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RESUMO 
 

A dissertação Cinismo: Passado & Presente, pretende refletir, a partir de uma base 

filosófica, a noção ambivalente relativa ao termo Cinismo. O cinismo aparece na Grécia nos 

primórdios da civilização ocidental e adquire uma grande linhagem filosófica que tem seus 

contornos mais significativos estendidos até a modernidade. Desse modo, o termo cinismo se 

inscreve em uma longa tradição do pensamento ocidental que, ao contrário, é tão cara às 

reflexões contemporâneas na arte. Diante disso, nos termos contemporâneos, a ideia de 

cinismo aparece sob as mais diversas formas, desde as instâncias privadas às públicas. Assim, 

promoveremos a comparação entre o cinismo grego e o cinismo moderno. Para o cinismo 

moderno, buscaremos a sua representação no âmbito da literatura moderna. Para o grego, 

recorreremos às anedotas.  Entendemos que essa interdisciplinaridade como causa do diálogo 

de algumas importantes obras da literatura moderna e da filosofia, sobretudo, nos fará buscar 

um tropo capaz de traduzir e colocar em evidência os motivos que levaram ao falseamento 

dessa consciência, aqui entendida como cinismo. Portanto, esse é exatamente o artificio por 

meio do qual tentaremos conectar a corrosão dos tropos em um oxímoro que é por sua vez  

quase um modo indireto de representar uma coisa ou uma ideia sob a aparência de outra; 

sobretudo no realismo estético oitocentista, cujo centro de impasse entre o sentido literal e um 

sentido figurado pode ser encontrado em obras que são capazes de concatenar suas violências 

com a mesma tranquilidade de quem diz o óbvio.  

 

Palavras - chave: Filosofia; Literatura; Modernidade; Literariedade  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The dissertation Cynicism: Past & Present aims to reflect, from a philosophical basis, 

the ambivalent notion concerning the term Cynicism. The cynicism appears in Greece in the 

beginning of western civilization and acquires a huge philosophical lineage which has its 

most significant outlines extended to modernity.  Therefore, the term cynicism is inscribed in 

a long tradition of the western thought that, on the contrary, is so dear to the contemporary 

reflections on art. Considering this, in contemporary terms, the cynicism idea appears in all its 

forms, from private to public instances. Thus, we shall promote the comparison between the 

greek cynicism and the modern cynicism. To the modern cynicism, we shall seek its 

representation within the modern literature. To the greek one, we shall resort to the anecdotes. 

We understand that this interdisciplinarity as cause of the dialog of some important modern 

literature and philosophy works, above all, will make us search a trope capable of translating 

and bringing to evidence the reasons which led to this consciousness distortion, here 

understood as cynicism; after all, it is exactly this the artifice by which we will try to connect 

the tropes corrosion in an oxymoron which is nearly an indirect way to represent a thing or an 

idea under the appearance of another; especially, in the nineteenth century aesthetic realism, 

whose impasse center is between the literal meaning and a figurative meaning can be found in 

works which are capable of concatenate its violences with the tranquility of who says the 

obvious. 

 

Key - words: Cynicism, Literature; Modernity; Literalness 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 No presente estudo veremos que o cinismo de acepção grega apresenta três aspectos 

inseparáveis – vida asceta e errante, desobediência aos valores estabelecidos e, por fim, a 

relação com a literatura particularmente bem adaptada a propagar as suas práticas filosóficas 

por intermédio da sátira. No entanto, a Grécia onde viveram os primeiros cínicos, encontrava-

se sob o imperativo impulsionador da humanidade, o preceito ―conhece-te a ti mesmo‖. Essa 

reflexão, sobretudo, não se distancia do princípio que rege o pensamento na Antiguidade 

clássica sobre o homem e o seu destino no universo, momento no qual julgava-se que a 

compreensão desse preceito poderia ser atingida com plenitude apenas quando se considerasse 

o papel do homem no universo perfeito e equilibrado. Em outras palavras, a integração do 

homem no universo perfeito e equilibrado faz surgir, na história do pensamento, a matriz de 

um homem dotado de alma, consciência ética e política. Nesse sentido, o pensamento 

dialético, pai da verdade é capaz de fazer com que seja possível o alcance da consciência, pois 

o homem é um ser que busca constantemente a si mesmo, por isso, então, alcança-se a 

consciência e a alma passa a ser construída e/ou entendida a partir de três faculdades: razão 

(sendo a que permite a distinção entre humanos e animais), desejo e sensibilidade.  

 Para todos os efeitos de contextualização, o imaginário popular tem o cinismo antigo 

representado por um velho mal vestido, abatido e que vaga pelas ruas de Atenas em plena luz 

do dia com uma lanterna na mão. Os primeiros cínicos surgiram em um período no qual o 

desgosto pelo mundo, a decadência moral, juntamente com a sensação de cansaço, prevalece. 

Mesmo diante disso, há expressões filosóficas, como a desses cínicos, que sobreviveram. 

Embora com um significado totalmente diferente, a palavra cinismo passou para a 

contemporaneidade, nesse sentido, então, ela se desvanece na incerteza de sua definição.  

 Diógenes de Sínope ou o velho mal vestido, declarou abertamente seu desprezo pela 

moralidade vigente na Antiguidade grega. Ele dizia que tinha como objetivo uma vida natural, 

inspirada nos animais; tanto é que tomou para si, de bom grado, o apelido de cão. Por 
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exemplo, quando Platão o chamou de cão ele replicou: ―É verdade, pois volto sempre a quem 

me vendeu‖.
1
 Para todos os efeitos, este apelido foi determinado pelas suas atitudes extremas, 

como por exemplo, querer viver como ou à maneira de um ―cão‖. Assim, então, mesmo na 

contramão da maioria, o cinismo grego não se perdeu. Afinal 

 

é precisamente essa disposição de fazer para si próprio um objeto de ridículo, de 

praticar atos impróprios, vergonhosos ou ridículos, que dá a Diógenes o status de 

autoridade moral cínica, de alguém obediente a um outro conjunto de regras – as da 

natureza. Caso contrário, ele seria apenas mais um filósofo fazendo discursos 

inflamados para multidões.
2
 

 

 Além de evidenciar com precisão a predisposição de Diógenes em obedecer a 

natureza, vemos, a partir do trecho destacado acima, que inúmeras pesquisas em diferentes 

tempos deram ensejo à investigação desse filósofo, que, como vemos nessas poucas palavras, 

fazia de si um exemplo público daquilo que acreditava. Se, então, os cínicos faziam de si 

próprios a representação da sua filosofia, entendemos que, antes de explorar essa prática 

filosófica peculiar da Antiguidade, tratar da ambivalência que o termo cínico carrega até a 

contemporaneidade se faz necessário como nosso primeiro passo.   

 Em ―2.1 Breve nota a respeito do Iluminismo‖
3
  tratamos de explicar a ambivalência 

pela qual o termo cinismo incorre, sobretudo pelo fato de que a transição do significado do 

termo cinismo está relacionada ao fim do século XVII e início do século XIX. A partir de 

então, veremos que, quando uma pessoa era acusada de hipócrita ou impostora, davam-lhe a 

alcunha de cínico. 

 Para todos os efeitos, nesse período, a intenção que se tinha com essa acusação era a 

de estar seguindo os passos dos primeiros cínicos que não hesitavam em dizer sem 

velamentos toda e qualquer verdade;
4
 no entanto, isso foi sem dúvida uma falha, pois o 

sentido se perdeu e, devido a isso, houve uma transferência do significado original da palavra,  

                                                           
1 LAÊRTIOS, Diógenes. Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres. Brasília, Ed.UnB, 2008. livro VI, §40, p.162. 
2 BRANHAM, R. Bracht. Desfigurar a moeda: A retórica de Diógenes e a invenção do cinismo, p.95-120. In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ 
e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo 

Batalotti). São Paulo: Loyola, 2007. 
3 Cf. Infra. p. 79. 
4 LAÊRTIOS, 2008, livro VI, § 74, p.171. 
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que outrora fazia menção aos moralistas que eram rígidos, passando, agora, a ser usada a fim 

de referir-se também aos moralistas, só que aos verdadeiramente falsos e hipócritas. 

 Portanto, já no século XIX, mais precisamente no ano de 1814, o dicionário Inglês 

Oxford, torna a palavra mais popular e de uso comum, empregando esse termo basicamente 

para aludir às pessoas egoístas e imorais que agem por detrás de suas aparentes pretensões 

nobres, entretanto, também com interesses próprios.  

