
1.
Abrem-se As cortinAs

...e assim que Zeus e seu exército tomou conta do espaço surgido
entre Gaia e Urano, assim que ele o dividiu e organizou, depois da ressaca
pela bebedeira que se deu após a festa da vitória, os deuses entediados
poderiam fazer qualquer coisa para se divertir. o que melhor para entreter
do que criar seres mortais, tolos, finitos, passíveis sempre de manipulação,
de ser feito de fantoche?

os deuses deram aos irmãos Prometeu e epimeteu um saco cheio de
atributos para distribuir entre as criaturas mortais. epimeteu era respon-
sável pelos animais e a Prometeu tinha sobrado uma criatura bastante es-
tranha, bípede, um pouco curvada, popularmente conhecida como
Homem.  aquele primeiro pegou o saco e foi tirando os atributos e os foi
sorteando: a onça ficará com... a velocidade; o leão é o rei da floresta; o
elefante é pesado; a tartaruga tem um casco fortíssimo; e o coelho, bom,
o coelho procria rapidamente. todas as criaturas ganharam uma caracte-
rística que a permitia sobreviver e que, de certa forma, equilibrava o cos-
mos de uma tal forma a compor um todo perfeito, harmônico e
organizado. Pois é, todas menos uma: o Homem. epimeteu não sabia, mas
tinha cometido o erro mais desastroso da história, porque quando Prome-
teu pegou o saco de atributos dados pelos deuses e enfiou a mão para tirar
um para o Homem encontrou o nada, nenhum atributo tinha restado, ali
estava uma criatura sem razão de existir. 

Prometeu só tinha uma opção: invadiu à surdina o palácio dos deuses
e roubou a astúcia e o fogo de Zeus, dando-lhes para o Homem. como você
pode imaginar, Zeus não é o tipo do cara que gosta de ser sacaneado, res-
tando-lhe condenar Prometeu a um castigo eterno, ser comido por uma
águia nada amistosa. Mas o estrago já estava feito. o Homem não tinha a
velocidade da onça ou a força do Leão, porém podia criar, através da inte-
ligência, instrumentos ou ferramentas que simulassem estas qualidades.
ao mesmo tempo que não era nada, tinha a capacidade de ser tudo...

tal história baseada na teogonia de Hesíodo era a maneira como a mi-
tologia grega explicava o ser humano. criado por alguma razão, ele é o
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único que não sabe muito bem o que está fazendo neste mundo. Precisa
encontrar esta resposta enquanto os animais já têm todos os protocolos
de viver naturalmente. Para isto ele cria ideais... nossa, como cria ideais.
cria todo o tipo de abstrações, terrenas ou não terrenas, transcendentes
ou imanentes, divinas ou profanas, faz verdadeiras acrobacias, conscientes
ou não, para tentar responder a pergunta que vale muito mais do que 1
milhão de reais, o que é viver? 

este livro tenta beliscar o calcanhar desta pergunta. tenta visualizar
aqueles que já chegaram às canelas. Faz uma viajem por pensamentos es-
tranhos, mas nem tanto assim. ideais de mundo que tentaram explicar o
Homem, seu grau de liberdade, sua natureza, e, particularmente, como
deve viver? a palavra “ideal” carrega consigo uma força intuitiva que quase
se explica.

Sairemos por este deserto, apenas areia ao nosso lado, mas saiba que
por detrás do fluxo e das dunas que mudam sempre de lugar, desejo, e é
só o que posso fazer, chegar a uma opinião sincera, em acordo com meu
ser, e minimamente explicada através desta jornada. desejo acima de tudo
que possamos achar um oasis e descobrir que ele não era uma miragem.
Quero, inclusive, ter a oportunidade de colocar minhas mãos nas águas
que dele brotam e, mesmo que ela apenas sirva, como temo que seja, para
me deixar com ainda mais sede, acho ser isto melhor do que nunca ter ex-
perimentado as sensações que podemos conquistar.

