o incêndio da escola de Sócrates, com o ele e seus 

discípulos dentro, lança uma forte luz nas opiniões do autor a respeito do ensino da 

filosofia, tal como se fazia entre esses pensadores criticados.  

O primeiro ponto a ser examinado é o uso da lógica por parte de Fidípides: 

 

“Fidípides - (...) E antes vou dizer-lhe o seguinte: quando eu era criança 

você me batia”? 

“Estrepsíades - Sim, porque tinha boas intenções e cuidados com você?” 

“Fidípides - Então diga-me: não é justo que eu tenha boas intenções e, 

da mesma forma, lhe bata, já que ‘ter boas intenções’ é ‘bater’? Pois 

como é que o seu corpo deve sair ileso dos golpes e o meu não? (...) “As 

crianças choram e pensas que um pai não deve chorar’ ”? (versos 1409-

1416). 

 

 Como um bom sofista, sob o ponto de vista de Aristófanes, Fidípides combate a 

tradição: 

 

“Fidípides - Mas você considera esse ato [isso é, chorar] como próprio 

das crianças e eu responderei que os ‘Velhos são duas vezes crianças” e 

que é natural que os velhos chorem mais do que os jovens, tanto quanto é 

menos razoável que cometam erros”... (versos 1416-1419). 

 

 O debate desenvolvido por alguns sofistas sobre a origem das leis sociais, se elas 

são fruto de artifício humano ou se têm base natural, é apresentado por Aristófanes pela 

boca de Fidípides que, em sua argumentação, ora lança mão de argumentos com apoio na 

cultura (QR�PR M� – versos 1421-1424), ora lança mão de argumentos baseados na natureza 

(IX �VLM�– versos 1427-1429). É a situação que se segue: 



 

 

“Fidípides - Acaso quem estabeleceu essa lei (QR�PRM) pela primeira vez 

não foi um homem como você e eu, que persuadiu os antigos com suas 

palavras? Então é menos razoável que eu, de meu lado, para o futuro 

estabeleça uma nova lei para os filhos: que, por sua vez, batam nos 

pais?” (versos 1421-1424).  

 

“Fidípides - Mas observe como os galos e todos esses animais se vingam 

dos seus pais. Ora, em que diferem de nós, senão porque não redigem 

decretos?” (versos 1427-1429). 

 

A questão que aflora nas passagens supra (versos 1421-1424; versos 1427-1429) 

implica uma série de conseqüências no campo moral. Se a lei é artificial, pode ser 

entendida como forma de manter os mais fortes sob o jugo da vontade da maioria que, na 

sociedade, é composta pelos mais fracos. Esta é a conseqüência que vemos, por exemplo, 

vivamente explorada no Górgias de Platão, pela boca de Cálicles. Uma vez que essa lei é 

artificial, seria de se esperar que o ser humano não seja naturalmente justo e que, sempre 

que tivesse a chance de burlar a lei sem ser punido, viesse a fazê-lo. Contra esse domínio 

do convencional, opõe-se a lei natural, que não vige nas sociedades humanas; ela determina 

que a vontade do mais forte prevaleça sobre a vontade dos mais fracos: 

 

 “Quase sempre são contrárias entre si essas duas cousas, natureza e 

lei... Pela natureza o pior é sempre o que é também maior dano, o sofrer 

injustiça; pela lei, em compensação, é fazê-la. Pois tampouco é digna do 

homem essa passividade, o sofrer injustiça, mas é própria do escravo, 

para quem seria melhor morrer do que viver; porque, ofendido e 

maltratado, não é capaz de defender-se a si mesmo nem aos outros a 

quem ama. Mas creio que quem fez as leis foram os débeis e as massas. E 

estabelecem como lei o que os beneficia e favorece... atemorizando aos 

mais fortes e capazes de superá-los, para que não os ultrapassem, dizem 

que o superar é torpe e injusto, e que precisamente isto, o tratar de 



 

esmagar os outros, é fazer injustiça. Esses, os mais débeis, contentam-se 

com a igualdade”. Cálicles, personagem de Platão in Górgias, 482-484. 

 

 Ao devolver ao pai a lição de impiedade que dele recebera acerca dos deuses, tal 

como os via a tradição, Fidípides aproxima-se do tema da possível irreligiosidade dos 

sofistas, que deve ser considerada com reservas: 

 

“Estrepsíades – Sim, sim, respeite o Zeus paternal!” 

“Fidípides - Vejam só, Zeus paternal! Como você é antiquado! Acaso 

existe um Zeus?” 

“Estrepsíades – Existe”. 

“Fidípides – Não, não existe, quem reina é o Turbilhão, depois que 

destronou Zeus...” (versos 1463-1471). 

 

 Pelo menos no que diz respeito a Protágoras de Abdera, devemos levar em conta 

que ele não chega a negar a existência dos deuses. Apenas observa a incapacidade humana 

de chegar a conclusões a respeito do assunto: 

  

“Quanto aos deuses, não posso saber se existem nem se não existem nem 

qual possa ser a sua forma; pois muitos são os impedimentos para sabê-

lo: a obscuridade do problema e a brevidade da vida do homem”. (Frag. 

4 in Diógenes Laércio, IX, 51 e Eusébio, Proep. ev., 3, 7)  

 

 Na verdade, o sofista desenhado por Aristófanes nas Nuvens depende, em grande 

parte, de uma determinada compreensão sobre as posições expressas por Protágoras de 

Abdera. Sabemos que ele afirmava que o homem é a medida de todas as coisas e que não 

existem princípios universais e imutáveis:  

 

“O princípio... expresso por Protágoras, que afirmava ser o homem a 

medida de todas as cousas ... outra cousa não é senão que aquilo que 

parece a cada um também o é certamente. Mas, se isto é verdade, 



 

conclui-se que a mesma cousa é e não é ao mesmo tempo, e, assim, desta 

maneira, reúne em si todos os opostos, porque, amiúde, uma cousa 

parece bela a uns e feia a outros, e deve valer como medida o que parece 

a cada um”.  (Aristóteles, Metaf., XI, 6, 1062).  

 

“Eu (Protágoras) digo que a verdade é tal como escrevi; que cada um de 

nós é medida do que é e do que não é; e que há uma imensa diferença 

entre um e outro indivíduo, por isso, precisamente, é que são e parecem 

ser certas cousas para um, e para outro, outras”. (Platão, Teeteto, 166d). 

 

Se formos considerar apenas as passagens acima e de modo absoluto, é possível 

associar o pensamento de Protágoras aos postulados do Lógos Injusto e podemos entender 

porque esse personagem pode assumir a defesa da injustiça: a injustiça não existe, uma vez 

que o homem é a medida de todas as coisas. Assim, todos os comportamentos posteriores 

de Fidípides, inclusive bater no pai, estão justificados, pois ele, Fidípides é quem estabelece 

a medida do que vem a ser o justo ou o injusto.  

Porém, a seqüência do raciocínio exposto por Platão nos leva a considerar que 

Protágoras não levava esse seu postulado – o homem é a medida de todas as coisas – às 

suas extremas conseqüências, como, sublinhe-se, fez Aristófanes. Vale examinar o 

testemunho platônico exposto abaixo:  

 

“E sabedoria e homem sábio estou bem longe de negar que existam; 

chamo, porém, homem sábio àquele que nos faça parecer cousas boas, 

por via de transformação, as que nos pareciam e eram cousas más... 

Procura compreender mais claramente o que quero dizer. Lembra o que 

se dizia há pouco, que ao doente o alimento parece e é amargo, ao sadio, 

o contrário. Ora, nenhum dos dois deve considerar-se mais sábio do que 

o outro, o que não seria possível, nem mesmo se deve dizer que o doente 

seja um ignorante, porque tem tal opinião, e que o sadio seja sábio 

porque tem uma opinião diferente; mas é preciso entretanto trocar o 

primeiro hábito pelo segundo, porque o segundo é melhor. Assim também 



 

na educação é necessário mudar um hábito por outro melhor; somente 

que, enquanto o médico ajuda o estado do indivíduo com remédios o 

sofista o transforma com discursos. Nego por isso que alguém creia no 

falso e outro o faça crer depois no verdadeiro, porque não é possível 

opinar sobre o que não é, nem opinar diferente sobre o que se provou: o 

que então é sempre verdadeiro, por isso. Mas creio que quem opina sobre 

cousas conformes com um estado de mau ânimo, um estado útil do 

mesmo ânimo talvez o faça opinar cousas diversas: as que alguns, por 

ignorância, chamam de verdadeiras em compensação eu as denomino 

umas melhores do que as outras, mas de nenhum modo mais 

verdadeiras”... (Platão, Teeteto, 166d –167b). 

  

Ora, se o pensamento de Protágoras pode estabelecer o primado do homem e pode 

abrir a possibilidade de discussão sobre todos os fenômenos culturais, por outro lado 

também permite a crítica de modelo aristofânico que, vendo nessa discussão a origem da 

dissolução dos valores culturais, ataca, de forma muitas vezes desequilibrada, aquilo que 

poderíamos ver como um avanço na percepção que o ser humano tem de si mesmo e do 

mundo. 

 

Avaliação da aula 4 na experiência de 2003:  Antes mesmo de ser testada na experiência de 

2003, esta aula foi reformulada. Em primeiro lugar, sentiu-se a necessidade de dar 

continuidade ao exame da função educativa da parábase nas comédias e, especificamente, 

nas Nuvens. Foi feita a leitura da parábase (versos 515-562). Após a leitura da parábase, 

foi proposto um exercício em que os alunos localizassem no texto trechos referentes a:  

a) Exposição dos méritos do poeta; 

b) Enumeração dos méritos da peça; 

c) Elementos de sedução dos espectadores e admoestações; 

d) Exemplo da ação educativa do poeta na parábase de As Nuvens. 

 



 

A escolha dos tópicos a serem examinados pelos alunos no exercício obedeceu aos 

princípios que norteiam a ação educativa da parábase, que foram expostos de foram ampla 

no Capítulo I da Parte I desta tese. 

A seguir, foi dada continuidade à leitura da peça, que apresenta a educação dos 

sofistas, segundo o ponto de vista de Aristófanes, tendo como contraponto outras fontes, 

relativa à atuação histórica desses pensadores.  

 

Os alunos receberam excertos dos textos dos sofistas para que fossem comparados 

com passagens das Nuvens. Este trabalho foi feito como atividade extra classe. Para a 

execução desse exercício foram utilizados excertos de textos de Protágoras de Abdera, 

Crítias de Atenas, Antifonte, Trasímaco de Calcedônia e Cálicles, na edição de Rodolfo 

Mondolfo, O Pensamento Antigo – vol. I, tradução de Lycurgo Gomes da Motta, São 

Paulo: Editora Mestre Jou, 1971. 

 

Exercício a ser realizado em sala de aula: 

Este trabalho será realizado em classe para treinamento dos alunos, a partir do 

cotejo dos textos. O objetivo do cotejo será levar o aluno a perceber as possíveis 

correspondências entre as idéias atribuídas à escola de Sócrates descrita na peça e as idéias 

de alguns sofistas. O aluno aprenderá a utilizar a numeração existente na edição crítica. 

 

a) Estabeleça as relações existentes entre as posições assumidas pelo Sócrates de 

Aristófanes e os sofistas.  

b) Estabeleça as relações existentes entre as posições assumidas por Estrepsíades, 

Fidípides e pelos Sofistas.  

Faça uma aproximação entre os textos remanescentes dos sofistas e as passagens da 

peça As Nuvens. Justifique as suas afirmações com as passagens e a indicação dos versos.  

 

Fazendo um desdobramento do conteúdo proposto para esta aula, foram examinados 

os seguintes temas: 

 



 

1) A parábase principal das Nuvens (análise propriamente dita)227:  

a) Ação educativa; 

b) Os méritos do poeta; 

c) Os méritos da peça; 

d) Sedução dos espectadores e admoestações; 

2) A educação de Estrepsíades; 

O ensino dos sofistas: 

a) Os sofistas: mapa cultural e geográfico; 

b) O ensino dos sofistas: linhas gerais 

c) O ensino dos sofistas: o relativismo de Protágoras; 

d) O ensino dos sofistas: o agnosticismo de Protágoras; 

 

Bibliografia complementar indicada aos alunos: 

 

JAEGER, Werner – Paidéia, tradução de Artur M. Parreira, São Paulo: Livraria Martins 

fontes Editora Ltda., 1979, p. 311-354. 

KIRK, G. S. e RAVEN, J.E. – Os Filósofos Pré-Socráticos, tradução de Carlos Alberto 

Louro da Fonseca et alii, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1982, págs.67-

183. 

MARROU, H.-I. – História da Educação na Antigüidade, tradução de Mário Leônidas 

Casanova, São Paulo: EPU, 1990, Primeira Parte, capítulo V. 

MONDOLFO, R. – O Pensamento Antigo – vol. I, tradução de Lycurgo Gomes da Motta, 

São Paulo: Editora Mestre Jou, 1971, Livro I, capítulos II, III, IV e V. �
PEREIRA, Maria Helena da R. – Estudos de História da Cultura Clássica, vol. I, Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1980, p. 229-244. �
 

Reformulação da aula 4, na experiência de 2006. 

 Uma vez que o conteúdo referente à parábase já fora deslocado anteriormente para 

a aula 1, ele desaparece da aula 4. O conteúdo referente ao ensino ministrado pelos sofistas 

                                                           
227 Este item é a continuação do item 4 da aula anterior. 



 

permanece o mesmo, bem como o exercício proposto em 2003 e a bibliografia auxiliar 

recomendada. 

 Consideramos que, no caso dessa aula, o deslocamento do conteúdo da parábase 

teve como vantagem adicional permitir que o tema referente aos sofistas fosse examinado 

com mais vagar e de maneira mais minuciosa. 

 Assim, na experiência de 2006, a aula 4 teve como conteúdo: 

 

1) A educação de Estrepsíades; 

2) O ensino dos sofistas: 

a) Os sofistas: mapa cultural e geográfico; 

b) O ensino dos sofistas: linhas gerais 

c) O ensino dos sofistas: o relativismo de Protágoras; 

d) O ensino dos sofistas: o agnosticismo de Protágoras; 

 

2.5 - 5a. e 6a. aulas: A educação ateniense antiga e da educação dos sofistas. 

Essas aulas são o cerne do curso. Nelas será examinado o debate entre dois tipos de 

educação (o chamado “ágon entre o Lógos Justo e o Lógos Injusto”), em conjugação com 

os elementos da educação ateniense arcaica, conteúdo inicialmente previsto para a aula 3 e 

deslocado para a aula 5. 

 

Justificativa do conteúdo:  

A ênfase dada na aula 3 ao exame da função das parábases na Comédia Ática 

Antiga e à análise da parábase das Nuvens,  que mostrara como ela, apesar de não fazer a 

costumeira crítica contra a política, contra as instituições atenienses ou contra cidadãos 

particulares, ainda assim apresentava os elementos comuns em outras parábases do autor, 

acabou por se revelar extremamente frutífera, uma vez que permitiu o exame da antiga 

educação ateniense a partir do próprio texto das Nuvens e, em cotejo com passagens de 

outras comédias de Aristófanes, permitiu, principalmente, que se formassem os alicerces 

para que os alunos estabelecessem, nesta aula, um possível parentesco entre as posições do 

autor e os princípios expostos pelo Lógos Justo. 