 Contudo, vemos que o cinismo pode ocasionar um mal-entendido em sua bem 

intencionada empreitada, isso faz com que ocorra uma abertura ao entendimento do termo que 

por sua vez está condicionado a limitar-se somente à ascese pessoal e a crítica às autoridades; 

o que não é verdade, pois o cínico grego não denota apenas quietismo e/ou fatalismo. É nesse 

sentido que a importância de se conhecer a genealogia para o estudo do cinismo é deveras 

importante. Afinal, o que ocorre a partir da modernidade é que o termo cínico toma uma 

acepção diferente daquela concedida quando aludia aos filósofos gregos que se orgulhavam, 

sobretudo, de se comportarem como cães, seguindo assim, preceitos éticos e morais 

relacionados, principalmente à uma vida simples e desprendida. 

 

*** 

 

 Desse modo, no que concerne ao presente estudo do cinismo ressaltamos que a leitura 

sequenciada das partes desse trabalho que aqui nesse primeiro momento e, em certa medida 

tentamos descrever, não é fundamental para o entendimento da história do cinismo no mundo. 

Assim então, essa breve introdução tem busca apresentar uma versão embrionária daquilo que 

depois virá a tornar-se o conjunto total da presente dissertação que tem como finalidade 

própria sugerir talvez, algo mais próximo de uma possível comparação entre o cinismo antigo 

e o moderno. 

Para todos os efeitos, ao fazer um breve panorama dessas possíveis formas do cinismo, 

consideramos para a formulação e concatenação que apresentaremos nas páginas a seguir que 
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o cinismo é um termo que tem as suas controvérsias pois, essa terminologia específica não 

indica uma realidade em si de um determinado período da história. Nesse sentido o cinismo, 

tanto o grego quanto o moderno é determinado acima de tudo, por um conjunto de fatores 

sociais; por isso, não descreveremos o cinismo apenas como um fenômeno correspondente a 

um determinado ponto de vista, mas antes tentaremos apresentar um conjunto de 

possibilidades interpretativas. Isso tendo em vista afastar do erro de nos limitar a tão somente 

a um aprofundamento que corresponda a uma determinada categoria de análise. 

Em outros termos isto é, não explicaremos o cinismo sob uma determinada categoria 

específica, seja ela por Diôgenes Laêrtios 
5
 ou Sloterdijk

6
, mais sim trataremos do cinismo 

como um fenômeno indicador de uma realidade em si.  

Problemática ou não essa breve discussão que antecede as menções a seguir não deixa 

de ser à seu modo uma incisiva intervenção nesse debate preliminar. Nas duas partes além 

dessa introdução será possível identificar que ambos os cinismos podem ser tomados como 

algo de uso passageiro que é capaz de regular, de acordo com o gosto do momento, a forma 

de viver. Essa primeira impressão indica uma superficialidade em relação às formas desse 

pensamento. No entanto, por detrás dessa aparente ―moda‖ podem emergir boas discussões. 

Isso se deve ao fato que parte do pressuposto de observar o cinismo como um fenômeno em 

si. Desse modo, procurar-se á entender o cinismo e com isso seremos capazes de muito mais 

de um maior discernimento crítico e reflexivo.  

Quando o cinismo é analisado sob as duas perspectivas – o grego e o moderno temos a 

possibilidade de pensar em como ele pode vir a se configurar de modo positivo ou negativo 

independente de sua época de expressão. Passando agora para um plano mais geral, a 

contingência específica da primeira parte de nossas reflexões preliminares – Cinismo grego, 

configura-se em um desenho genérico pelo qual temos esse artifício apenas como instrumento 

                                                           
5 O nome do historiador Diôgenes Laêrtios está transcrito de acordo com a tradução de  
6 Ver Sloterdijk, Peter. Critique of Cynical Reason.Translated by Michael Eldred. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987. 
Originally published as Kritik der zynischen Vernunft. 2vols. (Frankfurt: Suhrkamp, 1983). Também utilizamos a tradução em português. 

SLOTERDIJK, Peter. Critica da razão cínica. São Paulo: Estação Liberdade, 2012 .orig.1983. Diferenciaremos a tradução utilizada de 

acordo com a data da tradução tanto da versão americana quanto da brasileira.  
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a fim de reivindicar a sua própria forma que, apesar de independente, nos dará base para 

assim fazermos a comparação na segunda parte – Cinismo moderno. Sendo assim, 

apresentaremos a primeira parte do trabalho com a seguinte subdivisão: Principais figuras do 

cinismo grego; Cinismo Grego: Início da filosofia do “Cão”; Equívocos cronológicos: sobre 

encontros e desencontros entre os primeiros “Cães” no surgimento do cinismo na 

Antiguidade; A ataraxia (αηαπαξία) cínica; A filosofia cínica e a natureza; Princípios da 

filosofia do “Cão” perante o ethos grego; A askésis  cínica; A autossuficiência (αςηάπκεια) 

cínica; A parrésia (παππηζία) cínica: Embate daquele que pode nada com o que pode tudo e, 

para finalizar, trataremos do cosmopolitismo cínico.  

 

1.1. Ressonâncias do cinismo grego no processo de construção do pensamento do  

Ocidente 

  

Sabemos que não é possível abarcar todas as formas de representação na qual incorre o 

cinismo da antiguidade clássica– em outras palavras, é impossível dizer tudo nesta dissertação 

na qual temos por obrigação a capacidade de síntese. Neste sentido, para dar sequencia à 

nossa proposta sem sair do nosso interesse inicial decidimos concatenar, por meio de uma 

seletiva hierarquia, os temas que consideramos por sua vez de acordo com as nossas fontes de 

pesquisa, os mais importantes para dar corpo, relevância e sentido à dissertação que aqui nos 

propusemos. 

 Em outras palavras, na primeira parte do trabalho procuramos ressaltar a 

desobediência e o grande assalto aos valores supostamente ―civilizados‖ da antiguidade 

clássica. Além disso, veremos a questão: Quem foi o primeiro cínico? Mais precisamente no 

tópico Cinismo Grego: Início da filosofia do “Cão”, no qual procuramos tratar e refletir, 

apesar das dificuldades apontadas pelos estudiosos e fontes precisas para esse estudo, a 

respeito do período relacionado ao surgimento do cinismo na Antiguidade clássica.  
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 Diógenes descreve a si próprio e age literalmente como um ―cão‖. Ele foi considerado 

por muitos como um sábio errante, além de ter sido descrito por Platão como um Sócrates 

enlouquecido.
7
 No entanto, conhecemos Diógenes de Sínope por intermédio das anedotas 

―Alexander standing in Diogenes‘ light (Rome, Villa Albani‖.
8
 

 
                                                           
7 GOULET-CAZÉ; BRANHAM. ―Introdução‖. p. 11-38.  In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o 

movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: Loyola, 2007. p. 17. 
8 ―Alexandre na frente da luz de Diógenes (Rome, Villa ALbani)‖ . Archivi Alinari .In. KENNY, A. ―A new history of western philosophy. 
Volume 1. Ancient Philosophy‖. Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York, 2004. p.97.  
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que são contadas a seu respeito. A mais famosa talvez fosse a que relata o encontro do cínico 

em seu barril com Alexandre, O Grande. Assim, quando o cínico Diógenes foi questionado 

pelo imperador a respeito do seu maior desejo, ele respondeu sem hesitar: ―Saia da minha 

luz‖.
9
 Deve-se observar que esse pedido, felizmente não se resume a apenas um pedido ao 

imperador; essas palavras de ordem de Diógenes ao imperador, como veremos a seguir, a 

partir de novas evidências, têm um significado maior do que o literal. Principalmente pelo 

fato de que estamos tratando de um homem que afirmava que ―à sorte podia opor a coragem, 

às convenções a natureza, à paixão a razão‖.
10

  

 Com as anedotas a respeito de Diógenes temos acesso a elementos que nos ajudam a 

configurar o imaginário a respeito desse filósofo tão peculiar que admirava quando estava 

com fome os animais, sobretudo o comportamento de um rato.
11

 Essa atitude de Diógenes 

descrita pelo historiador Laêrtios em si, pode a princípio, pela sua incompletude ou falta de 

precisão nos fazer pensar apenas no apreço, já mencionado, dos cínicos pelos animais; no 

entanto, essa história pode também ser entendida como uma forma de ver como Diógenes 

descobre, por si mesmo, os melhores ―modos de lidar com as dificuldades observando as 

atividades‖ desse animal
12

. Ou, também, poderia ser pensada pelo ponto de vista que diz que 

esse apreço, demonstrado nessa anedota específica, pode significar que a ―indiferença às 

circunstâncias é simplesmente o meio de se adaptar circunstancialmente a elas‖. Isso pelo fato 

de que a ―indiferença circunstancial está associada às próprias origens do pensamento cínico‖, 

que é ou pode ser também entendido sob o ponto de vista da história sobre o rato e 

Diógenes.
13

 Nesse sentido, reafirmamos o apreço por uma vida frugal por parte de Diógenes 

de Sínope, que procurava principalmente livrar-se dos anseios ou desejos. Como bem 

podemos ler na precisa descrição de Diôgenes Laêrtios;   