Quais são minhas pretensões? enormes! Gostaria de descobrir a ver-
dade e ficar com todas as glórias possíveis. Mas creio que as coisas não
funcionam assim. Quem sou eu senão um alguém perante a potência da
vida. Pretendo oferecer uma resposta, uma alternativa. corro o risco, por
conta de epimeteu, de falhar absurdamente, de falar 100% de bobagens,
mas ainda assim vou fazê-lo, usarei minha astúcia e me esforçarei para dar
uma passada pelo pensamento grego construído em torno da ideia de cos-
mos, pelo deus transcendental dos cristãos e pela luz divina da razão mo-
derna. todos ideais... todas formulas de vida boa... até trombarem com
uma marreta, o martelo de rocken.

nietzsche nunca me pareceu tão forte fisicamente, mas como batia
forte aquele sujeito. os destroços deixados pela filosofia do martelo estão
por todos os lados. os tiranos já tremem as pernas. Mas enquanto os últi-
mos edifícios caiam, aqueles mais resistentes, algo sobrepujou a avalanche.
a assepsia foi feita, mas a ferida ainda está aberta. devemos fechá-la?  Que
tal fechá-la? Haveria algum Homem sobre a terra que suportaria as dores
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que sua exposição causariam? Quem ousa suportar a verdade? Que tal a
verdade? Há verdade? 

nunca tal tema me agrediu tanto. estou visivelmente perturbado.
tudo parece estéril. como perdemos nossos ideais? ah... isto é o mais fácil.
o difícil vem depois. depois que nietzsche acendeu o pavio e mandou tudo
para os ares, o que fazer? os gregos tinham um objetivo de vida. cultiva-
vam algo que acreditavam. e os cristãos? ah...quantos não morreram em
nome do deus que sentiam? era a sua referência? Lógico que sim! depois
vieram as técnicas maravilhosas da idade moderna. a ambição dos homens
continua a mesma: felicidade... individual, mas agora sob a luz da razão, o
novo culto, religião moderna, acreditar no Homem Kantiano é ato de fé. 

e nada disso bastou, nada restou perante os materialistas. o martelo
destruiu nosso passado, destruiu nosso futuro, fomos condenados ao pre-
sente, ao mundo da técnica, aos meios pelos meios, à tragédia da pós-mo-
dernidade. Quem eu sou? Qual é a minha natureza? Sou bom? Sou ruim?
Sou nada? Posso ser nada? Preciso saber se sou ser ou nada? Será que
resta algo em cada um de nós onde possamos construir uma nova idéia de
sociedade, baseada exclusivamente em nossa natureza medíocre? como
disse, espero achar água no deserto, mesmo que me sirva apenas para au-
mentar minha sede.
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2. 
o ideAl grego. 

o pensamento grego fascina muita gente. de certa forma, se fomos
levados a desacreditar dos seus fundamentos mais básicos ainda podemos
colher ensinamentos preciosos a partir desta construção de mundo. Se o
caminho para os ideais daqueles homens já desmoronou, se desfez nas
lentes de Galileu e outros, seu objetivo ainda permanece com controvér-
sias e reclamações: a felicidade. 

o grego deslumbra a chance de ser feliz. a busca pela felicidade pode,
afinal, algum dia terminar para estes homens. É um fim, um ideal, uma vida
a ser perseguida, e nada vale a pena quando não se procura isto. ela é a jus-
tiça, a bondade e a beleza. e você que não é grego, mas correu atrás desta
resposta a vida inteira perguntará: e qual a chave da felicidade? Longa busca. 

Só posso em princípio afirmar que não ofereço aqui uma cartilha de
como ser feliz. Quem sou eu, mero mortal, para dizer a cada um dos senho-
res como devem proceder para atingir este intento. não há manuais, fór-
mulas ou qualquer lei geral que permita a felicidade, visto que a frase mais
sábia dado pelo mais sábio grego já alerta: “conhece-te a ti mesmo”, dirá
Sócrates. Sim, conheça teu lugar natural, teu espaço particular, tua função
e porque foi criado e quem sabe terá uma chance. não espere de ninguém
esta resposta, porque por mais generoso que seja esta pessoa você é o
único capaz de se examinar, de saber o que te apetece, o que te alegra. 

espero ser competente para estar a altura destes homens e expor com
o mínimo de credibilidade esta forma de pensar. desçam a âncora homens!
estacionamos nas cidades gregas, e agora dialogamos com os filósofos es-
tóicos. depois entramos em atenas, assistimos uma aula de aristóteles,
batemos um papo com ele que nos revelou grandes coisas. 

2.1.  O cosmos e o papel do Homem

Se eu perguntasse para um grego o que ele entende pela palavra uni-
verso, talvez não tivesse nada a dizer, talvez não soubesse do que eu estou
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