 

O Lógos Justo representa a educação tradicional ateniense e o Lógos Injusto 

representa as novas correntes educacionais do século V a.C., veiculadas pelos sofistas. O 

ponto central do debate reside no problema dos fins da educação, mais especificamente, se 

o mais importante em educação é transmitir valores morais ou habilidades técnicas. Ora, 

essa instrumentalização  do ensino sem uma discussão sobre os valores a serem elevados a 

fins, para além de uma neutralidade técnica, faz de As Nuvens uma peça atual. O fato de o 

Lógos Injusto vencer o debate e, conseqüentemente, poder educar o aluno, foi a opção de 

Aristófanes para mostrar, até as últimas conseqüências, o desastre que, em sua opinião, vem 

a se tornar uma educação que faz um mau uso de uma determinada arte (tekhné) e que 

descura a formação dos valores morais do indivíduo. Nesse ponto, a posição do poeta é 

clara. 

 

As aulas 5 e 6 na experiência de 2003: 

 

Aula 5: A educação ateniense antiga e a figura de Sócrates: 

Essa aula é dedicada a dois temas. O primeiro é o exame da importância do cotejo 

de fontes para a construção histórica. Para tal, toma como exemplo a figura de Sócrates: 

a) O Sócrates das Nuvens; 

b) Crítica e cotejo de outras fontes: Platão, Xenofonte, Aristóteles. 

 

O segundo tema da aula é o exame das Nuvens como o retrato de uma educação em 

crise. Nesse ponto, será examinado o ágon entre o Lógos Justo e o Lógos Injusto. 

a) Referências à antiga educação ateniense: 

- Ideais arcaicos 

- O programa educativo da educação arcaica. 

- A formação do atleta. 

- Educação literária – versos 965-971. 

- Educação física – versos 972-975. 

- Tipo físico formado – versos 1010-1015. 

- Educação militar – verso 985. 

- Educação moral – versos 976-980; 990-999. 



 

b) Referências à educação ateniense contemporânea de Aristófanes:  

- A arte de argumentar ( a tekhné a serviço do lógos) – versos 1055-1082. 

- Tipo humano – versos 1036-1100; 1399-1430. 

- Associação com a contestação e com a corrupção – versos 896; 915-930; 

1019-1024. 

 

Objetivos para a parte referente ao exame da figura de Sócrates: 

 Que o aluno: 

a) Faça um cotejo entre o Sócrates das Nuvens e a descrição desse filósofo 

encontrada em outras fontes (Xenofonte, Platão e Aristóteles); 

b) A partir desse cotejo, estabeleça pontos de referência para inventariar as 

diferenças existentes entre as imagens do filósofo apresentadas pelos diversos 

autores; 

c) A partir desse cotejo, discuta criticamente a função pedagógica de Sócrates e 

identifique, nas diversas narrativas, o método atribuído ao Sócrates de Platão: a 

maiêutica e a arte de argumentar a ela subjacente; 

d) Compreenda os limites da arte atribuída a Sócrates. 

 

O pleno alcance desses objetivos é extremamente importante. Nesse ponto, ao 

executar as tarefas propostas para a aula – o cotejo entre as fontes para a figura de Sócrates 

– o aluno deverá vivenciar a importância que as fontes adquirem para o trabalho consciente 

do historiador. É também esse o momento mais propício para lembrar aos alunos a relativa 

objetividade do conhecimento histórico; e, ainda, o fato de a história ser uma construção, 

cuja base repousa na seleção das fontes utilizadas e que o resultado final, mesmo 

utilizando-se as mesmas fontes, pode variar segundo o ângulo que o historiador elege para 

examinar um determinado fenômeno.  

 

Objetivos para a parte referente ao exame da antiga educação ateniense: 

 

Que o aluno 

a) Discrimine os elementos da educação ateniense arcaica no discurso do Lógos Justo; 



 

b) Discrimine as escolas atenienses presentes no discurso do Lógos Justo; 

c) Registre e discuta a ausência da escola de primeiras letras (escola do grammatistés) 

no discurso do Lógos Justo; 

d) Registre a ausência de referência à educação feminina no discurso do Lógos Justo; 

 

 

Conteúdo da aula 5 para o exame da figura de Sócrates: 

Sócrates: 

O Sócrates das Nuvens: versos 355-365; 465-505; 660-790 

Outras fontes:  

Platão: Apologia de Sócrates 

Xenofonte: Ditos e feitos memoráveis de Sócrates e Apologia de Sócrates e O 

Banquete 

Aristóteles: Metafísica, I, 6, 987; XIII, 4, 1078; Ética a Nicômaco, VI, 13, 1145; 

VII, 2, 1146. 

 

Conteúdo da aula 5 para o exame da educação ateniense antiga: 

 

1) A antiga educação ateniense: 

a) Os ideais arcaicos; 

b) O programa educativo; 

c) A formação do atleta. 

 2) A educação grega arcaica nas Nuvens: versos 960-1024. 

 

Textos a serem utilizados pelos alunos: 

 Os alunos devem ser estimulados a ler o diálogo Apologia de Sócrates de Platão 

inteiro. Os trechos a serem cotejados com As Nuvens são os seguintes: 

 

“Cumpre, Atenienses, me defenda, em primeiro lugar, das primeiras 

aleivosias contra mim e dos primeiros acusadores; depois, das recentes e 

dos recentes. Com efeito, muitos acusadores tenho junto de vós, há 



 

muitos anos, que nada dizem de verdadeiro. A esses tenho mais medo que 

aos da roda de Ânito, posto que estes também são temíveis. Mais temíveis 

porém, senhores, são aqueles que, encarregando-se da educação da 

maioria de vós desde meninos, fizeram-vos crer, com acusações 

inteiramente falsas, que existe certo Sócrates, homem instruído, que 

estuda os fenômenos celestes, que investigou tudo o que há debaixo da 

terra e que faz prevalecer a razão mais fraca. Por terem espalhado esse 

boato, Atenienses, são esses os meus acusadores temíveis, porque os seus 

ouvintes acham que os investigadores daquelas matérias não crêem 

tampouco nos deuses. Depois, esses acusadores são numerosos e vêm 

acusando há muito tempo; mais ainda, falavam convosco na idade em 

que mais crédulos podíeis ser, quando alguns de vós éreis crianças ou 

rapazes, e a acusação era feita a inteira revelia, sem defensor algum. De 

tudo, o que tem menos sentido é não se poderem dizer nem saber os seus 

nomes, salvo quando se trata, porventura, de um autor de comédias. (...) 

Em conclusão, concordai comigo em que meus acusadores são de duas 

classes: os que acabam de acusar-me e os de antanho, a quem aludi; 

admiti, também, que destes deva me defender em primeiro lugar, pois que 

a suas acusações destes ouvido primeiro e muito mais que às dos 

últimos.” Platão, Apologia de Sócrates, 18b-e – grifos nossos. 

 

 No trecho acima, Sócrates reconhece a força educativa que o teatro exercia sobre a 

sua platéia e associa esse fato ao contexto das acusações que deve responder ao tribunal. O 

argumento desenvolvido pelo filósofo continua na mesma linha, agora se referindo 

diretamente às Nuvens e nomeando Aristófanes: 

  

“Como se faz com o texto das acusações, leiamos o das suas: ‘Sócrates é 

réu de pesquisar indiscretamente o que há sob a terra e nos céus, de fazer 

que prevaleça a razão mais fraca e de ensinar aos outros o mesmo 

comportamento’. É mais ou menos isso, pois é o que vós próprios víeis na 

comédia de Aristófanes – um Sócrates transportado pela cena, 



 

apregoando que caminhava pelo ar e proferindo muitas outras sandices 

sobre assuntos de que não entende nada. Dizendo isso, não desejo 

menoscabar tais conhecimentos, (...) mas a verdade é que não tenho 

deles, Atenienses, a mais vaga noção.” Platão, Apologia de Sócrates, 

19a-d – grifos nossos. 

 

 A partir desse momento ele passa a tentar dissociar a sua imagem da caricatura na 

comédia, atacando, em primeiro lugar, a afirmação segundo a qual ele lecionava e recebia 

dinheiro por isso: 

 

“Na realidade, não têm fundamento nenhum essas balelas; tampouco 

falará verdade quem vos disser que ganho dinheiro lecionando. Sem 

embargo, acho bonito ser capaz de ensinar, como Górgias de Leontino, 

Pródico de Ceos e Hípias de Élis. Cada um deles, senhores, é capaz de ir 

de cidade em cidade, persuadindo os moços – que podem freqüentar um 

de seus concidadãos a sua escolha e de graça – a deixarem essa 

companhia e virem para a sua, pagando e ficando-lhes, ainda, 

agradecidos. (...) Fui, por acaso, visitar um homem, que tem pago a 

sofistas mais dinheiro que todos os outros reunidos; trata-se de Cálias, 

filho de Hiponico. Eu lhe perguntava ‘(...) quem é  mestre nas qualidades 

de homem e de cidadão? (...) É Eveno, ó Sócrates, - respondeu ele – de 

Paros, e por cinco minas’. Fiquei, então, com inveja desse Eveno, que é 

senhor dessa arte e leciona a tão bom preço. Por mim, bem que me 

orgulharia e ensoberbeceria de ter a mesma ciência! Pena é que não a 

tenho, Atenienses”. Platão, Apologia de Sócrates, 19d-20c – grifos 

nossos. 

 

 Sócrates então delineia as linhas mestras de sua pesquisa: seu objetivo é pesquisar o 

conhecimento humano e sua prática acabou por granjear a má vontade de seus concidadãos: 

 



 

“(...) Atenienses, devo essa reputação exclusivamente a uma ciência. 

Qual vem a ser a ciência? A que é, talvez, a ciência humana. (...) Para 

testemunhar a minha ciência, e qual é ela, vos trarei o deus de Delfos. 

(...) [Querefonte] Ora, certa vez,  indo a Delfos, arriscou esta pergunta 

ao oráculo (...) ele perguntou se havia alguém mais sábio que eu; 

respondeu a Pítia que não havia ninguém mais sábio. (...) 

Quando soube daquele oráculo pus-me a refletir assim: ‘Que quererá 

dizer o Deus? Que sentido oculto pôs na resposta? Eu cá não tenho 

consciência de ser nem muito sábio nem pouco; quererá ele, então, 

significar declarando-me o mais sábio? Naturalmente não está mentindo, 

porque isso lhe é impossível.’ Por longo tempo fiquei nessa incerteza 

sobre o sentido; por fim, muito contra meu gosto, decidi-me por uma 

investigação, que passo a expor. Fui ter com um dos que passam por 

sábios, porquanto, se havia lugar, era ali que, ao rebater o oráculo, 

mostraria ao deus: ‘Eis aqui um mais sábio que eu, quando tu disseste 

que eu o era’! Submeti a exame essa pessoa – é escusado dizer o seu 

nome; era um dos políticos. (...) achei que ele passava por sábio aos 

olhos de muita gente, principalmente aos seus próprios, mas não o era. 

Meti-me, então, a explicar-lhe que supunha ser sábio, mas não o era. A 

conseqüência foi tornar-me odiado dele e de muitos dos circunstantes. 

Ao retirar-me, ia concluindo de mim para comigo: ‘Mais sábio do que 

esse homem eu sou; é bem provável que nenhum de nós saiba nada de 

bom, mas ele supõe saber alguma coisa e não sabe, enquanto eu, se não 

sei, tampouco suponho saber. Parece que sou um nadinha mais sábio que 

ele exatamente em não supor que saiba o que não sei.’ Daí fui ter com 

outro (...) Depois disso, não parei, embora sentisse, com mágoa e 

apreensões, que me ia tornando odiado; não obstante, parecia-me 

imperioso dar a máxima importância ao serviço do deus. Cumpria-me, 

portanto, para averiguar o sentido do oráculo, ir ter com todos os que 

passavam por senhores de algum saber. (...) investigando de acordo com 

o deus, achei que aos mais reputados pouco faltava para serem os mais 



 

desprovidos, enquanto outros, tidos como inferiores, eram os que mais 

visos tinham de ser homens de senso”.  Platão, Apologia de Sócrates, 

20d-21e – grifos nossos. 

 

“Além disso, os moços que espontaneamente me acompanham – e são os 

que dispõem de mais tempo, os das famílias mais ricas – sentem prazer 

em ouvir o exame dos homens; eles próprios imitam-me muitas vezes; (...) 

Em conseqüência, os que eles examinam se exasperam contra mim e não 

contra si mesmos, e propalam que existe um tal Sócrates, um grande 

miserável, que corrompe a mocidade. Quando se lhes pergunta por quais 

atos ou ensinamentos, não têm o que responder; não sabem, mas para 

não mostrar o seu embaraço, aduzem aquelas acusações contra todo 

filósofo, sempre à mão: ‘os fenômenos celestes – o que há sob a terra – a 

descrença nos deuses – o prevalecimento da razão mais fraca’. Porque, 

suponho, não estariam dispostos a confessar a verdade: terem dado 

prova de que fingem saber, mas nada sabem”. Platão, Apologia de 

Sócrates, 23c-d – grifos nossos. 

 

O método socrático (dialógico): 24b-28b. Nesse ponto do diálogo temos um 

exemplo de como acontecia a inquirição nos diálogos aporéticos de Platão, anteriores à 

exposição da maiêutica (presente a partir do Mênon):  

 

“Falta grave, Atenienses, teria cometido eu, que, em Potidéia, em 

Anfípolis e Délio, permaneci, como qualquer outro, no posto designado 

pelos chefes por vós eleitos para comandar e ali enfrentei a morte, se, 

quando um deus, como eu acreditava e admitia, me mandava levar vida 

de filósofo, submetendo a provas a mim mesmo e aos outros, desertasse 

do meu posto por temor da morte ou de outro mal qualquer. Seria grave e 

então deveras com justiça me haveriam trazido ao tribunal pelo crime de 

não crer nos deuses, pois teria desobedecido ao oráculo por temor da 



 

morte e supondo ser sábio sem que o fosse”. Platão, Apologia de 

Sócrates, 28d-29a – grifos nossos. 

 

“(...) mesmo que, apesar disso me dissésseis: ‘Sócrates, por ora não 

atenderemos a Ânito e te deixamos ir, mas com a condição de 

abandonares essa investigação e a filosofia; se fores apanhado de novo 

nessa prática morrerás’; mesmo, repito, que me dispensásseis com essa 

condição, eu vos responderia: ‘Atenienses, eu vos sou reconhecido e vos 

quero bem, mas obedecerei antes ao deus que a vós; enquanto tiver 

alento e puder fazê-lo, jamais deixarei de filosofar, de vos dirigir 

exortações, de ministrar ensinamentos em toda ocasião àquele de vós que 

eu deparar (...)’ ” Platão, Apologia de Sócrates, 29c-d – grifos nossos. 

 

 Outro ponto importante que o Sócrates de Platão considera colocar em posição de 

relevo e que pode afastá-lo da imagem dos sofistas transmitida pelas Nuvens é o seu 

desinteresse pelas riquezas e a importância que dá ao cultivo da alma, que não pode ser 

afetada pelo males que o corpo venha a sofrer: 

 

“(...) Outra coisa não faço senão andar por aí persuadindo-vos, moços e 

velhos, a não cuidar tão aferradamente do corpo e das riquezas, como de 

melhorar o mais possível a alma, dizendo-vos que dos haveres não vem a 

virtude para os homens, mas da virtude vêm os haveres e todos os outros 

bens particulares e públicos. Se com esses discursos corrompo a 

mocidade, seriam nocivos esses preceitos; se alguém afirmar que digo 

outras coisas e não essas, mente.” Platão, Apologia de Sócrates, 30a-b – 

grifos nossos. 