                                                           
9 Ver LAÊRTIOS, 2008, livro VI,, §38, p.162. 
10 Ibdem.§38, p.161. 
11 Ibdem. §22, p.158. 
12 LONG, A. A. A tradição socrática: Diógenes,  Crates  e  a  ética  helenística. p.39-58. In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht 
BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São 

Paulo: Loyola, 2007.p.43. 
13 PORTER, J. I. ―The Philosophy of Aristo of Chios‖. p.156-189. In: M.O. e BRACHT BRANHAM, R. (ed.) The cynics. The cynic 
movement in antiquity and its legacy. Berkley: University of California Press, 1996. p.188. Trecho traduzido em 02/05/2016. 
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Os cínicos afirmavam que se deve viver frugalmente, comendo apenas os alimentos 

necessários à nutrição e vestindo um simples manto, e desprezando a riqueza, a fama 

e a nobreza de nascimento. Alguns deles, de fato, eram vegetarianos e bebiam 

apenas água fria, contentando-se com qualquer espécie de abrigo_ até um tonel, 

como Diógenes, que costumava dizer que era privilégio dos deuses não sentir 

necessidade de coisa alguma, e dos homens semelhantes aos deuses necessitar de 

pouco.
14

 

 

Assim então podemos verificar que a relação dos cínicos para com os animais 

desvincula-se de toda e qualquer ideia de que os animais são por sua vez inferiores aos 

homens. Pois, 

 

com o homem mais acima e os deuses no alto, os cínicos viraram essa hierarquia 

completamente de cabeça para baixo [...] Num número significativo de seus escritos, 

os cínicos apresentam os animais como um exemplo para o homem, com base em 

que os animais têm poucas necessidades[...].
15

 

 

 Por conseguinte, apesar da incompreensão das muitas histórias a respeito dos cínicos 

podemos afirmar que muitas delas consideram Diógenes de Sínope um homem bruto. Nesse 

sentido o que de fato sobrevive a seu respeito é, para nós o que mais interessa, principalmente 

a devoção intransigente dos cínicos a uma vida natural.  

Essa vida natural por sua vez denotava a abdicação de bens, a impudência em realizar 

relações sexuais em público e de se alimentar nos templos. Outra peculiaridade que veremos 

no decorrer das páginas a seguir é o fato de que, pela falta de vínculo ao estado e aos deuses, 

os cínicos gregos foram os primeiros a se autodeclararem cidadãos do mundo.
16

 Isso decorre 

da fusão que eles faziam do cosmos com a polis, o que fez surgir então, o termo 

cosmopolitismo.
17

 

  De outro modo, veremos que os cínicos desprezaram as investigações do tipo 

cosmológicas; pois eles estavam mais preocupados com a melhor forma de viver aqui e agora, 

deixando de lado investigações que por sua vez estavam voltadas para o modo como as coisas 

                                                           
14 LAÊRTIOS, op. cit., §104, p.179. 
15 GOULET-CAZÉ M - O. ―Religião e os primeiros cínicos‖. p. 59-94.  In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). 
Os Cínicos: o movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: Loyola, 

2007.p.73. 
16 Ver LAÊRTIOS, 2008, livro VI, §63, p.168. 
17 Ver 1.10. O cosmopolitismo cínico p. 70. 
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aconteciam. Nesse sentido veremos que eles preocupavam-se mais com desejos que podiam 

ser facilmente alcançados, por isso pregavam o princípio da antinomia do desapego em 

relação a outras proposições de outros filósofos gregos.  

Em certa medida, podemos considerar que somente isso não é capaz de definir, como 

já se disse, os cínicos gregos como niilistas desapegados e/ou como andarilhos e vagabundos 

de Atenas; isso porque, apesar de se mostrarem como desprezadores da moeda intelectual 

vigente, eles também eram moralistas dedicados e confiantes em uma vida prática (ππακηική) 

em relação a toda e qualquer teoria, pois, a natureza e os animais eram, sobretudo, os que 

mais os inspiravam.  

 Por outro lado, o termo cínico pode ser usado para designar aquele que vive uma vida 

sem vergonha e sem casa de abrigo e que despreza todas as reivindicações morais ou 

altruístas. No entanto, sabemos também que essa má fama deriva, sobretudo, da má reputação 

descrita pelo sátiro Luciano. No entanto, a principal explicação também pode residir na 

suposição natural relativa a um tipo que por sua vez despreza nossos valores. Ainda assim, se 

pode dizer que, apesar da vulgaridade demonstrada pelos cínicos gregos ser dotada de falta de 

pudor e/ou vergonha, eles não se importavam com a opinão que os demais julgavam que 

deveriam fazer. É justamente nesse sentido, ou na inversão ou no desprendimento de todo e 

qualquer valor que se encontram os objetivos desses primeiros cínicos da Antiguidade. 

 

*** 

 

 Efetivamente, como já se disse, o cinismo é um termo que tem as suas controvérsias. 

O termo que o designa não indica uma realidade em si, quer dizer, não é obvio que a palavra  

cinismo descreva um determinado fenômeno; essa expressão então indica um conjunto de 

situações e com isso, um conjunto de possibilidades interpretativas. Desse modo, no decorrer 

de nossas reflexões veremos que o cinismo é uma categoria de análise bastante útil e 

tradicional; como quer que seja, para que não ocorra apropriações indevidas deve se analisar o 
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cinismo com vistas a identificar em qual das correntes ele pode ser categorizado. Por exemplo 

o cinismo no período grego devido às suas inclinações iniciais dá espaço para a formação de 

um novo quadro da realidade posterior ao seu tempo e isso se deve sobretudo, ao seu 

posicionamento frente aos convencionalismos sociais e a todo tipo de conhecimento que 

estivesse desvinculado da vida prática (ππακηική). Nesse sentido então veremos na primeira 

parte de nossas reflexões que o cinismo grego ensejou no seu empreendimento de crítica uma 

iniciativa severa que se vinculava ao escárnio anti-social a fim de, pelo próprio exemplo da 

vida que levavam deixar claro tanto a fugacidade e frivolidade da vida humana quanto a 

inutilidade de certas teorias filosóficas. As críticas dos primeiros cínicos podem ser  

evidenciadas sobretudo pela aversão à suntuosidade em favor de um despudor à vida que eles 

consideravam artificial. 

 

*** 

 

 A partir de então realizaremos de modo breve a descrição de parte da construção do 

pensamento moderno - sem ter, de modo algum a pretensão de apresentar uma história 

completa ou uma profunda análise. Isso para que possamos mais adiante estabelecer uma 

possível relação com a história do cinismo observada desde os seus primeiros anos. 

 Em certa medida até esse ponto da ―Introdução‖ tratamos principalmente dos cínicos 

gregos e dos modernos. Além disso procuramos destacar principalmente, as variadas nuances 

de ambos os cinismos durante o percurso que fizeram nas distintas épocas da história do 

homem, da mesma forma que as suas relações e modo de apreensão da realidade, seja ela a 

que diz respeito à Antiguidade clássica, ao período medieval, a pré-modernidade ou até 

mesmo a modernidade propriamente dita. Além disso, também procuramos mencionar, logo 

após as primeiras linhas, nas quais usamos para apresentar os cínicos gregos, uma parte da 

realidade ou o que consideramos um pano de fundo social e histórico onde esses primeiros 

cínicos estavam inseridos.  
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 Nesse sentido, efetivamente podemos ver que já nos primeiros anos os cínicos gregos 

peculiarmente representavam a oposição a todos os valores e formas estabelecidas. No 

entanto, grande parte dos filósofos contemporâneos aos ―cães‖, como princípio fundamental 

faziam uso do imperativo impulsionador da humanidade, nesse caso, o preceito délfico que 

fundamenta a justificativa do conhecimento humano, mais precisamente, neste momento da 

história da Antiguidade Clássica – isto é: ―conhece-te a ti mesmo‖.  

 Observemos então que os contemporâneos dos cínicos, como já se disse, viam na 

cosmologia o papel do homem em um universo perfeito e equilibrado. Portanto, esse mesmo 

universo perfeito e equilibrado era o conjunto de fatores responsáveis por integrar e por 

formar principalmente a alma, a consciência ética e política do homem na Antiguidade 

clássica. Como já dissemos, embora os cínicos gregos também pensassem a respeito do 

cosmos, em vez de os mesmos agregarem os valores da maioria a esse respeito, eles 

mantinham em certa medida, um entendimento diferenciado. Podemos dizer que uma nova 

visão a esse respeito.  