 

“Ficai certos de uma coisa: se me condenardes por ser eu como digo, 

causareis a vós próprios mais danos do que a mim. A mim dano algum 

podem causar Meleto e Ânito (...) Eles podem, sim, mandar-me matar, 

exilar-me, privar-me dos direitos; talvez eles e outros pensem que essas 



 

são grandes desgraças; eu não; eu penso que muito pior é fazer o que ele 

está fazendo, tentando a execução injusta de um homem.” Platão, 

Apologia de Sócrates, 30c-d . 

 

“(...) Nesse momento fomos apanhados, eu, que sou velho e vagaroso, 

pela mais lenta das duas [a morte], e os meus acusadores, ágeis e velozes, 

pela mais ligeira, a malvadez. Agora, vamos partir; eu, condenado por 

vós à morte; eles, condenados pela verdade a seu pecado e a seu crime. 

Eu aceito a pena imposta; eles igualmente”. Platão, Apologia de 

Sócrates, 39a-b. 

 

 A missão divina de Sócrates, que fora exposta em 20d-21e recebe agora o reforço de 

um novo elemento, o dáimon inspirador: 

 

“(...) uma inspiração que me vem de um deus ou de um gênio, da qual 

Meleto fez caçoada na denúncia. Isso começou na minha infância; é uma 

voz que se produz e, sempre me desvia do que vou fazer, nunca me incita. 

Ela é que me barra a atividade política. E barra-me, penso, com toda 

razão; ficai certos, Atenienses: se há muito eu me tivesse voltado à 

política, há muito estaria morto e não teria sido nada útil a vós nem a 

mim mesmo”. Platão, Apologia de Sócrates, 31d . 

 

“(...) a inspiração costumada, a da divindade, sempre foi rigorosamente 

assídua em opor-se mesmo a ações mínimas, quando eu ia cometer um 

erro; (...) mas a advertência divina não se impôs de manhã, ao sair de 

casa, nem enquanto subia aqui para o tribunal, nem quando ia dizer 

alguma coisa; no entanto, quantas vezes ela me  conteve no meio de 

outros discursos! Mas hoje não se me opôs nenhuma vez no decorrer do 

julgamento, em nenhuma ação ou palavra. A que devo atribuir isso? Vou 

dizer-vos: é bem possível que seja um bem para mim o que aconteceu e 



 

não é forçoso que acertemos quantos pensamos que a morte é um mal.” 

Platão, Apologia de Sócrates, 40a-c.  

 

 E apresenta uma postura que demonstra a negação de viver em desacordo com os 

princípios que tomou como norteadores de sua ação. O que prevalece aqui é a coerência da 

conduta diante da morte em relação a toda a sua trajetória de vida: 

 

“(...) Perdi-me por falta, não de discursos, mas de atrevimento e descaro, 

por me recusar a proferir o que mais gostais de ouvir, lamentos e 

gemidos, fazendo e dizendo uma multidão de coisas que declaro indignas 

de mim, tais como costumais ouvir dos outros.” Platão, Apologia de 

Sócrates, 38d. 

 

 

 

 

Para discutir a hipótese segundo a qual as opiniões expostas pelo Lógos Justo a 

respeito de educação podem corresponder às de Aristófanes, ou em outros termos, que o 

Lógos Justo seria porta-voz do autor nessa matéria, os alunos devem cotejar o discurso do 

Lógos Justo com os seguintes trechos de outras comédias. Esses textos, que já discutimos 

anteriormente sob o ponto de vista teórico, agora devem ser aplicados na sala de aula, com 

o objetivo de propiciar ao aluno a ocasião para avaliar as possíveis posições de Aristófanes. 

No primeiro trecho que selecionamos, pertencente à comédia As Rãs, o aluno 

deverá observar que Aristófanes, ao comparar os bons costumes antigos com os costumes 

degradados de seu tempo, dá destaque à educação tradicional, descrita no discurso do 

Lógos Justo das Nuvens: 

 

“(...) Muitas vezes nos pareceu que esta cidade se conduz com os 

cidadãos honestos como a moeda antiga em relação à nova moeda. Com 

efeito, das antigas, que não são adulteradas, mas as mais belas de todas 

as moedas, e as únicas bem cunhadas e bem soantes em curso entre os 



 

gregos e bárbaros por toda a parte, não usamos, como parece que devia 

ser, mas fazemos uso destas más de cobre barato, cunhadas de ontem e 

anteontem, com a pior das cunhagens. Assim, aos cidadãos que nós 

sabemos são bem nascidos e prudentes, homens não só justos mas 

pessoas de bem, educados nos ginásios, nos coros e na música, nós 

afastâmo-los, e fazemos uso para tudo dos de cobre, estrangeiros, ruivos, 

maus e de má gente, os últimos chegados, de quem a cidade 

anteriormente não se serviria com facilidade, por ventura, nem como 

vítimas expiatórias. Agora, ao menos, ó insensatos, mudai de hábitos, 

selecionai de novo os selecionáveis. E se fordes bem sucedidos, a glória é 

vossa. No caso de insucesso, se sofrerdes algum mal, dareis aos sábios a 

impressão de vos terdes enforcado de boa árvore” (...). As Rãs, versos 

718 – 737, grifos nossos. 

 

 No segundo trecho selecionado, pertencente aos Acarnenses, o destaque deve ser 

dado para a crítica contra os oradores que atuam nos tribunais, que encontra eco no ágon 

entre o Lógos Justo e o Lógos Injusto das Nuvens e ao apreço que Aristófanes tem em 

relação a esses velhos combatentes de Maratona: 

 

“(...) Nós os velhos, os antigos, temos uma censura a fazer à cidade. Não 

encontramos junto de vós, na velhice, o tratamento devido a quem 

combateu no mar. Temos passado maus bocados. Agora, na velhice, 

vemo-nos implicados em processos e, com a vossa permissão, somos 

gozados por oradores mais moços, contra quem não somos nada, com 

nosso ouvido duro e a voz de cana rachada. Posídon, o deus protetor, é o 

nosso único bordão. A titubearmos de velhice, ali ficamos junto à tribuna, 

sem vermos outra coisa que não sejam as trevas em que se debate a 

justiça. Entretanto o jovem que deu tudo por tudo para ser procurador da 

justiça, atira-se a toda pressa sobre nós, num duro combate de palavras. 

Depois faz-nos subir ao estrado e criva-nos de perguntas, em cada 

palavra é uma armadilha. E ali somos nós, como Titono, feitos em 



 

pedaços, torturados, atormentados. O pobre do velho lá vai 

resmoneando, para acabar por sair dali com uma multa às costas. Então 

rompe em soluços, fica lavado de lágrimas e diz para os amigos: ‘O 

dinheiro com que eu devia pagar o meu caixão, é para pagar a multa 

com que saio daqui’. Será justo liquidar assim um velho de cabelos 

brancos, em frente de uma clepsidra, depois de ter passado tantas 

canseiras, depois de ter enxugado mil vezes o suor quente e viril do seu 

rosto, depois de ter sido um herói em Maratona para defender a cidade? 

Nos tempos de Maratona, éramos nós os perseguidores; agora somos 

perseguidos por uns miseráveis, e mais ainda, saímos derrotados (...)” 

Os Acarnenses, versos 676 – 700, grifos nossos. 

 

 Vemos o mesmo tema do conflito entre os velhos e os jovens, com ênfase na crítica 

à retórica aplicada ao ambiente judiciário e no valor da antiga educação e dos antigos 

combatentes das Guerras Médicas nas Vespas: 

 

“(...) Primeiro Semicoro - Já se foi o tempo em que éramos valentes na 

dança, aguerridos no combates! E nisso mesmo, sem falar no restante, 

éramos homens destemidos! Outrora sim, outrora era assim, mas agora 

acabou-se e a brancura de nossos cabelos ultrapassa a do cisne. É 

preciso, no entanto, reanimar nesses restos o vigor juvenil, porque minha 

velhice, segundo creio, vale mais que os cabelos encaracolados de muitos 

jovens, sua aparência e seu traseiro largo! Se algum de vós, 

espectadores, ao contemplar minha indumentária, se admira de me ver 

com a figuração de uma vespa e pergunta o que significa nosso aguilhão, 

explicar-lhe-ei facilmente o motivo e dissiparei sua ignorância. Nós, que 

levamos este apêndice no traseiro, somos a gente ática, única raça pura e 

autóctone, gente viril por excelência, que defendeu muitas vezes esta 

cidade em combates, quando chegou o bárbaro, cobrindo de fogo e de 

fumo a cidade inteira, com o propósito de destruir à força os nossos 

vespeiros. Imediatamente corremos com lanças e escudos e, embriagados 



 

de cólera, enfrentamos os inimigos, de pé, homem contra homem, 

mordendo os lábios de furor: uma nuvem de dardos encobriu o céu. (...) 

Segundo Semicoro - Eu era terrível e nenhum receio me detinha: 

embarcado em nossas trirremes, ia procurar longe os inimigos, para 

destruí-los. Não nos preocupávamos então em compor um belo discurso, 

nem fazer o papel de sicofantas, mas disputávamos qual seria o melhor 

remador. Eis aí por que, tendo tomado numerosas cidades aos Medos, 

somos os verdadeiros responsáveis pelos tributos que se trazem para cá e 

que os jovens dilapidam. Se nos examinardes com toda a atenção, vereis 

que sob todos os aspectos somos semelhantes às vespas no caráter e na 

maneira de viver. Em primeiro lugar, nenhum animal é mais colérico que 

nós e mais terrível, quando o irritam; além do mais, temos todas as 

astúcias das vespas”. (...) As Vespas, versos 1060 – 1121, grifos nossos. 

 

 O ágon entre Ésquilo e Eurípides pertencente à comédia As Rãs fornece excelentes 

exemplos para temas importantes da obra de Aristófanes. O primeiro deles coloca em 

posição de destaque a opinião do comediógrafo a respeito do papel de educador que o autor 

de teatro exerce sobre o público: 

 

“Ésquilo - (a Eurípides) Responde-me: em que é que devemos admirar 

um poeta?” As Rãs, verso 1008. 

“Eurípides - Pela sua inteligência e bom conselho, porque tornamos 

melhores os homens nas cidades”. As Rãs, verso 1009 – grifos nossos. 

 

Em outro ponto, encontramos a mesma afirmação, diferente apenas nos termos 

utilizados: 

 

“Ésquilo - (...) Mas o poeta deve esconder o mal e não o exibir nem 

ensinar. É que às criancinhas é o professor que as ensina, e aos 

adolescentes o poeta. Portanto, é absolutamente necessário que só 

tratemos o bem”. As Rãs, versos 1053 – 1056. 



 

  

 Se, por um lado, as duas passagens acima exemplificam a idéia de que o teatro 

desempenha importante papel na tarefa educativa que as instituições da pólis exercem, por 

meio da imagem tradicional do poeta como mestre da verdade, podem também servir como 

artifício para a introdução do tema da censura nas obras de Platão dedicadas à construção 

de modelos de sociedade (República e Leis), caso o professor ministrante também esteja 

encarregado da disciplina Filosofia da Educação. 

 A ação educativa do bom poeta, segundo Aristófanes, é comprovada por meio do 

valor dos homens que ele formou: 

 

“Ésquilo - Observai, pois, que espécie de homens ele de mim recebeu, se 

corajosos, de quatro côvados e não cidadãos que se escapam, nem como 

agora, freqüentadores da praça, nem intrigantes, nem velhacos”. As Rãs, 

versos 1013 – 1017. 

 

 A filiação aos ensinamentos dos sofistas, atribuída por Aristófanes à produção 

teatral de Eurípides deturpou, segundo o comediógrafo, esse homem tão belamente 

formado por Ésquilo: 

 

“Ésquilo - Em seguida, tu ensinaste-os a praticar o palavreado e a 

loquacidade que não só esvaziou as palestras e gastou o cu dos 

rapazinhos tagarelas, mas também persuadiu os Parálios a responderem 

aos seus comandantes. E, entretanto, quando eu vivia, eles não sabiam 

senão pedir broa e dizer: ‘Oh, op!’ (versos 1069 - 1073) 

Dioniso: Sim, por Apolo, e soltar peidos na boca do remador da fila de 

baixo, e sujar o camarada, e uma vez fora do barco, roubar alguém. Mas 

agora respondem e não remam: navegam por aqui e por ali, ao acaso”. 

As Rãs, versos 1074 – 1078 – grifos nossos. 

 

 Nesse ponto é interessante destacar que, como em Nuvens, Aristófanes associa a 

introdução do ensino dos sofistas ao abandono da antiga educação centrada nas práticas 



 

esportivas (“esvaziou as palestras”) e à pratica de um certo tipo de homossexualismo que 

ele condena (“gastou o cu dos rapazinhos tagarelas”). 

 Essa possível associação de Eurípides ao pensamento dos sofistas aparece em outras 

passagens das Rãs. Assim, por exemplo, é muito fácil associar a impiedade atribuída a 

Eurípides nas Rãs à impiedade atribuída a Sócrates, por exemplo, nos versos 263-266 de 

Nuvens, transcritos anteriormente na página 112: 

 

“Eurípides - Obrigado. Outros são os deuses a quem dirijo as minhas 

orações”. 

“Dioniso -Deuses próprios, de cunhagem nova?” 

“Eurípides - Exatamente”. 

“Dioniso - Vá lá então, invoca os teus deuses pessoais!” 

“Eurípides - Éter, meu alimento, e eixo da língua, e inteligência, e 

narinas de fino olfato, que eu defenda corretamente os argumentos em 

que tocar!” 

  

Como já dissemos anteriormente, segundo Aristófanes, as conseqüências da 

deturpação dos antigos valores morais, por meio da disseminação das idéias dos sofistas, é 

o abandono dos valores cívicos e o incentivo aos crimes religiosos, concomitante com o 

dano em relação à forma física: 

 

“Ésquilo - De que males não é ele culpado? Não apresentou ele em cena 

alcoviteiras e mulheres que davam à luz nos templos, e se juntavam 

sexualmente com os irmãos e afirmavam que não viver é viver? Depois, 

como conseqüência, a nossa cidade ficou cheia de escribas e 

desavergonhados macacos públicos que sempre enganavam o povo, e já 

ninguém é capaz agora de levar a tocha, por falta de exercício físico”. 

As Rãs, versos 1080 – 1085 – grifos nossos. 

 

Avaliação da aula 5:   



 

 O primeiro passo da aula foi retomar o tema da educação aristocrática nas Nuvens, 

que deveria ter sido tratado na aula 3, partindo da descrição feita pelo poeta no ágon entre o 

Lógos Justo e o Lógos Injusto. Foi feita a exposição do ensino ateniense do séc. V a.C., 

considerando-se tanto o aspecto físico das escolas quanto o conteúdo das matérias 

ministradas por elas. Como atividade, foi proposto um exercício em que os alunos, em 

pequenos grupos, deveriam localizar no texto as referências às escolas atenienses e seus 

respectivos conteúdos. Este trabalho foi feito como exercício em classe. 

A seguir, foi feita uma nova leitura do ágon, agora sob o ponto de vista da formação 

dos jovens. Como atividade, foi proposto um exercício em que os alunos, de maneira 

individual, deveriam localizar no texto os tipos humanos quanto ao físico e ao caráter, 

formados pelos dois modelos de educação expostos na passagem da peça. Este trabalho foi 

feito como atividade a ser executada fora do horário de aula. Aqui, novamente, o exercício 

exige que o aluno se utilize da numeração das passagens228. 

  

Exercício em classe (em grupos):  

Localize, nas Nuvens, as passagens em que Aristófanes faz referência às escolas 

atenienses do séc. V a.C. e discrimine os conteúdos. Indicar as passagens pelo uso da 

numeração dos versos. 

 

Exercício extra-classe (individual):  

Identificar, nas Nuvens, os caracteres que compõem: 

1) O tipo humano formado pelo Lógos Justo, quanto ao caráter; 

2) O tipo humano formado pelo Lógos Injusto, quanto ao caráter; 

3) O tipo humano formado pelo Lógos Justo, quanto ao físico; 

4) O tipo humano formado pelo Lógos Injusto, quanto ao físico; 

Fazer as indicações das passagens pelo uso da numeração dos versos. 

 

Justificativa dos exercícios: 

Ambos os exercícios dizem respeito ao trecho da peça examinado em aula. O 

primeiro exercício, a ser executado durante a aula, tem por objetivo levar o aluno à 

                                                           
228 Como em exercício anterior, descrito na página 185. 



 

conclusão de que As Nuvens é uma referência para o estudo da escola durante o século V 

a.C. Além disso, deve destacar a ausência da escola de primeiras letras e da educação 

feminina, que já apontamos anteriormente (nas páginas 122-123), permitindo que se faça 

uma discussão sobre esses temas. 

O segundo exercício, a ser realizado fora do horário de aula, tem por objetivo fazer 

com que o aluno reconheça que, para Aristófanes, não existe educação inócua. Cada tipo de 

educação formará um tipo humano específico tanto sob o ponto de vista físico quanto sob o 

ponto de vista de seu caráter. 

Em ambos os casos solicita-se que o aluno mostre a sua habilidade em citar, 

utilizando a numeração das passagens, que é a prática correta nesse caso. 

 

Fazendo um desdobramento do conteúdo proposto para esta aula, foram examinados 

os seguintes temas: 

1) Educação aristocrática nas Nuvens: as escolas atenienses:  

a) Escola do citarista: conteúdos; 

b) Escola do pedótriba: conteúdo e instalações. 

2) Tipos humanos nas Nuvens; 

3) O ágon entre o Lógos Justo e o Lógos Injusto: 

a) Tipo humano formado pelo Lógos Justo, quanto ao caráter; 

b) Tipo humano formado pelo Lógos Injusto, quanto ao caráter; 

c) Tipo humano formado pelo Lógos Justo, quanto ao físico; 

d) Tipo humano formado pelo Lógos Injusto, quanto ao físico; 

 

Bibliografia complementar indicada aos alunos: 

 

JAEGER, Werner – Paidéia, tradução de Artur M. Parreira, São Paulo: Livraria Martins 

fontes Editora Ltda., 1979, p. 384-407. 

MARROU, H.-I. – História da Educação na Antigüidade, tradução de Mário Leônidas 

Casanova, São Paulo: EPU, 1990, Primeira Parte, capítulos IV e V.�
PEREIRA, Maria Helena da R. – Estudos de História da Cultura Clássica, vol. I, Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1980, p. 397-404. �



 

 

6a. aula: As Nuvens e a educação em crise 

 

Objetivos: 

 Que o aluno: 

 Analise a passagem compreendida entre os versos 960 e 1110 das Nuvens e faça 

uma reflexão sobre a importância da matriz axiológica da educação, considerando 

criticamente o império da técnica no ensino na época da composição da peça.  

 

Conteúdo:  

As Nuvens: momento de uma crise educacional: ágon entre o Lógos Justo e o 

Lógos Injusto: versos 960-1110. 

 

Avaliação da aula 6:  Nesta aula continua o tratamento do tema dos sofistas nas Nuvens. O 

diferencial em relação às aulas 4 e 5, em que o tema também foi contemplado, é que, na 

aula 6, foi feito o exame do último trecho da comédia, quando Estrepsíades se vê frente às 

conseqüências de seus atos.  

Esta comédia coloca no palco as conseqüências funestas da adesão ao novo tipo de 

educação – o filho que bate no pai e prova, pelo uso de todos os tipos de argumento e pelo 

exame de todos os pontos de vista, que isso é justo, certo e adequado. Foi justamente isto 

que procuramos ressaltar nesta aula. 

Nesse ponto, há um refinamento da questão, posto que Aristófanes vai tratar de um 

dos grandes tópicos de debate filosófico de sua época, como já referimos. Trata-se do 

exame de teses à luz da contraposição possível de ser argüida com base no binômio 

natureza e cultura. Aristófanes, com o objetivo de destacar a distorção moral causada pela 

nova educação, utiliza um recurso muito a gosto dos sofistas de sua época, que é a 

contraposição de teses à luz desse binômio. 

 Em primeiro lugar, foi proposto aos alunos que fizessem a análise dos versos 440-

451, para neles identificar os elementos referentes ao retrato do sofista. A seguir, que eles 

fizessem a comparação entre as características apresentadas por esse retrato do sofista e as 



 

características do sofista expostas no primeiro ágon da peça (ágon entre o Lógos Justo e o 

Lógos Injusto). 

 O passo seguinte foi apresentar as diferenças existentes entre o primeiro ágon e o 

segundo ágon (versos 1345-1451). Tal passo é necessário porque no segundo ágon temos a 

realização do tipo moral formado pelo Lógos Injusto, cujo retrato fora traçado no primeiro 

ágon. 

 A partir da leitura acompanhada do segundo ágon foi feita a apresentação do debate 

entre o tema da natureza e o tema da cultura. A seguir solicitou-se aos alunos que 

examinassem a argumentação de Fidípides:  

a) sob a luz do binômio natureza e a cultura;  

b) considerando o uso que o personagem faz da técnica dialógica dos sofistas, 

partindo da análise dos excertos fornecidos pela ministrante. Foram utilizados excertos de 

textos de Protágoras de Abdera, Crítias de Atenas, Antifonte, Trasímaco de Calcedônia e 

Cálicles, na edição de Rodolfo Mondolfo, O Pensamento Antigo – vol. I, tradução de 

Lycurgo Gomes da Motta, São Paulo: Editora Mestre Jou, 1971. 

O debate desenvolvido por Estrepsíades e Fidípides em torno do binômio natureza e 

cultura é extremamente importante para a compreensão do desfecho da peça e Aristófanes 

expõe idéias a respeito do tema que podemos associar às teses sustentadas por alguns 

sofistas. Assim, na aula, os alunos, ao lerem o segundo ágon da comédia, são apresentados 

a textos escolhidos que se referem ao pensamento de determinados sofistas, como 

exporemos a seguir: 

 

“Fidípides [justificando o fato de julgar que pode bater no pai] – Mas 

observe como os galos e todos esses outros animais se vingam dos seus 

pais. Ora, em que diferem de nós, senão porque não redigem decretos?” 

Nuvens, versos 1427-1429. 

 

O argumento pode funcionar como uma paródia das teses sustentadas por alguns 

pensadores, como as ilustradas pelo discurso de Trasímaco, encontrado na República de 

Platão: 

 



 

“E mesmo os que governam os Estados, aqueles que governam de 

verdade, supões que as suas disposições para com os súditos são 

diferentes das que se têm pelos carneiros, e que velam por outra coisa, 

dia e noite, que não seja tirarem proveito deles? E és tão  profundamente 

versado em questões justo e justiça, de injusto e injustiça, que 

desconheces serem a justiça e o justo um bem alheio, que na realidade 

consiste na vantagem do mais forte e de quem governa, e que é próprio 

de quem obedece e serve ter prejuízo; enquanto a injustiça é o contrário, 

e é quem manda nos verdadeiramente ingênuos e justos; e os súditos 

fazem o que é vantajoso para o mais forte e, servindo-o, tornam-no feliz a 

ele, mas de modo algum a si mesmos.”  Platão, República, 343 b-d. 

 

Nessa passagem, o justo é a vantagem do mais forte sobre o mais fraco: justo é que 

o mais forte exerça o poder e os mais fracos obedeçam e, nesse quadro, o mais feliz dos 

homens seria o tirano. Os argumentos de Trasímaco combinam com os argumentos 

expostos por Cálicles no Górgias, também de Platão, mais diretos e incisivos a respeito: 

 

“Cálicles – (...) mas a própria natureza, a meu ver, demonstra, de outro 

lado, que é justo prevaleça o melhor sobre o pior, quem pode mais, sobre 

quem pode menos”. Platão, Górgias, 483 d. 

 

Então, o exemplo do galo, utilizado por Fidípides em Nuvens, representa, na 

comédia, a argumentação com fundamento na phýsis, na esteira da estirpe sobretudo de um 

Cálicles e, também, de Trasímaco. Entretanto, Fidípides não justifica seus atos apenas por 

meio de idéias baseadas no primado da natureza. Com uma educação completa, a nova, é 

um homem de muitos recursos. Portanto, ele pode também sustentar com maestria 

argumentos contrários, isto é, aqueles que vêem nos acordos humanos, quando comvém, as 

origens e os alicerces das leis, para justificar as suas ações: 

 

“Fidípides – Acaso quem estabeleceu essa lei [de que não é justo bater 

nos pais] pela primeira vez não foi um homem como você e eu, que 



 

persuadiu aos antigos com suas palavras? Então é menos razoável que 

eu de meu lado, para o futuro estabeleça uma nova lei para os filhos: 

que, por sua vez, batam nos pais”? Nuvens, versos 1421-1424. 

 

A tese supra, exposta por Fidípides, de que se a lei é um produto humano, se não 

encontra o seu fundamento na ação de uma divindade, pode ser mudada em direção 

contrária, resulta na conclusão – rejeitada por Aristófanes, de que tudo de equivale, afinal. 

E sempre vencerá o mais esperto e sem escrúpulo. 

A posse da técnica ensinada pelo Sócrates sofista fez de Fidípides um debatedor 

temível, capaz de lançar mão de argumentos contrários, conforme a sua conveniência.  

Em conclusão, é importante que o aluno perceba a arte (astúcia) dramática do poeta 

que, ao mostrar as conseqüências da educação do Pensatório, aumenta ainda mais o poder 

persuasivo da comédia, mostrando o pai espancado pelo filho e levando o pai a reagir 

contra o desastre educacional, incendiando o casebre de Sócrates. Assim, a culminância do 

processo está no incêndio da escola229. 

 

Fazendo um desdobramento do conteúdo proposto para esta aula, foram examinados 

os seguintes temas: 

 1) Caracterização dos sofistas nas Nuvens; 

 2) Comparação com o primeiro ágon; 

 3) O segundo ágon; 

a) Os sofistas no segundo ágon: crítica literária; 

b) Os sofistas no segundo ágon: natureza (IX �VLM) e cultura (QR�PR M); 

c) Os sofistas no segundo ágon: a justiça é uma instituição humana; 

d) Os sofistas no segundo ágon: a justiça é o direito natural; 

4) A transformação de Fidípides: 

a) A argumentação de Fidípides: ataque à tradição; 

b) A argumentação de Fidípides: natureza (IX �VLM); 

c) A argumentação de Fidípides: cultura (QR�PR M); 

                                                           
229 Essa é uma das particularidades das Nuvens. Via de regra, as peças de Aristófanes terminam com uma 
cena de reconciliação, uma festa ou um banquete. Confira-se, por exemplo, Lisístrata ou A Paz. 



 

d) A argumentação de Fidípides: o uso da lógica; 

5) A reação às conseqüências funestas da educação do Pensatório: o incêndio do 

casebre de Sócrates. 

 

Bibliografia complementar indicada aos alunos: 

 

JAEGER, Werner – Paidéia, tradução de Artur M. Parreira, São Paulo: Livraria Martins 

fontes Editora Ltda., 1979, p. 384-407. 

MARROU, H.-I. – História da Educação na Antigüidade, tradução de Mário Leônidas 

Casanova, São Paulo: EPU, 1990, Primeira Parte, capítulos IV e V.�
MONDOLFO, R. – O Pensamento Antigo – vol. I, tradução de Lycurgo Gomes da Motta, 

São Paulo: Editora Mestre Jou, 1971, Livro I, capítulos II, III, IV e V.�
PEREIRA, Maria Helena da R. – Estudos de História da Cultura Clássica, vol. I, Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1980,capítulo V. �
 

As aulas 5 e 6 na experiência de 2006:�
 Na experiência de 2006 essas aulas não sofreram alteração 

 

2.6- Aula 7: A figura de Sócrates. 

No primeiro projeto montado para o Curso Experimental, antes mesmo da aplicação 

de 2003, a aula 7 seria dedicada à avaliação escrita, que deveria testar a habilidade do aluno 

de trabalhar com fontes antigas. Pensava-se, então, em verificar: 

a) A compreensão da peça como tal; 

b) Os limites da aceitação da imagem de Sócrates apresentada na comédia. 

 

Portanto, a aula 7 deveria ser dedicada a uma  prova escrita. Entretanto, devido ao 

fato de o conteúdo do curso ter se revelado muito extenso, acabamos por considerar que 

seria mais proveitoso realizar a avaliação na forma de uma monografia e dedicar essa aula à 

figura de Sócrates, segundo as várias fontes disponíveis. Assim, o conteúdo da aula 7, tal 

como foi ministrada, é o seguinte:  

1) Principais fontes para o conhecimento de Sócrates; 



 

    a) O Sócrates de Aristófanes; 

    b) O Sócrates de Xenofonte (Memoráveis, Apologia de Sócrates, Banquete); 

    c) O Sócrates de Platão (Apologia de Sócrates); 

 2) Sócrates na posteridade: 

 3) Pequena iconografia de Sócrates. 

  

Justificativa do conteúdo: 

Consideramos que a leitura e cotejo das fontes, tendo como fio condutor a figura de 

Sócrates, possibilita perceber a importância do papel desempenhado pela seleção das fontes 

no trabalho de interpretação da história. A eleição da elaboração de um trabalho como 

método de exame da questão apresenta duas vantagens: permitir ao professor corrigir 

possíveis falhas no momento mesmo da elaboração e treinar os alunos para a elaboração do 

trabalho final do curso.  

Os alunos examinaram excertos dos textos de Xenofonte (Memoráveis, Apologia de 

Sócrates) e o texto completo da Apologia de Sócrates de Platão. Alem disso, foram 

instados a ler O Banquete de Xenofonte. Solicitou-se que comparassem As Nuvens com 

os textos de Platão e Xenofonte segundo os seguintes parâmetros:  

a) O método de ensino utilizado por Sócrates nos relatos dos três autores;  

b) Caracterização dos tipos humanos que o acompanhavam, nos relatos dos três 

autores; 

c) As acusações feitas contra Sócrates presentes nos relatos de Aristófanes, Xenofonte 

e Platão; 

c1) Ateísmo; 

c2) Adesão à tradição filosófica naturalista; 

c3) O ensino daquelas teses ímpias e naturalistas. 

Esta atividade foi realizada em classe, em pequenos grupos. 

 

Bibliografia complementar indicada aos alunos: 

 

JAEGER, Werner – Paidéia, tradução de Artur M. Parreira, São Paulo: Livraria Martins 

fontes Editora Ltda., 1979, p. 457-540. 



 

PEREIRA, Maria Helena da R. – Estudos de História da Cultura Clássica, vol. I, Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1980, p. 387-396.  