O exemplo disso é a opção dos cínicos gregos pelo cosmos ao invés da polis, isso 

porque eles afirmavam não serem pertencentes a nenhuma polis, pois preferiam se definir 

como cidadãos do mundo;
18

 no entanto, isso nos faz pensar e lembrar o seguinte: Como pode 

um crítico da polis ser um cidadão?
19

 

 Poderemos mais adiante nos ocupar a esse respeito, principalmente dessas 

contradições das quais os cínicos gregos também não se livraram.
20

 Portanto, antes de 

passarmos a outro ponto é válido ressaltar uma das conclusões que Moles apresenta sobre a 

relação dos cínicos gregos com o cosmos, isso, para que possamos diferenciar a relação dos 

―cães‖ com a maioria quando se tem em vista o mesmo ponto em comum. Nesse caso, o 

cosmos. Vejamos:  

 

                                                           
18 Ver LAÊRTIOS, 2008, livro VI, §63, p.168. 
19 MOLES L., John. Cynic Cosmopolitanism. R. Bracht Branham e Marie-Odile Goulet-Cazé (org.), The cynics: the cynic movement in 

Antiquity and its legacy, Berkeley, University of California Press, 1996, p. 110. 
20 Cf.. infra. p. 47-52 



 

22 

 

O cínico proclama o seu pertencimento ao cosmos. Ele pode levar uma vida virtuosa 

em qualquer lugar: toda a terra serve de lar para ele. Ele mantem uma atitude 

positiva em relação ao mundo natural e ao mundo animal. Ele próprio é semelhante 

aos deuses. Reconhece o seu parentesco potencial com os seres humanos em geral, 

que ele procura converter. É um mediador entre os homens e deuses, e essa 

mediação é uma parte importante da sua atividade pedagógica.
21

 

 

 Some-se a isto, o fato de que essas concepções cínicas a respeito do cosmos, foram 

desenvolvidas em um mesmo tempo no qual a consciência era para a humanidade a morada 

do seu ser: a alma, e no conhece-te a ti mesmo a atividade mais digna do homem, capaz de 

eleva-lo à divindade, o que, sobretudo, remete ao ―homem interior‖ de Sócrates. Isto é, para 

os não cínicos, de forma geral, para o homem grego, o seu corpo era integrado a uma ―alma 

universal‖ e, por isso, ele tinha a impressão de que estava também integrado à natureza e 

consequentemente ao cosmos.
22

 Afinal, a antiguidade clássica pode ser pensada como um 

tempo ―em que o problema do homem, é pensado  a partir do cosmos[...]‖.
23

 

 

*** 

 

 Não obstante, o cinismo grego sobrevive à idade média com seus preceitos 

fundamentais, mesmo diante de equivocadas interpretações a seu respeito. Matton afirma que 

a ―redescoberta da literatura grega durante o Renascimento levou naturalmente a um melhor 

entendimento do cinismo antigo‖.
24

 Portanto, o autor também não hesita em deixar claro que, 

apesar dessa redescoberta da ―literatura clássica em geral‖, os escritos medievais continuaram 

a servir de alimento para o Renascimento durante todo esse período.
25

 

 A propósito, na idade média, define-se o homem diferentemente da forma como se 

definiu na Antiguidade clássica. Na idade média o parâmetro de pensamento tem por base, 
                                                           
21 MOLES, J.L. ―Cosmopolitismo cínico‖. p. 121-136. In: Marie-Odile  GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o 
movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: Loyola, 2007. p. 134. 
22 DOMINGUES, Ivan. O grau zero do conhecimento, o problema da fundamentação das ciências humanas. São Paulo. Edições Loyola, 

2°edição, 1999. p.44. 
23 Ibdem. p.15. 
24 MATTON,S.―Cynicism and Christianity from the Middle Ages to the Renaissance‖.p.240-264. In: GOULET-CAZÉ, M.O. e BRACHT 
BRANHAM, R. (ed.) The cynics. The cynic movement in antiquity and its legacy. Berkley: University of California Press, 1996.p.242. 

Ressaltamos nesse ponto que apesar da menção a idade média, infelizmente não podemos dissertar ou aprofundar em alguns autores desse 

período devido ao objetivo que ainda temos de alcançar com nosso trabalho. 
25 Ibidem. p.243. 
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sobretudo, o alicerce cristão tanto do homem quanto do universo que o cerca. Assim então, o 

homem interior, precedido pelo preceito ―conhece-te a ti mesmo‖ passa a não ter mais 

importância; nesse sentido, ele é substituído pelo preceito do pecado, do homem pecador. 

Além disso, durante esse período da idade média estabelece uma ponte, da qual, o preceito 

interior de busca de conhecimento propriamente de si passa a estar condicionado por uma 

espécie de conexão que é submetida, sobretudo a uma entidade superior – cujo nome é deus. 

Isto é, o homem passa a se comportar de modo diferente e isso influencia também, de certo 

modo, o seu fazer cientifico ou a sua produção e o estudo da ciência, afinal ele passa a ter em 

mente o jugo do imperativo da salvação, ao invés do conhecimento, ou melhor, do ―conhece-

te-a-ti-mesmo‖. 

 

*** 

 

 Após a idade média temos a idade mecânica. A idade mecânica foi um período onde o 

homem deixa de estar sob o jugo das entidades espirituais e superiores. O homem deixa de 

recorrer a religião e de buscar o seu modelo na teologia‖.
26

 Isto é, com o surgimento de novas 

concepções há uma ruptura no campo gnosiológico do campo ontológico, isso coloca em 

xeque a ideia unificadora entre o homem e o mundo como resultado de uma criação divina. O 

homem adquire autonomia e começa a interrogar tanto a partir de si mesmo, quanto ―das 

condições da subjetividade‖ que estão a serviço de encontrar os mecanismos (dispositivos 

mecânicos) que se encontram postos no fundo do seu ser, e que são reguladores das ―suas 

relações consigo mesmo, com o outro e com o mundo (natureza humana)‖. Nesse sentido, 

surge a ciência, que busca seus modelos nas matemáticas primeiro, na física depois, na 

biologia e na história. 
27

  

                                                           
26 DOMINGUES, Ivan. O grau zero do conhecimento, o problema da fundamentação das ciências humanas. São Paulo. Edições Loyola, 

2°edição, 1999. p.16. 
27 Ibdem. p.16. 
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 Se, de acordo com Descartes ―Cogito, ergo, sum‖. Então, se penso, logo se pode 

entender que tudo o que estou pensando, existe. Ou então que, com essa frase, poderíamos 

inferir que temos a validade do saber; em outras palavras, o pensar (cogito) é a condição para 

que o sujeito tenha a certeza da validade absoluta do seu saber, assim então, o pensar é a 

condição para formular os fundamentos do seu conhecimento absoluto para a interpretação da 

realidade. Nesse sentido, a Revolução Cartesiana estabelece algo que é absolutamente crucial 

para o chamado Iluminismo dos próximos 100, 150 anos – com essa revolução surge a ideia 

de que há uma distância entre a mente e aquilo que ela pensa, porém  esta distância é uma 

coisa boa. Portanto, a ideia da objetividade científica motiva a criação da grande Enciclopédia 

pelas figuras do Iluminismo francês e tudo isso surge da ideia de que existe certa distância 

objetiva adequada entre quem percebe e o que é percebido.  

 A propósito, ao se tratar dessa evolução do campo da filosofia moderna, não podemos 

deixar de mencionar brevemente, antes de seguirmos para a parte final que nesse momento, as 

preocupações principais estavam norteadas com a intenção de uma sistematização tanto da 

subjetividade quanto da consciência autorreflexiva e do ―eu penso‖. Assim esses postulados 

são expressos nas filosofias relativas ao sujeito de nomes como Descartes, Kant e Hegel. 

Esses pensadores tem em comum a ideia de que a estrutura da realidade é por sua vez definida 

pelo crivo da razão.  

Todavia percebe-se que a ideia de que essa distância entre a mente e aquilo que ela 

pensa pode nesse caso, não ser tão distante assim, e isso começa a se desgastar. É nesse 

sentido que então, em 1796 Kant diz algo igualmente famoso ao que Descartes disse, porém 

muito mais perturbador: ―não podemos conhecer a coisa em si‖. 

 Com essa afirmação de Kant temos o surgimento de uma estrutura magnífica em 

torno da coisa em si. Isto é: as várias maneiras das quais, embora não possamos conhecê-la, 

ainda assim, podemos triangulá-la e aceitá-la obliquamente. E apesar disso, começa a surgir 

nesse tipo de pensamento uma sensação de perigo na distância entre o sujeito e o objeto.  
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 Em todo caso, na idade moderna as ciências são endeusadas e isso em detrimento às 

entidades superiores e espirituais. Desse modo o homem passa a ter maior tendência ao 

racional. Para Sloterdijk a consciência estabelece nesse período uma relação com a 

infelicidade e isso se deve principalmente à reflexividade. A consciência ―tornou-se reflexiva 

[...] quase mais triste do que falsa, que pela necessidade de autoconservação continua 

arruinada em um permanente movimento de se autodesmentir moralmente‖.
28

  

Por outro lado, em 1807 Hegel diz que na história recente e em desenvolvimentos 

recentes da consciência algo inadequado se estabeleceu. Para o filósofo alemão nós temos 

uma ―consciência infeliz‖ que é resultado da alienação e isso nos leva para muito longe 

daquilo que estamos olhando. Nesse sentido não temos mais nenhuma certeza do que estamos 

olhando. A consciência sente-se alienada. 