 

2.7 – Avaliação: 

 

Trabalho final para avaliação dos alunos: 

 

Guia para o trabalho sobre As Nuvens: 

 

Monografia (em grupos de dois ou três alunos): 

 

PARTE A- Contexto geral e cultural: 

a) Breve resumo da peça (indicar a edição utilizada). 

b) Perfil de alguns personagens (indicar os versos e exemplificar com texto) 

Estrepsíades; 

Fidípides; 

Sócrates. 

c) Papel desempenhado pelo coro no desenvolver da ação; discutir a sua posição em 

relação à trama. Ilustrar com texto (indicar os versos). 

d) Analise da mensagem da parábase. Ilustrar com texto (indicar os versos). 

PARTE B- Educação arcaica e moderna: 

a) Os sofistas: características. 

b) Tipo humano formado pela antiga educação (Lógos Justo), quanto ao físico. 

c) Tipo humano formado pela antiga educação (Lógos Justo), quanto ao 

caráter. 

d) Tipo humano formado pela nova educação (Lógos Injusto), quanto ao físico. 

e) Tipo humano formado pela nova educação (Lógos Injusto), quanto ao 

caráter. 

 

PARTE C- Contexto específico: Sócrates: 



 

 A partir dos textos As Nuvens e Apologia de Sócrates fazer uma comparação entre 

o Sócrates de Aristófanes e o de Platão. Ilustrar com passagens e indicar a numeração dos 

versos. Fazer o mesmo com o texto de Xenofonte: Ditos e Feitos Memoráveis de 

Sócrates. 

 

Resultados da Avaliação dos Alunos: 

 Nessa proposta de curso, o resultado da avaliação dos alunos, seu sucesso ou seu 

fracasso, poderia fornecer os dados para a avaliação do próprio curso. Ao propor um 

sistema de avaliação que contemplasse, além de um trabalho final, uma série de avaliações 

parciais, consideramos que a avaliação deveria ser contínua, propiciando o 

acompanhamento do progresso dos alunos no trato com as fontes. Esse acompanhamento 

tão próximo visava a correção imediata de possíveis erros, o que possibilitou a adequada 

fixação dos conteúdos e dos métodos de trabalho. Para a composição da nota final foram 

considerados a somatória das avaliações parciais, cujo resultado deveria ser 10,00 e com 

peso 1, adicionada à nota do trabalho final, com valor total de 10,0, cujo peso era 2, 

dividido por 3230. 

 Na primeira experiência com o curso, realizada no primeiro semestre de 2003, de 60 

alunos que realmente freqüentaram todas as aulas e realizaram os trabalhos, 54 foram 

aprovados na primeira avaliação (90%). E, dos 6 alunos que foram submetidos a uma 

segunda avaliação, 3 foram aprovados, o que resulta em aprovação total de 95% dos alunos. 

 Na segunda experiência com o curso, realizada no primeiro semestre de 2006, de 65 

alunos que realmente freqüentaram todas as aulas e realizaram os trabalhos, 59 foram 

aprovados na primeira avaliação (92,4%). E, dos 6 alunos que foram submetidos a uma 

segunda avaliação, 5 foram aprovados, o que resulta em aprovação total de 97% dos alunos. 

Com esses resultados, em que devemos considerar o índice de aprovação bastante alto, 

poderíamos chegar à conclusão de que o curso atingiu os seus objetivos. 

 Entretanto, é necessário olhar esses dados com bastante reserva. O resultado 

estatístico alcançado não dá margem à formulação de uma conclusão absoluta, uma vez que 

a população examinada (60 alunos na experiência de 2003 e 65 alunos na experiência de 

2006) é muito pequena para tal.  
                                                           
230  M= [(trab.1 + trab.1 + trab.1 + trab.1 + trab.1) X 1] + (trab. final X 2) 

3 



 

 Também se faz necessário examinar o processo de avaliação em si mesmo. 

Consideramos que, no caso das duas experiências, tomamos todos os cuidados necessários 

para que a avaliação fosse eficiente: em todas as aulas houve avaliação por meio de 

exercícios e esses foram realizados tanto de forma coletiva - exercícios em grupo, como de 

forma individual, de maneira que não se permitisse que algum aluno pudesse sempre 

receber todos os seus créditos por trabalhos em grupo. Além disso, os trabalhos individuais 

tiveram uma pontuação maior do que os trabalhos em grupo, de forma que as habilidades 

individuais fossem mais valorizadas. As notas auferidas na avaliação final mostram que os 

objetivos foram alcançados, mas devemos considerar que o tempo de acompanhamento do 

aluno foi muito curto. Os verdadeiros ganhos, sob o ponto de vista qualitativo, só poderiam 

ser realmente avaliados com um acompanhamento mais longo desse aluno, inclusive com 

uma possível transposição das habilidades teoricamente adquiridas nessas experiências para 

outras disciplinas. E para isso, seriam necessários um outro projeto (agora de 

acompanhamento) e a anuência de outros professores. 

  



 

CONCLUSÃO 

 
 
 Ao iniciarmos este trabalho era nosso objetivo examinar a hipótese segundo a qual a 

comédia As Nuvens de Aristófanes possuía um valor heurístico para a disciplina História 

da Educação. Esse valor heurístico, a capacidade de remeter o aluno da disciplina História 

da Educação a outros textos e suscitar a pesquisa na área deveria ser colocado à prova em 

um Curso Experimental, ao longo do qual o aluno deveria vivenciar, respeitados os limites 

impostos pelo curso de curta duração, pelo fato de não fazer parte de nossos objetivos a 

formação de um historiador e pela própria inexperiência do aluno, alguns dos caminhos 

pelos quais a História, enquanto elaboração de um conhecimento especializado, é 

construída. Era também nosso objetivo mostrar que, muitas vezes, os textos conversam 

entre si e que outras áreas afins contribuem para uma melhor compreensão dele e de seu 

contexto. É nesse sentido, por exemplo, que os objetos de cultura material, principalmente 

aqueles referentes aos rituais dionisíacos em geral e ao teatro em particular, foram 

utilizados nas aulas. 

 Os motivos que nos levaram a escolher As Nuvens para o nosso projeto foram 

amplamente expostos. Como dissemos anteriormente, trata-se de um texto pleno de 

possibilidades para a aplicação nesse tipo de projeto: possibilita o exame do tema educação 

em diversos períodos históricos, estimula a pesquisa e o cotejo com outros textos, 

possibilita o estabelecimento de relações com outras disciplinas, principalmente a Filosofia 

da Educação. Além disso, ele exige o trabalho de referências cruzadas: durante nossa 

pesquisa, consideramos pertinente examinar as posições adotadas pelo autor em relação à 

educação de seu tempo nas obras que compõem o corpus aristofânico, com o objetivo de 

mostrar que o tema contemplado em Nuvens – a educação – era um problema 

constantemente presente nas preocupações de Aristófanes e que a escolha do tema 

educação nas Nuvens não responde somente ao imperativo de fazer rir, objetivo mais 

comum das comédias, mas está a serviço de fazer rir de maneira inteligente, a partir de uma 

análise crítica da realidade de seu tempo. 

A respeito das posições políticas assumidas por Aristófanes nada podemos falar que 

viesse a acrescentar algo de novo ao quadro já traçado anteriormente por grandes 

estudiosos. O problema apresenta sua real dimensão se considerarmos que tal análise 



 

depende basicamente de uma associação entre as posições pertencentes ao autor e as 

posições expressas por alguns de seus personagens. Ora, da produção total de Aristófanes, 

possuímos apenas um quarto das obras e não sabemos realmente que critérios nortearam a 

conservação dos textos que possuímos e por quem eles foram aplicados231. Cabe então 

pensar nas opiniões expostas nas obras remanescentes e, nesse terreno movediço das 

conjecturas que associa o autor aos discursos de determinados personagens ou, de maneira 

um pouco mais segura, aos discursos de seus corifeus nas parábases, poderíamos dizer com 

certeza que Aristófanes muitas vezes coloca na boca de seus personagens idéias que são 

próprias do pensamento aristocrático tradicional, que ainda sonha com a volta a um passado 

glorioso que não é aquele, imediatamente anterior à época em que o poeta viveu, isso é, o 

momento de grande efervescência comercial e cultural de Atenas, que sucedeu a sua vitória 

nas Guerras Greco-Pérsicas, mas o tempo mesmo dessas guerras, que ele vê como um 

período marcado pela presença, não somente de bons governantes, mas principalmente pela 

presença de cidadãos virtuosos, mais interessados no bem comum da cidade do que em si 

próprios. 

Sob o nosso ponto de vista, a marca distintiva da obra de Aristófanes é a 

preocupação com a educação. Não poderíamos falar de um programa educativo, pois ao 

fazê-lo, estaríamos ultrapassando os limites impostos pelo testemunho prestado pelo corpus 

que possuímos232, mas temos que reconhecer que há nele uma urgência, a urgência de 

apontar, criticar e corrigir modos de ser, pensar e agir dos atenienses, que ele considera 

perniciosos. 

Não podemos, de forma alguma, criticar em Aristófanes a ausência daquela forma 

de ver os movimentos da sociedade que Marc Bloch e os fundadores dos Annales 

chamaram de longa duração na História. Seria um anacronismo bizarro e seria 

desconsiderar o fato de que, via de regra, o indivíduo que vive o momento histórico está 

nele imerso e enxerga apenas os motivos pontuais das mudanças pelas quais a sociedade 

passa. Portanto, Aristófanes encontraria dificuldades em ver os processos que motivaram as 

                                                           
231 Excetuando-se, é claro, a seleção natural realizada por incêndios, enchentes e outros desastres desse tipo, 
que tanto contribuíram para a extinção de textos antigos. Ao falar de uma seleção proposital, pensamos, por 
exemplo, em uma possível seleção de textos a serem usados nas escolas secundárias durante o período 
helenístico, nos interesses particulares dos estudiosos que trabalharam nas bibliotecas da Antigüidade, ou 
ainda, em uma sobrevivência motivada pelo fato de serem obras citadas em outros autores. 
232 Uma vez que, na obra de Aristófanes, não há qualquer referência que indique uma intenção nesse sentido, 
como é o caso, por exemplo, da obra de Platão.  



 

transformações pelas quais a sociedade de seu tempo passava e a sua tendência é lançar a 

culpa na guerra, nos políticos atuais ou na má educação de seu tempo. 

Esse é o caso específico de Nuvens. Aristófanes atribuiu uma boa parte do que 

acreditava ser a dissolução dos costumes de seu tempo à introdução do ensino dos sofistas 

em Atenas e à contaminação que ele teria causado nas diversas esferas da vida pública e 

particular da cidade e afirmou a necessidade de volta à antiga educação aristocrática que 

formara os “guerreiros de Maratona”. O que ele não viu é que a educação dos sofistas, 

principalmente o ensino da retórica, respondia às necessidades da democracia que começara 

a tomar forma por ocasião das reformas de Sólon, tomara corpo com as reformas de 

Clístenes e, principalmente, de Efialtes e que, no seu tempo, culminara com o que alguns 

estudiosos definem como democracia radical: uma cidade onde grande parte dos cargos 

públicos era preenchida por meio de sorteios e a decisão, no âmbito da política e dos 

tribunais, dependia da maestria do indivíduo na arte do discurso. Ele não compreende essa 

necessidade, mas seu combate aos sofistas repousa sobre os possíveis estragos operados nos 

educandos por uma educação que desconsidera os aspectos éticos e morais e centra a sua 

atenção apenas em habilidades técnicas. Nesse sentido, a crítica aristofânica contra os 

sofistas pertence à mesma linhagem da crítica tecida por Platão, e ambas emanam da 

mesma fonte, a educação aristocrática tradicional, em que a tekhné está a serviço da 

formação do homem excelente, considerando-se, nessa excelência, a qualidade do caráter. 

 

As Nuvens possui um valor heurístico? Essa pergunta primeira, feita por ocasião da 

elaboração do projeto, é, na verdade, um segredo de polichinelo. A experiência acumulada 

ao longo dos anos na utilização do texto para o estudo da sociedade e da educação gregas, 

realizada com alunos de cursos voltados para a formação de professores, mostrava que sim. 

Já então saltava aos olhos a riqueza de dados existente no texto e a virtude que ele possuía 

no sentido de despertar nos alunos a curiosidade para o mundo antigo e a necessidade de 

pesquisa em temas que, afinal das contas, também podem ser atuais, como é o caso dos fins 

da educação. Sabíamos, por meio de uma prática que, à época, era ainda necessário uma 

organização mais racional que estabelecesse de maneira clara e por escrito os motivos de 

algumas opções feitas; e que essa comédia possuía a capacidade de suscitar a formação de 

uma espécie de teia, em que textos de outros autores clássicos e dados fornecidos por áreas 



 

afins formavam um quadro extremamente vivo da educação e da vida da Atenas do século 

V a.C. Portanto, tratava-se de organizar os dados em um todo coerente e mostrar como esse 

valor heurístico, que a prática de estudiosos do porte de Marrou já reconhecera, sem 

explicitar, podia ser explorada em sala de aula, no dia-a-dia de professor e alunos. 

Assim, nova é a proposta de uma forma de trabalhar que tenta extrair todas as 

possibilidades de um texto e que faz com que os alunos sejam ativos na construção do 

conhecimento, ao invés de receber o conhecimento pronto. Esse tipo de trabalho tem o dom 

de mostrar aos alunos que a História não é um produto pronto e imutável, que ela em algum 

momento foi elaborada por alguém, e que essa elaboração é, ela mesma, dependente de 

escolhas que o historiador faz em seu estudo. Além disso, mostra aos alunos que a História 

da Educação não é um compartimento estanque, mas se relaciona com outros campos que 

são a ela afins e dos quais depende, como a Filosofia da Educação, a História Geral, a 

História Política, a História das Mentalidades, a História das Religiões, a Arqueologia, a 

Sociologia e tantos outros. E é aí que reside o valor heurístico das Nuvens, valor esse que a 

faz ser um excelente exemplo de como se pode trabalhar com a história de longa duração ao 

invés de investigar acontecimentos pontuais na História. Nesse sentido, As Nuvens vai 

muito além de uma simples utilização do ágon entre o Lógos Justo e o Lógos Injusto como 

um exemplo da crise educacional ateniense do século V a.C. Essa comédia permite 

examinar o processo de desenvolvimento educacional de Atenas e as suas relações com as 

outras mudanças que aconteciam na sociedade da época. 

Entretanto, como dissemos anteriormente, os subsídios oferecidos pelas Nuvens não 

são completos. Aspectos como a educação espartana e a educação feminina estão ausentes, 

e devem ser completados pelo professor.  

 

É grande o número de queixas formuladas pelos professores em relação aos alunos 

de hoje. Problemas como a falta de leitura com que chegam aos cursos superiores (os 

alunos lêem pouco e mal), a falta de vontade em ler aquilo que é recomendado nas aulas, a 

facilidade com que se burlam as avaliações, por meio das cópias de trabalhos feitas da 

Internet, tudo isso perturba sobremaneira o trabalho diário das salas de aula. A mudança 

desses comportamentos exige um movimento interior por parte do aluno. É preciso que ele 

queira mudar, mais do que os conselhos de um professor atento e preocupado. E 



 

determinados comportamentos são refratários à medições, pelo menos quando o espaço de 

tempo é muito curto para tal. Independentemente de mensuração (não cabível no caso), 

como falar de uma mudança de comportamento dos alunos, sentida, mas não medida, 

durante as duas aplicações do Curso Experimental realizadas quando da elaboração da tese?  

O fato é que se sente um maior envolvimento dos alunos conforme o curso avança e, 

conforme esse envolvimento aumenta, maior também é o número de alunos que fazem a 

leitura prévia de textos que é recomendada para a aula seguinte233. Podemos atribuir essa 

mudança, em parte ao comprometimento paulatino com o trabalho e, em outra parte, aos 

próprios méritos do texto que, sendo uma comédia, envolve aspectos ligados à motivação 

que lhe são próprios. Entretanto, a mensuração dessa mudança comportamental só poderia 

ser feita por meio de um acompanhamento do aluno ao longo de todo o seu curso de 

graduação, o que, nesse momento, é algo inviável. 

Ao mesmo tempo, é extremamente difícil trabalhar com um texto de Aristófanes 

quando a audiência é composta de alunos que apenas começam a tomar contato com a 

cultura grega. As próprias características que marcam a Comédia Antiga - seu caráter 

político e paroquial, a constante referência a cidadãos de Atenas, muitas vezes 

desconhecidos, a linguagem utilizada, o fato de ser parte integrante de um ritual religioso e 

ao mesmo tempo seu caráter cívico, podem afastar o aluno ou, se bem exploradas, podem 

aproximá-lo da peça. Nesse sentido, sempre voltamos à lição ministrada por Ítalo Calvino 

em Por Que Ler os Clássicos. Segundo a sua definição, clássica é aquela obra que sempre 

nos fala sobre o humano e, a cada leitura, nos apresenta algo de novo. Nesse sentido, se As 

Nuvens é um texto imprescindível para os educadores e, como tal, é imperativo que seja 

estudado, ele também merece ser lido apenas pelo prazer proporcionado pela beleza que lhe 

é própria e que aparece em toda a sua força em seus cantos corais. Essa peça, ao ser 

estudada, traz ao professor, diante das responsabilidades e das escolhas que lhe são 

próprias, e ao aluno, que ele orienta, um grande prazer, sempre uma nova graça, um novo 

jogo de palavras, o brilho de uma mente mordaz, que não se acovardou diante do poder e 

que, do alto de sua posição de mestre, teve coragem de 

 

                                                           
233 Infelizmente essa é uma pesquisa que não foi registrada, a do número de alunos que leram o texto 
recomendado para a aula seguinte. E, se fosse feita, penso que envolveria o expurgo daquela porcentagem de 
alunos que não assumem a não realização da tarefa, o que é um problema por si só. 



 

“(...) dizer o que é justo, e avançar, com dignidade, contra Tífon e o 

furacão (...)” e “(...) responder a esses ataques perante os Atenienses, 

sempre prontos a mudarem de decisões (...)”. 
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CURSO EM POWER POINT 

 
 
 
 Este CD contém as sete aulas do Curso Experimental para a disciplina EDF 0119 

(História da Educação), tal como foram ministradas na primeira experiência, realizada 

durante o primeiro semestre do ano de 2003 e na segunda experiência, realizada durante o 

primeiro semestre do ano de 2006. Contém também o material referente ao Exercício 

Cênico realizado pelos alunos na II Semana de Estudos Clássicos e Educação da FEUSP 

(fotografias e folder do evento). 

  

Para a correta leitura das aulas é necessário que o computador possua um programa 

de fontes para o grego. Caso não tenha, instale o programa sgreek que está no CD da 

seguinte forma: 

1) Abra o CD em uma janela pequena; 

2) Abra em janelas pequenas: Meu Computador, Disk1_vol1 (C:), Windows, 

Fonts; 

3) Com o botão esquerdo do mouse pressionado, arraste o programa sgreek para a 

pasta Fonts. 
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Maria Amalia Longo Tsuruda 

 

 

Este texto foi elaborado a partir da tradução da Profa. Dra. Gilda Maria Reale Starzynski 

da comédia As Nuvens de Aristófanes, para ser apresentado na II Semana de Estudos 

Clássicos e Educação (de 05 a 09 de maio de 2003) como exercício cênico pelos alunos 

do período vespertino do primeiro semestre de Pedagogia da FEUSP. 

 

 

CENA 1: Um professor faz uma exposição no quadro. Alunos espalhados pelas carteiras, fazendo as mais 

variadas coisas: dormindo, conversando, jogando. Duas Nuvens entram pelo corredor central. 

 

Professor: Blá, blá, blá... Os gregos... blá, blá blá... (O PROFESSOR CONTINUA A FALAR EM OFF, 

ENQUANTO AS NUVENS FALAM) A educação espartana blá, blá, blá... Os filósofos naturalistas... blá, 

blá, blá... Os sofistas, blá, blá, blá... A educação aristocrática, blá, blá, blá... O ensino da música, blá, blá, 

blá... O ensino da educação física blá, blá, blá... A democratização do ensino blá, blá, blá... Sócrates, blá, blá, 

blá...  

 

Nuvem 1 – O que é aquilo? O que está acontecendo ali? 

Nuvem 2 – Não sei. Parece uma aula... 

Nuvem 1 – Aula? AULA? Que é isso? Olha só como dormem! 

Nuvem 2 – Sei não... Olhe só aqueles ali. Parece que estão jogando pontinhos... 

Nuvem 1 – E aquelas lá... Estão conversando sobre os namorados... 

Nuvem 2 – Isso é inadmissível! Olha só! O professor saiu e eles nem notaram. Vamos lá! 

 

As Nuvens se aproximam do palco e cutucam o aluno mais próximo, que dorme no chão. 

 

Nuvem 2 – Ei, você, acorde. 

Aluno 1 – (Apavorado) Aaaaah! Credo! Que é isso? (todos os alunos olham para a cena). Quem são vocês? 

Monstros! Aaaah! SOCORRO!!!!!! (Alguns alunos se aproximam da cena, outros rapidamente retiram as 

carteiras e o quadro). 

Nuvem 1 – Calma... Somos Nuvens. 

Aluno 1 – Nuvens? Que Nuvens? 



 

Nuvem 2 – Nuvens... Aquelas do céu... 

Nuvem 1 – Sim, sim... (as duas se dirigem para o palco) Nuvens do céu, aquelas que chovem, trovejam, 

mudam de forma... 

Nuvem 2 – Estávamos passando e vimos vocês. E imediatamente tomamos a forma de 

carneirinhos, pois vocês estavam dormindo tão sossegados... DORMINDO NA AULA!!! 

Aluno 1 – Claro que eu estava dormindo! O que vocês esperavam? Essa aula é um porre! 

Aluno 2 – Eu não estava dormindo. 

Nuvem 1 – Não. Estava jogando pontinhos... 

Aluno 2 – Não era pontinhos... Era batalha naval! Também, o professor só fala dos gregos... O que é que eu 

tenho a ver com os gregos? 

Aluno 3 – É isso mesmo! Somos alunos do terceiro milênio! O que temos a ver com esses gregos que já 

morreram e já viraram pó há séculos? 

Aluno 1 – Queremos prática! Queremos computadores! Vamos juntar o pessoal! Vamos fazer uma assembléia 

de alunos... 

Nuvem 1 – PODE PARAR AÍ MESMO! Essa é a vantagem de ser Nuvem... Nós, as Nuvens, somos imortais. 

Nos desfazemos em chuvas que fertilizam a terra e voltamos à nossa forma por meio de mecanismos da Física 

que vocês devem ter estudado no segundo grau... 

Nuvem 2 – Condensação, precipitação, evaporação, se é que vocês não dormiram nessa aula... 

Nuvem 1 – E de lá de cima vemos a história e a insensatez dos homens. Vocês querem prática já. Mas, 

respondam: vão construir a sua prática tendo como base o quê? Nós já vimos muita coisa. 

Nuvem 2 – Vocês sabem, por exemplo, que nenhuma educação é neutra? 

Aluno 2 – Paulo Freire? 

Nuvem 1 (docemente) – Também, mas antes dele, muito antes, Aristófanes, um grego... 

Aluno 3 – Aristóteles? 

Nuvem 2 – Não, meu jovem, Aristó FA NES! 

Aluno 1 – Também, com esses nomes impossíveis... 

Nuvem 1 – Aristófanes viveu no século V a.C. em Atenas e foi um autor de comédias. Os gregos foram os 

inventores do teatro ocidental, e consideravam esta forma de arte extremamente educativa, uma forma de 

educação das massas populares... 

Aluno 2 (animado) – Educação das massas populares! Que idéia prática e democrática! Vou dar uma aula por 

meio de teatro! (faz um movimento para sair) 

Nuvem 2 (segurando-o pela parte de trás da camiseta) – Calma! Não era bem isso que o teatro grego fazia. 

Eles não davam aula... 

Nuvem 1 – O diferencial do teatro grego enquanto forma de educação está no fato de que eles não davam 

aula... 

Aluno 3 – Então, o que eles faziam? 



 

Nuvem 2 – Eles expunham, dentro da peça, um problema qualquer que houvesse na sua sociedade, 

apresentavam as várias facetas da questão e esperavam que os espectadores refletissem sobre o problema. 

Nuvem 1 – E isso tinha bastante sentido num Estado em que a democracia era participativa, isto é, que cada 

cidadão tinha o direito de participar efetivamente da política. 

Aluno 1 – Hummmm... Será que eles não discutiram a educação? 

Nuvem 2 – Sim! Aristófanes... 

Aluno 3 – Aristóteles? 

Nuvem 2 – Não, meu jovem, Aristó FA NES! Ouvido duro, hem?.. Isso me lembra uma coisa... Eu estava 

passando em cima da turma de Educação Física e ouvi: a professora de Filosofia do Desporto falava dos 

sofistas e o aluno entendeu um pouquinho diferente, duas letras... Depois quis fazer uma monografia sofre a 

filosofia dos surfistas... E não entendeu por que ela não queria orientar a monografia... 

Aluno 1 – Essa é grave... Coitada da mulher! 

Nuvem 2 – Ouvido duro. Mas, como eu estava dizendo, Aristófanes fez uma peça com o nosso nome, As 

Nuvens. Éramos personagens muito importantes... 

Nuvem 1 – Eu lembro... Éramos o coro, personagem importantíssima no teatro antigo. Na 

época, fiquei impossível! 

Aluno 2 – A peça era sobre o problema das enchentes em Atenas? Porque se for, não estou interessado... 

Nuvem 2 – Não. Eu acho que o assunto poderia interessar a você: trata-se da discussão sobre uma crise na 

educação ateniense do século V a.C. 

Aluno 2 – Educação! Você está tentando me seduzir. Por que uma crise acontecida no século V a.C. haveria 

de me interessar? 

Nuvem 1 – Porque determinados temas são universais. No caso, trata-se de uma crise nos valores da 

educação. Quando o problema atinge um ponto fundamental, a época não tem muita importância. Com o 

correr dos séculos, os homens mudam apenas na sua aparência exterior. 

Aluno 3 – Não entendi... 

Nuvem 2 – O que queremos dizer é que não importa se o ser humano usa manto de lã ou abrigo de tactel, a 

perguntas primeiras, aquelas que realmente interessam, isto é, para o quê se educa os jovens e que tipo de ser 

humano se pretende formar, essas são eternas. 

Alunos 1 – Agora começa a me interessar. Será que poderíamos ver como esse grego, como é mesmo o nome 

dele? Aristó fa nes? Tratou o problema? 

Nuvens (juntas) – SIM!!!! 

 

CENA 2: ENTRAM DOIS NARRADORES 

 

NARRADOR 1: Atenas, século V a.C. A Guerra do Peloponeso está em curso e a cidade está lotada de gente, 

pois, devido à invasão do exército espartano, os camponeses foram obrigados a se refugiar dentro dos muros, 

trazendo consigo os escravos. 



 

NARRADOR 2: Um velho camponês, Estrepsíades, não consegue dormir. Faz e refaz as suas contas e se 

lastima, pois está atolado em dívidas e o dia do pagamento se aproxima. Ele contraiu as dívidas para satisfazer 

as vontades de seu filho, Fidípides. O jovem, criado como um nobre, só quer saber de esportes hípicos. Os 

motivos que levaram a uma tal situação, ele mesmo nos contará. 

ESTREPSÍADES: Antes tivesse morrido desgraçadamente a casamenteira que me enfiou na cabeça a idéia de 

casar com a mãe dele! Eu levava uma vida rústica, agradabilíssima, embolorado, sujo e à vontade, e me 

sobravam abelhas, azeitonas e rebanhos... Depois, casei-me com uma sobrinha de Mégacles, filho de 

Mégacles; eu, um camponês, ela, da cidade, orgulhosa, delambida, uma perfeita grã-fina. No dia do 

casamento, quando me deitei ao seu lado, eu cheirava a coisas simples: vinho novo, lã, fartura; ela, por sua 

vez, rescendia a perfume, açafrão, beijos de língua, despesas, gulodices e outras luxúrias de Afrodite... Por 

certo, não direi que era preguiçosa, mas esbanjava... (com a mão debaixo do manto faz um gesto obsceno). 

Depois disso, quando tivemos esse filho aí (aponta o filho), eu e minha boa mulher, desde logo brigávamos 

por causa do nome... Ela lhe juntava um “hipo”, para dar um ar nobre: Xantipo, Caripo, ou Calípides. Eu 

escolhia o nome do avô, Fidônides. E discutíamos sem cessar! Depois, com o tempo, fizemos as pazes e 

criamos um nome misto: Fidípides. Com o filho no colo, ela o acalentava: “Ah, quando você for grande e 

conduzir um carro até a cidade, com a túnica de vencedor nos Jogos Olímpicos!...” E eu dizia: “Não! Ah, 

quando você conduzir as cabras, vindo do Monte Feleu, como seu pai, vestido com uma pele!...” 

NARRADOR 3: A opinião da mãe prevaleceu, e agora o jovem só quer saber de esportes hípicos que, devido 

ao preço dos equipamentos, cavalos, selas, freios, e da manutenção dos próprios cavalos, são privativos dos 

nobres gregos. 

NARRADOR 4: Agora, o velho tem uma idéia que considera diabolicamente excelente: mandar o filho 

estudar a arte do discurso para que, diante dos tribunais, defenda a causa do pai e convença os juízes de que o 

velho não tem nada a pagar. 

ESTREPSÍADES: Fidípides!? (suavemente) Fidipidesinho ?! 

FIDÍPIDES: Que é, meu pai? 

ESTREPSÍADES: Diga-me, você gosta de mim? 

FIDÍPIDES: Sim, por Posidão, o deus dos cavalos. 

ESTREPSÍADES: Não, não me fale desse deus, causador de minhas desgraças! Se você gosta de mim, 

obedeça! 

FIDÍPIDES: Em que? 

ESTREPSÍADES: Mude de hábitos e vá aprender o que eu aconselhar. 

FIDÍPIDES: O que? 

ESTREPSÍADES: Olhe ali. (Aponta para a casa de Sócrates). Você está vendo aquele casebre? 

FIDÍPIDES: Estou vendo. Mas, o que é aquilo? 

ESTREPSÍADES: De almas sábias aquilo é um “pensatório”... Lá moram homens que se a gente lhes der 

algum dinheiro, ensinam a vencer com discursos nas causas justas e injustas. 

FIDÍPIDES: Ah! Já sei, uns coitados! Você está falando desses charlatães, pálidos e descalços, entre os quais 

o funesto Sócrates e Querefonte... Mas, o que eu deveria aprender lá? 



 

ESTREPSÍADES: Dizem que no meio deles os raciocínios são dois, o justo e o injusto. Eles afirmam que o 

raciocínio injusto, discursando, vence as causas mais injustas. Se você aprender esse raciocínio injusto, eu não 

precisaria pagar as dívidas que fiz por sua causa. 

FIDÍPIDES: Não vou, nem que você me dê os faisões de Leógoras. Se for estudar na escola perderei o meu 

belo bronzeado e não suportaria olhar para os meus amigos cavaleiros todo desbotado. 