 

A grande audácia de Hegel: pensar um saber em que a distinção sujeito-objeto é 

interna à consciência, a qual, na sua ascensão ao absoluto, é ao ato de ultrapassar o 

objeto e, quando este lhe pertence, o ato de se ultrapassar a sua mesma, até atingir o 

ponto de vista onde desaparece a divisão da realidade numa interioridade subjetiva e 

numa exterioridade objetiva, que é o ponto de vista do absoluto ou saber absoluto, 

saber total da realidade total e que se sabe como tal. E tal foi o seu preço: ao 

estender o saber absoluto a um terreno que até então lhe era francamente hostil – 

história-, tudo se passa como se o êxito dessa empresa fosse o êxito do próprio 

homem que, dando livre curso às suas potências intelectuais, se descobre no plano 

do saber como razão soberana e no da práxis (história) como ser livre e sujeito de 

liberdade [...].
29

 

 

 Em outras palavras paga-se o preço alto demais com essa ―parusia‖ entendida como 

em certa medida como uma presença de espírito que é fenomenizado no  momento em que os 

homens passam a instrumentos. Afinal o quadro que se configura é que o ― (...) espírito na 

marcha de sua autorrealização efetiva na história‖.
30

 

 Até aqui vemos então que não há dúvidas sobre a autoridade da consciência para 

pensar o que pensa. Ela pode não pensar claramente sobre as coisas, sobre os objetos mas tem 

                                                           
28 SLOTERDIJK, 2012, p.293. 
29 CHÂTELET, F. 1962, p.87 apud DOMINGUES, Ivan. O grau zero do conhecimento, o problema da fundamentação das ciências humanas. 

São Paulo. Edições Loyola, 2°edição, 1999. p.300. 
30 Ibdem.    
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uma espécie de base legítima que gera o tipo de pensamento. Efetivamente, a consciência não 

só não compreende claramente o que está olhando, ela é também alienada de suas próprias 

bases que não tem qualquer noção clara de onde está vindo, nem para o que está vindo e para 

o que está olhando. Quer isto dizer que a consciência não é só alienada do mundo, mas é em si 

também inautêntica. 

  Com efeito, a história intelectual se configura em um movimento de preocupação com 

a distância entre o observador e o percebido, isso nos dá o entendimento sobre podermos ou 

não conhecer as coisas como realmente são. Então, como uma espécie de resultado deste 

movimento do qual nos reportamos acima, temos ainda a dizer, de modo breve, a respeito de 

mais quatro figuras que são importantes, pois, nos ajudarão a entender a indiferença e a 

desfaçatez como configuradores do cinismo de acepção moderna. 

 Nesse sentido, no século XIX temos ainda Marx, Nietzsche, Freud e Darwin. Em 

relação a Marx, podemos pensar no fato de que para ele, se a consciência é determinada por 

fatores além do seu controle, no caso, fatores sociais, históricos e econômicos que são capazes 

de determinar o que estamos pensando e o que, em geral chamamos de ideologia, essa 

ideologia então é impulsionada por fatores além da pessoa que pensa ideologicamente, no 

sentido que há diversas formas de expressão que repercutem a partir das relações existentes 

entre os homens: 

 

O representar, o pensar, o intercambio espiritual dos homens, aparecem aqui como 

emanação direta de seu comportamento material. O mesmo ocorre com a produção 

espiritual, tal como aparece na linguagem política, das leis, da moral, da religião, da 

metafisica etc, de um povo. Os homens são os produtores de suas representações, de 

suas ideias etc., mas os homens reais e ativos, tal como se acham condicionados por 

um determinado desenvolvimento de suas forças produtivas e pelo intercâmbio que 

a ele corresponde [...].
31

  
 

Assim, o problema da consciência passa a não ser apenas um problema único, pois ele 

começa a se configurar em duas partes, tanto em sua relação inautêntica com aquilo que olha 

mais também, na sua relação inautêntica com as suas próprias bases. Nas palavras de 

                                                           
31 MARX, K & ENGELS, F. A Ideologia alemã. 6º ed. São Paulo: Editora Hucitec, 1987.p.36-7. 
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Sloterdijk, a ―mais sóbria coisificação maximamente sóbria de toda e qualquer consciência 

adversária emergiu da crítica à ideologia articulada com Marx‖.
32

 Isto é, a coisificação do 

adversário como consequência de um confronto do ―realismo econômico‖
 33

 ou até mesmo ―a 

dialética entre teoria e práxis, entre cérebro e mão, entre cabeça e estômago‖.
34

 Nesse sentido, 

vemos que Marx, a grosso modo, tem uma visão realista em relação aos processos de 

trabalho, que são determinados pelas funções sociais que cada cabeça desempenha para a 

manutenção do mesmo. 

 Nietzsche, ao lado de Marx é considerado um dos mais notáveis pensadores do século 

XIX. Para Nietzsche, os fundamentos da consciência que tornam inautênticas as suas 

operações são determinados pela natureza da própria linguagem.  Isso quer dizer, quando 

pensamos que dizemos a verdade, na realidade estamos usando figuras de linguagem 

desgastadas. Nesse sentido, o filósofo alemão apresenta  

 

uma relação modificada com o ―dizer a verdade‖: trata-se de uma relação de 

estratégia e tática, de suspeita e desinibição, de pragmatismo e instrumentalismo: 

tudo isso sob o controle de um eu político que pensa de início e em última instância 

em si mesmo, que internamente manobra e externamente se encouraça.
35

   
 

―O que é então a verdade?‖ Um exército móvel de metáforas, metonímias, 

antropomorfismos?  

Nesse sentido podemos dizer que a linguagem agora simplesmente tornou-se uma 

questão de figuras gastas, todas ditando o que acreditamos ser verdade. A natureza da língua e 

a forma como é recebida por nós, por sua vez determina o que podemos fazer com ela. Isso 

equivale a dizer que determina o que pensamos; de modo que para Nietzsche a distorção da 

verdade, por outras palavras, isto é, a distorção do poder de observar como a consciência tem 

como sua causa subjacente a linguagem, o estado da linguagem, a situação da linguagem. 

Quer isto dizer que devido a linguagem ou a institucionalização da metáfora, sendo elas 

                                                           
32 SLOTERDIJK, 2012, p.50. 
33 Ibdem. p.50. 
34 Ibdem. p.71.  
35 Ibdem. p.14. 
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ferramentas precursoras da verdade, edificou-se em signos ordenados por ―castas e graus‖ que 

são capazes de criar um mundo novo. No entanto, essa mesma linguagem capacitada a criar e 

demarcar limites passa a ser não apenas utilizada para demonstração da verdade, mais 

também para fazê-la desaparecer sem que se perceba a sua escamoteação. Vejamos:  

 

O mentiroso usa as designações válidas, as palavras, para fazer aparecer o não 

efetivo como efetivo [...] ele faz mau uso das firmes convenções por meio de trocas 

arbitrárias ou mesmo inversões dos nomes. [...] Eles estão profundamente imersos 

em ilusões e imagens de sonho, seu olho apenas resvala às tontas pela superfície das 

coisas e vê ―formas‖, sua sensação não conduz em parte alguma à verdade (...)‖. De 

onde neste mundo viria, nessa constelação, o impulso à verdade [à medida que o 

homem] usa o intelecto, em um estado natural das coisas, no mais das vezes somente 

para a representação[...].
36

  

 

Em síntese, vimos que para Marx a linguagem tem uma objetividade muito mais 

precisa do que para Nietzsche, pois, a linguagem é entendida por Marx como um reflexo da 

consciência dos seres sociais. Por outro lado, para Nietzsche, a linguagem é uma espécie de 

engenho que transmite o movimento e que faz progredir a história, sendo que o seu poder em 

relação ao sujeito – objeto é por sua vez muito maior do que essa mesma relação em relação 

ao trabalho humano. Deste modo, a linguagem é capaz de distorcer o real, pois ela é capaz de 

recriar/criar um mundo que não corresponde à verdade. Todavia, esta acepção se diferencia do 

pensamento de Marx, no qual, acreditar que qualquer tipo de mentira, desfaçatez ou inversão 

da realidade tem como base o modo de operação de produção e as consequentes relações 

humanas dessa mesma produção que é por sua vez pertinente ao homem.  