ESTREPSÍADES: Ah, é assim? Então você não há de comer dos meus bens, nem você, nem o cavalo de trela, 

nem o puro sangue... Vá para o inferno, e leve os seus cavalos! 

FIDÍPIDES: Vou para a casa do meu tio Mégacles! Estou pouco me importando com você. 

(SAEM OS DOIS) 

CENA 3: 

NARRADOR 1: Agora a crise está armada. O velho, diante da recusa do filho, decide ir ele mesmo estudar. 

ESTREPSÍADES (batendo palmas na frente da casa): Ei! Filho, filhinho! 

DISCÍPULO (de dentro da casa): Vá para o inferno! Quem bateu à porta? 

ESTREPSÍADES: O filho de Fidão, lá da roça! 

DISCÍPULO: Você só pode ser um ignorante! Batendo assim tão estupidamente, me fez abortar um 

pensamento já concebido! 

ESTREPSÍADES: É que eu venho de longe... Mas fale-me desse negócio que está abortado... 

DISCÍPULO: É proibido falar para quem não é discípulo... 

ESTREPSÍADES: Então fale, pois vim ao “pensatório” para ser um discípulo... 

DISCÍPULO: Vou dizer. Há pouco, Sócrates interrogava Querefonte sobre quantas vezes uma pulga pode 

saltar o tamanho de seus próprios pés... 

ESTREPSÍADES: Então, como foi que ele mediu? 

DISCÍPULO: Com a maior habilidade. Dissolveu cera; depois, pegou a pulga e mergulhou os seus pés na 

cera. A seguir, quando a pulga esfriou, ficou com umas botinhas; ele descalçou-as e mediu a distância. 

ESTREPSÍADES: Que maravilha! Que sutileza de pensamento! 

DISCÍPULO: Pois veja então este: Querefonte perguntou-lhe se os mosquitos cantam pela boca ou pelo 

traseiro. Sócrates explicou que o intestino do mosquito é estreito; como é apertado, o ar passa por ele com 

violência e se encaminha diretamente para a rabadilha; então o buraco ressoa por causa da violência do sopro. 

ESTREPSÍADES: Ah, então o rabisteco do mosquito é uma trombeta! Seja Sócrates três vezes bem-

aventurado, só por essa “intestigação”... De fato, é muito fácil se defender no tribunal, quando se conhece a 

fundo o intestino dos mosquitos... 

ENTRAM NA ESCOLA. VÊEM-SE OS OUTROS DISCÍPULOS EM POSES ESTRANHAS 

ESTREPSÍADES: Por que esses fulanos olham para a terra? 

DISCÍPULO: Procuram o que está debaixo da terra. 

ESTREPSÍADES: Ah! Com certeza estão procurando cebolas... E o que estão fazendo estes outros, tão 

inclinados? 

DISCÍPULO: Procuram saber o que está debaixo do embaixo da terra. 

ESTREPSÍADES: E por que é que o rabo deles está olhando para o céu? 



 

DISCÍPULO: Está aprendendo astronomia por sua própria conta... 

ESTREPSÍADES (pegando um mapa): O que é isso? 

DISCÍPULO: Este é o círculo da Terra. Está vendo? Eis aqui Atenas. 

ESTREPSÍADES: Não acredito, pois não vejo os juízes no tribunal... 

NARRADOR 2: Um velho tonto que toma tudo no sentido literal. Como se sairá aprendendo as sutilezas do 

discurso com Sócrates? 

SÓCRATES: Mas, o que você quer? 

ESTREPSÍADES: Preciso aprender a falar, pois estou sendo saqueado, pilhado e penhorado nos meus bens, 

por credores e juros muito aborrecedores... 

SÓCRATES: E como você não percebeu que se endividava? 

ESTREPSÍADES: Foi uma doença de cavalos, terrível, devoradora, uma “cavalite” que acometeu o meu 

filho! Mas ensine-me aquele seu raciocínio que não devolve nada. Pelos deuses, juro pagar-lhe qualquer 

salário que você cobrar!... 

SÓCRATES: Por quais deuses você pretende jurar? Para começar, em nosso meio os deuses são moedas fora 

de circulação... 

ESTREPSÍADES: Como é que vocês juram? 

SÓCRATES: Juramos pelas Nuvens. (SOLENEMENTE) Vinde Nuvens, mostrai-vos a esse homem! 

(COMEÇA UM BARULHO DE CHUVA E DE TROVÕES) 

ESTREPSÍADES: Não, ainda não! (ABRE UM GUARDA-CHUVA) Desgraçado de mim, vou pegar um 

resfriado!  

SÓCRATES (PARA ESTREPSÍADES): Fique quieto, pois um grande enxame de deusas se movimenta 

cantando. 

NUVENS (ENTRANDO LENTAMENTE PELO CORREDOR CENTRAL): Nuvens inesgotáveis, 

levantemo-nos, visíveis em nossa natureza orvalhada e brilhante! Longe do pai, o Oceano, vamos aos cimos 

das montanhas, cobertos de árvores. Contemplemos os picos longínquos, as searas, a Terra sacrossanta e 

irrigada, os rios e o mar. 

ESTREPSÍADES: Por Zeus, Sócrates, diga-me: quem são essas que proferiram esse canto venerável? Serão 

por acaso alguma assombração? 

SÓCRATES: De modo algum! São as Nuvens celestes, deusas grandiosas dos homens ociosos. São elas que 

proporcionam pensamento, argumentação e entendimento, narrativas mirabolantes e a arte de impressionar e 

de fascinar. 

ESTREPSÍADES: E onde estão elas, que não vejo? 

SÓCRATES: Ali. 

ESTREPSÍADES: Ali onde? 

SÓCRATES: Ali! Não é possível que não as veja, a não ser que tenha nos olhos remelas do tamanho de 

abóboras! 

ESTREPSÍADES: Sim, agora eu as vejo, pois já ocupam todo o espaço. 



 

SÓCRATES: E, no entanto, você não sabia que são deusas, não acreditava nelas? 

ESTREPSÍADES: Não, pensava que fossem vapor, orvalho e fumaça... 

SÓCRATES: Nada disso! Elas são importantíssimas, pois sustentam a maior parte dos sofistas, dos adivinhos, 

dos artistas da medicina, dos vadios que só se importam com sua aparência e dos charlatães de coisas celestes. 

ESTREPSÍADES: Mas, se são Nuvens, o que aconteceu, por que parecem mulheres? (OLHA PARA O CÉU) 

Aquelas lá parecem flocos de lã desenrolada. Estas aqui têm narizes... 

SÓCRATES: É fácil: alguma vez, olhando para o céu, você não viu nuvens semelhantes a animais, como 

touros ou leopardos? 

ESTREPSÍADES: Sim, vi. E o que quer dizer isso? 

SÓCRATES: Elas se transformam em tudo o que desejam. Se vêem uma pessoa, logo tomam a forma que o 

seu caráter inspira. 

ESTREPSÍADES: Se vêem lá de cima um ladrão de bens públicos, como determinados políticos, o que elas 

fazem? 

SÓCRATES: Logo tomam a forma de lobos... 

ESTREPSÍADES: Ah! Então foi por isso que ontem, quando viram Cleônimo, o covarde que em batalha 

jogou fora o escudo e correu, logo viraram veados... 

SÓCRATES: E agora, você está vendo, viam Clístenes, o travesti, e por causa disso mudaram-se em 

mulheres... Mas, você, o que você deseja? 

ESTREPSÍADES: Eu quero aprender aquele discurso que não devolve nada, para me defender nos tribunais e 

não pagar as dívidas. 

SÓCRATES: Então venha. 

SAEM OS DOIS. 

NARRADOR 1: Observem, caros espectadores, o perigo de tudo isso: Aristófanes associa Sócrates aos 

filósofos naturalistas, aqueles que estudavam a origem da natureza física. Entretanto, apenas sete anos antes 

da apresentação das Nuvens os atenienses haviam condenado Anaxágoras, que se atrevera a formular uma 

explicação natural para o sol e a lua. 

 

CENA 4: 

 

CORO: Ora vejam só! O velho safado fez dívidas e agora não quer pagar. Vai aprender as técnicas de compor 

o discurso, mas seu objetivo é o pior possível. E isso, caros espectadores, só pode acabar mal! 

Sócrates e Estrepsíades saem do “pensatório”: 

SÓCRATES: Não! Não! Não! Pela respiração! Assim não é possível! Você é muito burro! 

ESTREPSÍADES: Sócrates, ó Socratezinho! Não desista de mim! Eu preciso aprender! 

SÓCRATES: Mas você não retém nada! Esquece tudo, mal acabo de explicar! 

ESTREPSÍADES: Pela deusa fumaça! Não me expulse da escola! Como poderei me livrar dos credores? 



 

SÓCRATES: Está vendo? Não é deusa fumaça, imbecil! SÃO NUVENS!!! Mas você não tem um filho? 

Traga-o para aprender. 

ESTREPSÍADES: Isso! Boa idéia! 

Estrepsíades sai para buscar o filho. 

SÓCRATES (para o público): Quem sabe, o filho é menos tapado que o pai. 

ESTREPSÍADES (entra puxando o filho pela orelha): Ei-lo aqui! Por favor, Sócrates, pela deusa orvalho, 

ensine-o a enganar os credores! 

SÓCRATES: Já disse que são Nuvens! As coisas não são bem assim. Nós podemos, na nossa escola, 

ministrar dois tipos de educação, a antiga e a nova. Vou traze-los aqui, para que você escolha qual dos tipos 

vai educar o seu filho. 

 

ENTRAM OS DOIS ARGUMENTOS, BRIGANDO, SE ESTAPEANDO. 

 

ARG. JUSTO: Venha cá! Mostre-se aos espectadores, você que é um atrevido! 

ARG. INJUSTO: Ora, vá pra... vá pra onde quiser! Pois falando diante do povo, acabarei com você! 

ARG. JUSTO: Ah é? E quem você pensa que é? 

ARG. INJUSTO: Uma raciocínio... 

ARG. JUSTO: Sei. O raciocínio fraco... 

ARG. INJUSTO: Sou fraco, mas vencerei você, que diz que é o mais forte. 

ARG. JUSTO: Como vai fazer isso? 

ARG. INJUSTO: Encontrando idéias novas. 

ARG. JUSTO: Isso agora está na moda, por causa de uns insensatos que andam por aí. 

ARG. INJUSTO: Insensatos não, sábios. 

ARG. JUSTO: Eu vou acabar com você! 

ARG. INJUSTO: Pode me dizer como? 

ARG. JUSTO: Dizendo o que é justo. 

ARG. INJUSTO: E eu vou responder, e virar tudo de pernas para o ar... Para começar, afirmo que a justiça 

não existe. 

ARG. JUSTO: Como não existe? 

ARG. INJUSTO: Bem, se ela existe, onde está, que não a vejo? 

ARG. JUSTO: Está com os deuses! 

ARG. INJUSTO: Ah, é? Então, se ela existe e está com os deuses, como é que Zeus, que é o senhor deles, não 

morreu, depois que acorrentou o próprio pai? 

ARG. JUSTO (voltando-se para os espectadores): Estão vendo como é que a maldade aparece? Dêem-me 

uma bacia, que vou vomitar... 

ARG. INJUSTO: Você é um velho tonto, um desequilibrado... 

ARG. JUSTO: E você é um fresco, um sem-vergonha... 

ARG. INJUSTO: Obrigado! 



 

ARG. JUSTO: Palhaço! Parricida! 

ARG. INJUSTO: Você não vê que com esses xingamentos está me premiando? 

ARG. JUSTO: Pois é, antigamente seriam considerados como pauladas no lombo... 

ARG. INJUSTO: Mas hoje servem de enfeite... 

ARG. JUSTO: Você é um atrevido! Não tem vergonha na cara... 

ARG. INJUSTO: E você é um velho antiquado! 

ARG. JUSTO: Por sua culpa nenhum menino quer ir à escola. E um dia os atenienses hão de saber o que você 

ensina a esses insensatos... 

ARG. INJUSTO: Enquanto isso, você vai minguando... 

ARG. JUSTO: E você é bem sucedido. E, no entanto, fica ensinando as idéias desses sofistas que só se 

interessam em vencer, sem se preocupar com a justiça da causa... 

ARG. INJUSTO: Ah! Que sabedoria de que você se lembrou... 

ARG. JUSTO: Ah! Que loucura a sua e a da cidade que o sustenta, enquanto você corrompe a juventude... 

ARG. INJUSTO (ABRAÇANDO FIDÍPIDES): Venha, meu rapaz. Deixe-o com suas velharias... 

ARG. JUSTO (PUXANDO FIDÍPIDES): Não ponha a mão nele, senão você se arrepende! 

CORO: Chega de lutas e de insultos. O melhor é que cada um exponha a sua posição, para que ele escolha e 

freqüente uma das escolas. Quem começa? 

ARG. INJUSTO: Ele pode começar. Depois, eu pego tudo o que ele disser, viro de cabeça para baixo, ataco 

com palavrinhas e raciocínios modernos, e faço ele virar pó de traque! 

CORO: Agora ambos vão demonstrar, confiados em raciocínios habilíssimos, pensamentos e reflexões 

sentenciosas, qual dos dois parece o melhor orador. Aqui se arrisca toda a sorte da sabedoria, pela qual os 

meus dois amigos travam o combate supremo. 

CORIFEU: Mas você que coroou os antigos com tantos costumes honrados, diga as palavras que lhe agradam 

e fale sobre a sua natureza. 

ARG. JUSTO: Então vou contar como era a educação antiga, quando eu florescia dizendo o que é justo, e a 

prudência era considerada. Em primeiro lugar, mão se devia ouvir um menino cochichar nem um “a”; depois, 

os moradores de um mesmo bairro andavam pelas ruas, bem disciplinados, indo à casa do professor de 

música, sem mantos e em fila, ainda que nevasse neve farinhenta. O professor, por sua vez, começava 

ensinando a cantar, com o corpo em uma postura adequada e marcial, as músicas tradicionais, da mesma 

maneira que seus pais as tinham aprendido. E se algum desses meninos resolvesse bagunçar, introduzindo no 

ritmo alguma dessas novidades que estão agora em moda, era moído de muitas pancadas, como se estivesse 

prejudicando as Musas. Na casa do professor de ginástica, os meninos deviam sentar-se com as pernas 

esticadas para frente, para não mostrar nenhuma indecência aos estranhos, uma vez que estavam nus; além 

disso, quem se levantava aplainava a areia da pista de treinamento, para não deixar ao amante nenhum 

vestígio da sua mocidade. Naquele tempo, os meninos sabiam se comportar diante dos avanços dos mais 

velhos e nenhum deles molhava e amolecia a voz ao aproximar-se de um amante, prostituindo-se a si mesmo 

com os olhos. Nos jantares, deviam se comportar e era proibido roubar a erva-doce dos velhos. E não se devia 

comer gulodices, dar gargalhadas ou ficar de pernas cruzadas... 



 

ARG. INJUSTO: Xi! São velharias do tempo da onça! 