 É impossível sustentar a ―magnificência‖ relativa à ideia de que a consciência sabe 

tudo de si, se observarmos então, que a descoberta ―efetiva do inconsciente, se dá, gostaria de 

dizer, evidentemente, na era do Esclarecimento clássico‖. Nesse sentido, para Sloterdijk 

―desde o final do século XVIII, a ilusão de transparência da autoconsciência humana foi 

sendo sistematicamente destruída‖.
37

 No entanto, com a descoberta da inconsciência, ela 

                                                           
36NIETZSCHE, F. Sobre Verdade e Mentira no Sentido Extramoral. In: Pensadores. São Paulo: Nova cultural, 2005.p. 54. 
37 Sloterdijk apresenta historicamente o processo de descoberta do inconsciente, que segundo o autor, inicia-se no século XVIII 
―em meio a uma atmosfera acirrada em termos obscurantistas (Cagliostro entre outros), teve início uma experimentação 
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passa a avaliar a si mesma e, com isso, cria-se um abismo determinado pela ressignificação da 

palavra ingenuidade, que agrega um significado mais profundo, envolto em mistérios. Freud, 

finalmente defende exatamente a mesma relação entre a consciência, ou seja, o que acho que 

estou pensando a cada minuto e o inconsciente, que perpetuamente, de uma forma ou de 

outra, perturba o que estou pensando e dizendo a cada minuto. Sloterdijk destaca as ―três 

frustrações‖ observadas por Freud que o orgulho humano, no processo da ―investigação 

moderna‖, teria precisado experimentar. A primeira é a ―revolução copernicana, que recusou à 

Terra a posição no centro do universo; Darwin e a doutrina da origem [...]; e, por fim, a 

psicanálise‖;
38

 Nesse sentido, em relação à psicanálise, a ―opinião de que todo eu precisaria se 

conhecer da melhor forma possível‖ se perdeu. ―A partir de então passou a valer o fato de 

cada um ser para si mesmo o que há de mais distante‖. Isto é, para Freud, o consciente é algo 

que temos que inferir que opera a partir da forma como a consciência opera, por isso, temos 

que descobrir de alguma maneira, como a consciência nunca é completamente sem 

moderação, nunca faz e diz completamente o que quer dizer. De todo modo,  ―a distorção da 

consciência é propriamente o inconsciente‖. 
39

 

 E por último Darwin. Vale lembrar que para Sloterdijk, as ―ciências naturais‖ é a 

grande responsável pela mudança de função do pensamento no século XIX, pois elas 

―ofereceram um conceito de natureza‖. Isso determinou muitas das formas como os 

pensadores do século XX pensaram a ação humana. Com isso, o homem passa a agir com 

mais integridade e não apenas com a sensação de que está sendo puxado por cordas, tal qual 

marionete. No entanto, diz Sloterdijk, ―a burguesia que se tornou imperialista[...], passou a 

―legitimar atos de violência‖, reportando à natureza‖.
40

 Isso pelo fato de que o homem ganha 

mais autonomia no momento no qual, a partir de Darwin, muda a compreensão da seleção 

natural e da sua constituição genética.  

                                                                                                                                                                                     
sistemática  com a sugestão de cura que experimentou no suposto ―magnetismo animal‖ de  Franz Anton Mesmer [...].‖Ver 
SLOTERDIJK, 2012, p.85-6. 
38Ibdem. p.88-9. 
39SLOTERDIJK, 2012, p.85-92. 
40Ibdem. p.88-9. 
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 No entanto, com isso fomos levados a pensar até que ponto somos sujeitos autônomos. 

Darwin, em sua teoria das origens, de acordo com Sloterdijk, ―inseriu o homem na cadeia das 

espécies animais e lhe estabeleceu o desconfortável parentesco com os símios superiores 

[...]‖.
41

 Isso rebaixou o homem na natureza fazendo-o ―perder o centro do seu ser e o motivo 

de orgulho: a alma (consciência)‖
42

. Para todos os efeitos, concluímos: em figuras como essas 

percebemos as possibilidades de se conhecer as coisas em si como realmente são. No entanto, 

em consequência disso, podemos nos perguntar: como podemos confiar na autonomia daquele 

que sabe? Isto é, como podemos confiar na autonomia da consciência sobre se de fato há uma 

chance, uma boa chance, de acordo com esses pensadores, de ela ser regida, e/ou controlada, 

por poderes ou forças ocultas? Contudo, o que vemos com esta última viragem é o 

rompimento com todo o ―principio de constância do ser que passa a estar em detrimento da 

natureza viva e nos pontos do devir: adaptação ao meio, sobrevivência do mais apto, etc‖.
43

 

 

*** 

 

 Se, por um lado, temos na primeira parte do trabalho os aspectos mais gerais a respeito 

do cinismo grego em relação à vida prática; a partir desse ponto, trataremos de apresentar, 

mesmo que brevemente, o que procuramos tratar na segunda parte do presente trabalho, mas 

sem deixar de lado a intenção de preencher, da mesma forma que fizemos anteriormente, as 

lacunas tanto históricas quanto teóricas que temos a impressão de estarem contidas em ambas; 

de modo breve porque não queremos também desviar de nosso foco comparativo entre o 

cinismo grego e o moderno, mas, no entanto, entendemos que perpassar pelo caminho que 

iremos seguir mais adiante se faz necessário, nesse sentido, traremos primeiramente os 

elementos que consideramos chaves interpretativas e que, por isso, nos ajudaram a entender a 

complexidade da falsa consciência esclarecida sob a luz de obras literárias da modernidade, 

                                                           
41Ibdem. p.97. 
42DOMINGUES, Ivan. O grau zero do conhecimento, o problema da fundamentação das ciências humanas. São Paulo. Edições Loyola, 

2°edição, 1999. p.42. 
43Ibdem. p.270. 
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tendo, sobretudo como base, o cinismo que é o oposto do que essa razão consciente e falsa 

possa vir a significar.  

 Em Cinismo moderno, mais precisamente na segunda parte onde abordamos o 

equívoco e ambivalência correspondente ao termo cínico pode se verificar que a palavra 

cinismo não deve ser tomada a fim de representar apenas uma realidade em si; mas, além 

disso, talvez o termo devesse ser representado como um fenômeno de uma determinada 

época. Nesse sentido, o cinismo apresentado na segunda parte do trabalho vai além e não pode 

ser definido apenas como uma maneira de agir específica de uma pessoa; essa idiossincrasia, 

nesse caso está também vinculada, como veremos a seguir, à desfaçatez e sobretudo à 

indiferença que é ocasionada por este fenômeno paradoxal identificado por Sloterdijk como 

falsa consciência esclarecida; a falsa consciência está imbricada à lacuna, ou melhor, ao 

hiato que há entre a Grécia de Diógenes de Sínope e a imersão do termo de forma equivocada 

por via de um salto tirânico e generalizante na modernidade. Contudo, na primeira definição 

de cinismo de Sloterdijk podemos ter uma ideia melhor a esse respeito, vejamos:  

 

O cinismo é a falsa consciência esclarecida. Isto é, uma consciência infeliz e 

modernizada que, sobretudo, o Esclarecimento dedicou o seu tempo com êxito e em 

vão. O cinismo apreendeu sobre o Esclarecimento, no entanto, ele não conseguiu 

levar isso até o fim. Essa consciência é ao mesmo tempo miserável e instruída, tanto 

é que não se preocupa com nenhuma crítica mais aturdida/estonteante relacionada à 

ideologia. Pois, a sua própria falsidade se encontra reflexivamente conformada.
44

 

 

Em relação à ―falsa consciência esclarecida‖, e m outras palavras há um impacto 

contra a ―tradição do Esclarecimento‖. É como se o ―agir‖ soubesse que suas ―ilusões‖ se 

encerram na ideia. Devido a isso, para o autor de Crítica da razão cínica,
45

 é necessário uma 

revisão do ―Esclarecimento‖, reconsiderando a ―trajetória [...] em cujo decurso criou 

condições para que a ‗falsa consciência‘ por sua vez ‗absorvesse o Esclarecimento‘‖.
46

 Do 

mesmo modo, podemos pensar que isso tem a ver, efetivamente, com o fato de que havia 

valores sendo aplicados, porém, de forma inversa. Isso ocorre pelo fato de que a consciência 
                                                           
44 SLOTERDIJK, 1987, p. 05. (Tradução realizada em 28/04/2016). 
45 Ed. Cit. 
46 Ibdem. 1987, p. 06. (Tradução realizada em 28/04/2016). 
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falsamente esclarecida faz o contrário do que normalmente se esperaria que fizesse; sem que 

esse contrário seja necessariamente uma contradição. Portanto, essa consciência do cinismo 

moderno, coloca o cinismo sob o ponto de vista de que ela seria um procedimento que traz em 

si um horizonte de racionalidade nos vários campos no qual as normas consensuais estiverem 

estabelecidas em um padrão de racionalidade profundamente único.
47

  

 Acima aludimos à ambivalência do termo cínico, no entanto, deixamos de mencionar 

que cínico é uma derivação do termo grego ―κúον‖ cujo significado é ―cão‖. Assim os cínicos 

ou (κúνζκοι) são os filósofos caninos.
48

 E consequentemente os adeptos dessa filosofia se 

orgulhavam em se comportarem como tal; além disso, os cínicos desafiavam todos os códigos 

de decência. Assim, o cinismo grego sobreviveu às margens tanto da academia, quanto do 

Liceu, se configurando principalmente como um movimento solitário. Por outro lado, na 

modernidade o cinismo grego é aproximado a preceitos do cristianismo.
49

 Principalmente 

devido aos seus modos peculiares de desprendimento para com todas as facilidades da vida 

em seu entorno social. Portanto, o termo em si adquire também, um significado vago e 

incerto. 

 Sabe-se que os primeiros cínicos viviam de modo laborioso em favor da virtude e em 

desfavor do prazer imediato. Some-se a isto o fato de que, apesar da má fama dos primeiros 

cínicos eles sobrevivem no imaginário popular, tanto é que antigos comentaristas, como por 

exemplo o imperador Juliano, tentou salvar o cinismo da execração devido às características 

mais problemáticas e de apelo popular, no entanto esse mesmo imperador por estes filósofos 

cínicos nutria além admiração, o desprezo.  

―De fato, Luciano chega mesmo a atribuir a autoria de ―muitos‖ livros a Peregrino, 

provavelmente como meio de subverter tanto o cínico como o seu público cristão [...] 

                                                           
47 Veremos isso mais adiante quando tratarmos de Coração das trevas (1889) de Joseph Conrad (1957-1924) cujo resumo encontra-se no 
apêndice deste trabalho. Ver CONRAD, Joseph. Coração das trevas. Tradução de Sérgio Flaksman. São Paulo: Cia das Letras, 2008. 
48 GOULET-CAZÉ; BRANHAM. ―Introdução‖. p.11-38.  In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o 
movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. Tradução de Cecília Camargo Batalotti. São Paulo: Loyola, 2007.p. 14, 15. 
49 Sobretudo a este respeito, ver :  MATTON,S.―Cynicism and Christianity from the Middle Ages to the Renaissance‖. In: GOULET-CAZÉ, 

M.O. e BRACHT BRANHAM, R. (ed.) The cynics. The cynic movement in antiquity and its legacy. Berkley: University of California Press, 
1996. p.240-264. 
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representados por tolos ingênuos que veneram um ―sofista crucificado‖.
50

 Percebemos com 

esse trecho que a tentativa tinha a intenção de elevar o cinismo grego a uma filosofia 

universal. Nesse mesmo molde Sloterdijk ao apresentar a sua segunda versão da definição do 

cinismo aponta para esse período ressaltando que a definição de cinismo ganhou ―uma 

dimensão histórica‖. Isto é, o cínico era o individuo que se mantinha racional diante de toda 

ação que desvirtua. O cínico, diz Sloterdijk seria a ―existência em resistência‖.  

Assim então esse comportamento de recusa que tem como primor a adoração à 

natureza e a vida plena, apesar de ter se configurado em um ―individualismo plebeu‖ e de ter 

sido associado com o cristianismo, sucumbiu ―na medida em que‖ a teologia cristã negou essa 

herança pagã antiga e até mesmo ―demonizou essa tradição‖.
51

  

Todavia, essa estratégia não foi eficiente ou sequer se fez palatável. Isso tanto para o 

cristianismo medieval quanto para aqueles que engendravam moralmente a verve relativa aos 

moralistas da Contrarreforma. A exemplo disso lemos: 

 

O delicado ato de equilíbrio medieval que permitiu a apropriação seletiva da 

ideologia cínica dentro de um modelo cristão tradicional foi desestabilizado por dois 

fatores: (1) o renascimento da cultura clássica promovido por humanistas no século 

XV e início do XVI trouxe a circulação textos cínicos e de Luciano anteriormente 

inacessíveis (incluindo a nossa principal fonte, o livro 6 de Diógenes Laércio) que 

viriam a atuar como combustíveis nos contextos de polêmica da Reforma; (2) 

inspirados por seu conhecimento expandido das tradições relevantes, os humanistas 

que escreviam em latim, como Erasmo e More, e também autores vernáculos, de 

Rabelais a Montaigne, entraram nas perspectivas literárias e filosóficas reveladas 

pelo cinismo com tanta imaginação e evidente entusiasmo que desencadearam uma 

contra-ofensiva  conservadora cristã. A ―cristianização‖ experimental do cinismo 

por humanistas tem como resposta uma total demonização dos cães no século XVII, 

quando os cínicos são condenados como sendo a origem de heresias contemporâneas 

[...]. Embora ainda houvesse defensores prontos a responder a estes e outros ataques 

com frequência anistóricos (a-histórico), a polêmica da Contra–Reforma contra os 

cínicos era feroz, e os cães não foram sistematicamente reabilitados até eles 

começarem a se tornarem parte do discurso do Esclarecimento no século XVIII na 

França e na Alemanha[...].
52

  

                                                           
50 GOULET-CAZÉ; BRANHAM. ―Introdução‖ – ―A sobrevida do cinismo‖. p.29-32.  In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht 
BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São 

Paulo: Loyola, 2007.p.30 
51 SLOTERDIJK, 2012, p.294. 
52 GOULET-CAZÉ; BRANHAM. ―Introdução - A sobrevida do cinismo‖. p.29-32. In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht 

BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São 
Paulo: Loyola, 2007.p.30. 
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 No entanto, apesar de no século XVII os cínicos terem conseguido uma reputação de 

párias morais e religiosos, por outro lado em um século depois, mesmo diante do apreço de 

alguns pensadores pela peculiaridade dessa filosofia advinda da Grécia, esses mesmos cínicos 

perdem a credibilidade tanto moral quanto filosófica. A esse respeito veremos mais adiante na 

segunda parte desse trabalho: Diógenes de Sínope: O sátiro capaz de pensar.
53

 

 Grosso modo nesse ponto destacamos o descarte da seita antiga dos cínicos como 

imprópria teoricamente para entrar no cânon da filosofia moderna; destacando, sobretudo, que 

os princípios dessa filosofia são por sua vez simples, pois permanecem em geral supérfluos.
 54

 

 Portanto, a propósito da inserção do cinismo assim como a respeito de sua importância 

na configuração das ideias do século das luzes o autor Niehues Pröbsting
55

 destaca sobretudo, 

a respeito da importância do cinismo grego para a compreensão das ideologias a partir do 

século XVIII. Para o autor isso se deve principalmente à influência e ao fato de que a 

compreensão dessas novas ideologias está sujeita ao entendimento histórico e referencial do 

papel do cinismo grego sobre elas.
56

 Além disso, em determinado ponto de seu texto, 

Pröbsting reflete a partir da obra de Sloterdijk, principalmente sob o ponto de vista de sua 

abordagem que é focada na influência do cinismo grego e do moderno enquanto fatores 

determinantes na construção do pensamento de variados autores da modernidade.
57

  

 Para finalizarmos este tópico introdutório devemos ainda mencionar que na segunda 

parte da dissertação concentramos a princípio no âmbito da literatura moderna, 

principalmente em Diderot. 

Em O Sobrinho de Rameau tratamos principalmente das variadas formas pelas quais 

se pode entender a configuração do cinismo tanto moderno quanto grego. Essas nuances 

                                                           
53 Cf. infra. ―2.2 Diógenes de Sínope:  O sátiro capaz de pensar‖. p. 98. 
54 Sobretudo a esse respeito, ver HEGEL, G.W.F. ―La escuela cínica‖. In: Lecciones sobre La historia de La filosofía II‖. Fondo de cultura 
econômica. México. Primera edíción em español, 1955. Quinta reimpressión, 1995. p. 128. 
55 Sobretudo a esse respeito, ver: NIEHUES-PRÖBSTING, Heinrich.―The Modern Reception of the Cynicism. Diôgenes in the 

Enlightenment‖. p.329-265. In: M.O. e BRACHT BRANHAM, R. (ed.) The cynics. The cynic movement in antiquity and its legacy. 
Berkley: University of California Press, 1996. 
56GOULET-CAZÉ; BRANHAM. ―Introdução- A sobrevida do cinismo‖. p.29-32.  In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht 
BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São 

Paulo: Loyola, 2007.p.31. 
57Dentre os pensadores que são citados por Pröbsting estão Wieland, Rousseau e Nietzsche. Infelizmente, acima ocupamos brevemente 
apenas do último. Tendo em vista nosso objetivo geral, em relação a Rousseau e Wieland, no entanto, não entraremos em detalhes.  
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veremos que são muito bem apresentadas pelo enciclopedista em sua segunda sátira. No 

entanto não ficamos apenas no autor francês. Por isso decidimos tratar, em uma perspectiva 

geral, das obras da literatura que por sua vez entendemos ser fonte segura para exemplificar o 

cinismo em sua segunda acepção, sobretudo de uma forma mais palatável e de fácil 

apreensão. 