ARG. JUSTO: Mas foi com essas coisas que a minha educação criou os guerreiros vencedores da Batalha de 

Maratona. Mas você, logo ensina as crianças a se embrulharem em mantos, criando uns fracotes, e eu sufoco 

de raiva quando vejo alguém que não consegue dançar com o escudo erguido nas festas em honra da nossa 

deusa. (VIRA-SE PARA FIDÍPIDES) Por isso, escolha-me a mim, o raciocínio forte, e você aprenderá a 

detestar a praça, a abster-se dos balneários, a ter vergonha do que é vergonhoso e a pegar fogo se alguém o 

insultar. Aprenderá a erguer-se da cadeira quando se aproximam os velhos, a não ser estúpido com os seus 

pais e a evitar as ações vergonhosas, porque procura realizar a imagem do pudor. E não irá correndo a um 

prostíbulo para ficar de boca aberta diante do espetáculo das dançarinas, receber um convite de uma putinha e 

ter a sua boa reputação despedaçada... E também não retrucará a seu pai, chamando-o de velho gagá e 

censurando-o pela sua velhice, graças à qual você foi criado como um filhotinho... 

ARG. INJUSTO: Vá atrás dele, e você vai ficar burro, e ainda vão chamá-lo de filhinho da mamãe... 

ARG. JUSTO: Mas então, esplêndido como uma flor, você passará o seu tempo nos ginásios e não nos 

tribunais como a mocidade de hoje, envolvido com um negocinho escuso e cheio de chicanas. Descendo à 

Academia, apostará corrida debaixo das oliveiras sagradas, com um rapaz ajuizado e da mesma idade, em 

contato com o esplendor da natureza na primavera.  

Se fizer o que eu digo 

e atentar a esses conselhos, 

terá sempre peito robusto, 

cores brilhantes 

ombros largos, língua curta, 

quadris grandes 

e membro pequeno. 

Mas se praticar os hábitos de hoje, 

logo terá a pele pálida, 

ombros estreitos, peito acanhado, 

língua grande, quadris pequenos, 

membro comprido e longos decretos... 

E ele convencerá você 

a pensar que tudo 

o que é vergonhoso é belo 

e o belo, vergonhoso. 

E ainda vai transformá-lo em um pederasta devasso. 

CORO: Cultor da gloriosa sabedoria de altivas torres, que doce e prudente flor repousa em suas palavras! 

Felizes, sim os que viviam nos tempos de outrora! Em resposta, você que possui uma arte de fina elegância, 

algo de novo deve dizer, pois o homem se saiu muito bem! 

CORO: Parece que contra ele você precisa de resoluções terríveis, se pretende vencer o rival sem se expor ao 

ridículo. 



 

ARG. INJUSTO: E, no entanto, há bem tempo que eu sufocava de raiva e desejava revirar tudo isso com 

argumentos contrários... Pois, no meio dos pensadores, chamaram-me “o raciocínio fraco”, porque fui o 

primeiro a contradizer as leis e a justiça. Eis aí o que vale muito dinheiro: escolher os raciocínios fracos e, 

apesar disso, vencer! Esse fulano diz que você não deve exercitar a língua, e eu digo que sim. De outro lado, 

ele diz que se deve ser modesto. Dois grandes males! Você já viu alguém ganhar alguma coisa com a 

modéstia? Vamos, responda! 

ARG. JUSTO: Muita gente. Pois não foi por isso que Peleu recebeu o seu facão? 

ARG. INJUSTO: Facão?! Que grande lucro teve o desgraçado! Hipérbolo, aquele que adulterava o metal das 

lamparinas, ganhou com a sua falta de vergonha muito dinheiro, e não um facão! 

ARG. JUSTO: E Peleu, graças à sua modéstia, desposou Tétis, que era uma deusa. 

ARG. INJUSTO: E ela logo passou-o para trás e foi-se embora, pois ele não era nem fogoso e nem agradável 

para festejar as noites, debaixo das cobertas... E uma mulher gosta de sofrer violências... Você é uma mula 

velha. (A FIDÍPIDES) Meu rapaz, observe tudo o que existe na modéstia e de quantos prazeres voe deve 

privar-se: meninos, mulheres, jogos de cótabo, alimentos, bebidas, gargalhadas... Ora, de que lhe valerá a vida 

se for privado de tudo isso? Bem, passarei às necessidades naturais. Você agiu mal, ficou apaixonado e 

praticou o adultério, mas foi apanhado. Você está perdido, pois não é capaz de falar... Conviva comigo, goze a 

vida e não ache nada vergonhoso... Pois eu ensino você a se defender: se acaso for apanhado em flagrante 

adultério, você dirá ao marido o seguinte: que não tem culpa nenhuma. Depois trate de jogar a culpa em Zeus, 

porque ele também é mais fraco do que o amor e que as mulheres... Ora, como é que você, um mortal, poderia 

ser mais forte do que um deus?... 

ARG. JUSTO: Quê?! E se por ter acreditado em você lhe enfiarem um rabanete no rabo e o esfolarem com 

cinza? Ele terá algum argumento para afirmar que não é um violentado, um... um... esculhambado? 

ARG. INJUSTO: E se for um esculhambado, que haverá de mal? 

ARG. JUSTO: Pois que desgraça ainda maior do que essa ele poderia sofrer um dia? 

ARG. INJUSTO: E se eu provar que não existe nada de mais nisso? 

ARG. JUSTO: Calarei a boca! Que mais poderia fazer? 

ARG. INJUSTO: Então me diga, vamos, os advogados públicos, onde é que vamos buscá-los? 

ARG. JUSTO: Nos esculhambados... 

ARG. INJUSTO: Acredito! E os autores de tragédias, onde? 

ARG. JUSTO: Nos esculhambados... 

ARG. INJUSTO: Tem razão. E os políticos? 

ARG. JUSTO: Nos esculhambados... 

ARG. INJUSTO: Está aí. Então não reconhece que diz tolices? Observe no meio dos espectadores, qual é a 

maioria? 

ARG. JUSTO: Sim, estou observando... 

ARG. INJUSTO: E então, o que vê? 

ARG. JUSTO: Pelos deuses, os esculhambados são mais numerosos. (MOSTRANDO AO ACASO) Eis ali 

um, bem o conheço, e aquele ali, e aquele cabeludo que lá está... 



 

ARG. INJUSTO: E então, que diz você? 

ARG. JUSTO: Fomos vencidos. Ó prostituídos! Sou obrigado a passar para o seu lado. 

ARG. INJUSTO (FALANDO PARA ESTREPSÍADES): E você, o que decide? Vai levar o seu filho embora, 

ou vai deixar que eu o eduque? 

ESTREPSÍADES: Ensine-o, castigue-o e lembre-se de que me deve afiá-lo bem, tanto para os pequenos 

processos quanto para as causas maiores. 

ARG. INJUSTO: Não se preocupe. Você há de achá-lo um hábil sofista. 

FIDÍPIDES: A meu ver, creio que ficarei pálido e infeliz. 

SAEM TODOS 

CORO: Observem, caros espectadores, a safadeza do argumento. Quer dizer que, se todos fazem algo errado, 

o errado vira certo? As conseqüências serão terríveis. O filho é devolvido ao pai e, depois de ter passado pelo 

ensino da retórica é capaz de convencer qualquer um de qualquer coisa, mesmo a mais absurda. O velho, com 

o pouco que aprendeu, despachou os credores que, furiosos, prometeram ir aos tribunais. Agora, pai e filho 

estão em casa, festejando. Mas, como diz um velho ditado ateniense, “o castigo vem a cavalo”. Observem o 

que vai acontecer. 

ESTREPSÍADES (GRITANDO DENTRO DA CASA): Socorro! Ele quer me bater (SAI CORRENDO DA 

CASA) 

CORO: O que aconteceu? 

ESTREPSÍADES: Estávamos jantando e eu pedi que ele cantasse alguma canção de Homero, ou de Hesíodo, 

ou ainda de Simônides e ele disse que tudo isso eram velharias e cantou uma poesia dessas de hoje, em que o 

irmão violenta a irmã. Como eu protestei, ele quer me bater. (VIRANDO-SE PARA A CASA) Desgraçado! 

Assassino! Parricida! 

FIDÍPIDES (SAINDO DA CASA, CÍNICO): Papai! Está me elogiando? Vou quebrar a sua cara! 

ESTREPSÍADES (ESCONDENDO-SE ATRÁS DA SAIA DE UMA NUVEM): Estão vendo? Ele assume... 

FIDÍPIDES: Claro que sim. Afinal, que mal existe em bater no pai? Vou explicar... 

CORO; Atenção espectadores. Este jovem, agora transformado em sofista, vai usar todo tipo de argumentação 

para sustentar a sua tese! 

(PASSA A PLACA DO 1o. ROUND) 

FIDÍPIDES: Diga-me, quando eu era criança você me batia? 

ESTREPSÍADES: Sim, porque tinha boas intenções e cuidados com você.  

FIDÍPIDES: Então, ter boas intenções é igual a bater. Eu estou cheio de boas intenções em relação a você e, 

por isso, vou te dar uma sova. 

ESTREPSÍADES: Socorro! 

(PASSA A PLACA DO 2o. ROUND) 

FIDÍPIDES: Você dirá que é próprio das crianças chorar, mas o ditado popular diz que “os velhos são duas 

vezes crianças”. Portanto, é esperado que eu te dê duas surras... 

ESTREPSÍADES: Estão vendo os absurdos que ele diz? Em que lugar do mundo se admite que um pai sofra 

esse ultrage? 



 

(PASSA A PLACA DO 3o. ROUND) 

FIDÍPIDES: Acaso quem estabeleceu essa lei pela primeira vez não foi um homem como você e eu? O que 

me impede de criar uma nova lei que diz que os filhos não devem bater nos seus pais? 

ESTREPSÍADES: Mas não é natural que os filhos batam nos pais... 

(PASSA A PLACA DO 4o. ROUND) 

FIDÍPIDES: Que bobagem... Na natureza é assim: o galo pai bate em todos os frangos, mas quando o galo pai 

está velho esses frangos já viraram galos fortes e o que mais fazem é espancar o galo velho. 

ESTREPSÍADES: Já que você imita os galos em tudo, por que não come esterco e não dorme num poleiro? 

FIDÍPIDES: Isso nem Sócrates aceitaria... Mas, já que provei que é lícito bater no pai, com licença, que vou 

bater na minha mãe... (SAI). 

ESTREPSÍADES: Nuvens! O que aconteceu? O que deu errado? 

NUVENS: Você está sendo castigado pela sua maldade e pela sua falta de vergonha. Antes, o seu filho era um 

rapaz mimado, mas era apenas um atleta e não era bom nem mau. Agora, virou um sofista, e você está 

sentindo na pele as conseqüências. 

ESTREPSÍADES: Sim, vocês têm razão. Mas se alguém está pensando que aquele pessoal da escola vai se 

safar está muito enganado. Escravos! Aqui! Peguem os porretes! Vamos lá, e podem bater à vontade, 

enquanto eu toco fogo na escola. (SAI CORRENDO COM OS ESCRAVOS) 

NUVENS: Respeitáveis espectadores! Este é um comunicado de interesse público. Devido ao fato deste teatro 

ser na verdade o auditório da Escola de Aplicação, reservamo-nos o direito de, pudorosamente não apresentar 

cenas de violência contra professores e escolas... 

NUVEM 1: Espera aí. Não era porque nós não temos efeitos especiais, como no teatro antigo? 

NUVENS: Chiiii! Hoje vimos neste palco as conseqüências de uma educação de não se importa com a 

formação moral de seus alunos. Agora, vamos nos despedir da mesma maneira que os atores renascentistas do 

teatro de Shakespeare: se gostaram, podem aplaudir!  

 
 
 

EXERCÍCIO CÊNICO – PERSONAGENS/MATERIAL 
 
PERSONAGENS: 
 
Grupo de alunos (mínimo 8) 
Professor(a) 

9�Aluno 1 
9�Aluno 2 
9�Aluno 3 
9�Narrador 1 
9�Narrador 2                                 .total = 9 
9�Narrador 3 
9�Narrador 4 
9�Moça da placa 

 

 



 

9�Estrepsíades 
9�Fidípides 
9�Discípulo                                       total = 6 
9�Sócrates 
9�Argumento Justo 
9�Argumento Injusto 
9� 
9� 
9�Escravos 
9�Coro de Nuvens                                     total variável 
9�Grupo de discípulos (mínimo 4) 

 

 
MATERIAL: 
 
Mapa                     Porretes (número correspondente ao de escravos) 
 
Máscaras (se for decidido assim) 
 
Placas:  
1o. ROUND: O USO DA LÓGICA 
2o. ROUND: CONTESTAÇÃO DA TRADIÇÃO 
3o. ROUND: O ARGUMENTO DA CULTURA 
4o. ROUND: O ARGUMENTO DA NATUREZA 
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Avaliação do curso (feita pelos alunos): 

 Ao final do curso ministrado no ano de 2003 foi solicitado aos alunos que 

respondessem a uma pesquisa sobre o curso, cujo objetivo era fornecer subsídios para 

uma nova experiência. Portanto, tal avaliação tem valor apenas instrumental. O 

resultado dessa pesquisa é apresentado (em porcentagem) na frente de cada 

alternativa. 

 

AVALIAÇÃO DO CURSO 

 
 Esta avaliação não é obrigatória e não precisa da identificação do aluno. Ela visa a 
fornecer subsídios para a elaboração de um relatório. Assim, será considerada como uma 
contribuição dos alunos que, antecipadamente, agradecemos. 
 
1) Parte material: 

a) O material utilizado em aula pode ser considerado: 
  De fácil visualização: 98% 
  De visualização difícil: 2% 
 Obs.: ............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 b) Ordenação interna dos slides: 
  Boa: 95% 
  Regular: 3% 
  Inadequada (excesso de dados no slide): 0% 
  Não respondeu: 1% 
Obs.: ........................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................. 
 
 c) Ordem de entrada dos slides: 
  Ordem correta, que facilita a compreensão: 100% 
  Desordenado (dificulta a compreensão): 0% 
Obs.: ....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
 
 d) O material entregue para cópias xerox : 
  Supriu as necessidades para a realização dos trabalhos: 100% 
  Não supriu as necessidades para a realização dos trabalhos: 0% 
Obs.: ...................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
 
2) Conteúdo: 
 
 a) Quanto à sua ordenação: 
  Ordenado adequadamente: 97% 
  Desordenado, comprometendo a compreensão: 1% 
  Não respondeu: 2% 
Obs.: ...................................................................................................................................... 



 

................................................................................................................................................ 
 
 b) Quanto à quantidade: 
  Quantidade excessiva: 72% 
  Quantidade adequada: 28% 
  Pouca quantidade, comprometendo a compreensão do texto: 0% 
Obs.: ..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 
3) Método adotado (leitura e análise do texto): 
  Adequado: 98% 
  Inadequado: 0% 
  Não respondeu: 2% 
 
4) Método adotado (alternância entre a leitura do texto e o uso da imagem): você encontrou 
dificuldades ao trabalhar com esse método? 

Adequado: 90% 
  Inadequado: 3% 
  Não respondeu: 7% 
 
5)Você encontrou dificuldades ao trabalhar com esse método? 
  Sim: 3% 
  Não: 90% 
  Não respondeu: 7% 
Quais? ..................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
6) Avaliação da professora quanto a: apresentação dos temas, explicação das dificuldades, motivação 
dos alunos e postura em sala de aula. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
7) Avaliação geral do curso: 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 



 

 Como maior dificuldade os alunos apontaram o desconhecimento prévio tanto 

em relação à filosofia naturalista quanto ao ensino dos sofistas. Apontaram também a 

quantidade de dados apresentados nas aulas dedicadas e esses pensadores, que 

consideraram excessiva. Tais observações foram consideradas quando montamos o 

curso para a segunda experiência, realizada no primeiro semestre de 2006.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 