Decidimos nos inclinar também sobre a sátira menipéia, isso para que fosse possível 

entendê-la como uma ressonância importante para a configuração do que hoje conhecemos 

como romance e da qual por sua vez fazemos uso para trazer à luz os conceitos mais 

enigmáticos relativos ao nosso tema principal. Não obstante a isso tratamos a respeito da 

consciência falsamente esclarecida
58

 a fim de representá-la na literatura de Diderot. Além do 

mais mencionamos a respeito do paradoxo sobre o qual essa consciência falsamente 

esclarecida incorre.
59

  

Para tal procuramos em um sentido geral harmonizar todo esse conjunto de vetores por 

ora mencionados com a obra de Joseph Conrad (1957-1924), Coração das trevas (1889)
60

, 

mas talvez para conseguirmos melhor entender ou realizar esse movimento devêssemos antes 

mencionar, de modo breve, parte da terceira e última definição de cinismo por Sloterdijk.  

Para o autor a terceira possível definição de cinismo moderno vai em direção ao que 

ele chama de ―fenomenologia das formas polêmicas de consciência‖. Nesse sentido, essa 

polêmica seria a discussão gerada em torno da apreensão da verdade como verdade ―nua e 

crua‖, o que por sua vez não vemos realizado na mentira que Marlow, personagem do 

romance de Conrad, prefere contar à noiva de Kurtz quando retorna de sua viagem dos 

confins do Congo. Podemos ler que de acordo com Sloterdijk, ―o pensamento cínico só pode 

surgir onde duas visões sobre as coisas se tornaram possíveis, uma oficial e uma inoficial, 

uma velada e uma nua e crua, uma oriunda do modo de ver dos heróis e uma oriunda do modo 

de ver dos servos‖. Isto significa que, para que isso seja evidenciado seria talvez o caso então 

                                                           
58 Cf. infra. 2.5. ―A Consciência Falsamente Esclarecida‖. p.118. 
59 Cf. infra. 2.4.1 – ―O paradoxo da falsa consciência Esclarecida‖. p.123.  
60 Ed. Cit. 
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de realizar uma buscar de um tropo capaz de traduzir e colocar em evidência os motivos que 

levaram ao falseamento dessa consciência considerada falsa por Sloterdijk. 

Aqui buscaremos um artificio e por meio deste tentaremos conectar a corrosão dos 

tropos em um oximoro que é quase um modo indireto de representar uma coisa ou uma ideia 

sob a aparência de outra.  

Isso, em nosso caso concentrando principalmente no realismo estético oitocentista 

cujo centro de impasse entre o sentido literal e um sentido figurado pode ser encontrado em 

obras que são capazes de concatenar suas violências com a mesma tranquilidade de quem diz 

o óbvio. Nesse sentido então, sem ter a pretensão de esgotar as possibilidades interpretativas; 

por conseguinte a abordagem do romance Coração das trevas de Joseph Conrad, mesmo que 

reduzida no final de nossas reflexões, além de tentar se mostrar como uma representação do 

cinismo em sua forma moderna, talvez exatamente por isso também nos explicite melhor que 

a ―verdade dos senhores e a verdade dos servos soam diversas‖.
61
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PRIMEIRA PARTE: 
 

A FILOSOFIA DO “CÃO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As grandes coisas exigem silêncio,  

ou que delas falemos com grandeza: 

 com grandeza significa: com cinismo e inocência.
62

 

 

 

 

                                                           
62 NIETZSCHE, ―Vontade de poder‖. Disponível em: 

http://www.afoiceeomartelo.com.br/posfsa/Autores/Nietzsche,%20Friedrich/Friedrich%20Nietzsche%20-
%20Vontade%20de%20Pot%C3%AAncia.pdf. Acesso em 13/05/2016. 

http://www.afoiceeomartelo.com.br/posfsa/Autores/Nietzsche,%20Friedrich/Friedrich%20Nietzsche%20-%20Vontade%20de%20Pot%C3%AAncia.pdf
http://www.afoiceeomartelo.com.br/posfsa/Autores/Nietzsche,%20Friedrich/Friedrich%20Nietzsche%20-%20Vontade%20de%20Pot%C3%AAncia.pdf


 

38 

 

1.1. Principais figuras do cinismo grego 

 

As principais figuras do cinismo grego são: Antístenes
63 

e Diógenes de Sínope.
64

 

Antístenes fazia oposição entre a natureza e os costumes, com isso certamente veio a 

influenciar os seus ―sucessores, em particular na crítica à tradição‖
65

. Ademais, Antístenes foi 

autor de uma extensa bibliografia. Ele foi um dos poucos presentes no momento de morte de 

Sócrates. Algumas interpretações dizem que Antístenes foi ―um importante precursor do 

movimento (e não (...) fundador)‖
66

 do cinismo, porque sua doutrina ―proporcionou à prática 

de Diôgenes alguma base na teoria‖; desse modo, para Antístenes seria relevante pensar que 

―a virtude  é uma questão de atos e não precisa de (...) discursos de aprendizagem‖
 67

.
 

Antístenes compreendia que a vida virtuosa é suficiente para que se possa gozar da felicidade. 

Mas o que seria a vida virtuosa para Antístenes? Possivelmente, essa questão poderá ser 

respondida se levarmos em conta o animo, a energia e a eficácia, caminhos recomendados por 

Sócrates para o alcance da felicidade e da vida virtuosa, isso, tendo em vista a amizade de 

Antístenes com Sócrates e a possível influência que o cínico recebera deste.  

 

Na verdade, possuímos evidências antigas sobre o telos cínico, mas elas não podem 

ser atribuídas a Antístenes ou Diôgenes… Láercio diz que ―o fim do cinismo 

consiste em viver de acordo com a virtude. Sugeriu-se que essa formulação 

provavelmente tenha se originado com o estóico Apolodoro de Selêuca, a quem 

devemos também a famosa definição do cinismo como um ―atalho para a virtude‖. 

Ao atribuir ao cinismo o seu próprio fim particular. Apolodoro procurava dar 

suporte à sua crença numa genealogia (Sócrates- Antístenes- Diôgenes- Crates- 

Zenão de Cítio) que ligava os cínicos e os estóicos diretamente a Sócrates. Essa 

construção era fundamental para a afirmação de Apolodoro de que o cinismo devia 

                                                           
63 Ver LAÊRTIOS, 2008, livro VI, § 1-19. p.153-157 . 
64 Ibdem. § 20-81 p.157-173. 
65 GOULET-CAZÉ M - O. ―Religião e os primeiros cínicos‖. p.59-94.  In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). 

Os Cínicos: o movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: Loyola, 
2007.p. 92. 
66 GOULET-CAZÉ; BRANHAM. ―Introdução‖. p.11-38.  In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o 

movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: Loyola, 2007.p.17. 
67Idem.  
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ser reconhecido como uma ―escola‖ filosófica plena, porém outros negavam que o 

cinismo tivesse o seu próprio telos e reduziam o cinismo a um simples ―estilo de 

vida‖ compatível com qualquer escola filosófica, qualquer que fosse o seu telos.
68

 

 

Contudo, quando optamos em falar de cinismo grego nessa primeira parte do trabalho 

sabemos do complexo exercício que de fato isso representa, ao contrário do que a princípio 

parece ser.  

Isso se deve a falta de acesso direto às inscrições, pois, o que temos a são textos que, 

por sua vez tocam o cinismo, entretanto, ao modo de recensões, especialmente nesse caso, 

realizadas por terceiros. Ou melhor, se tivéssemos que definir em uma palavra o estudo do 

cinismo poderia fazê-lo com a palavra fragmento.  

A literatura a respeito do cinismo é essencialmente fragmentária. O que significa? 

Significa que as obras foram perdidas e delas nos restaram apenas fragmentos ou pequenos 

trechos que podem ser citações de obras de autores mais tardios. Então o cinismo alia-se a 

uma tradição fragmentária que está muito calcada na doxografia - doxa -"δόξα".  

À guisa de exemplo, "δόξα" é um conjunto de opiniões ou uma compilação de 

doutrinas ou de textos filosóficos que os personagens posteriores tinham sobre essas escolas 

da antiguidade clássica. Contudo decidimos adotar os mesmos preceitos para este estudo que 

John L. Moles. Portando, suas pressuposições dizem o seguinte a este respeito:  

 

1) a filosofia cínica é limitada pela sua simplicidade; 2) há poucas evidências e 

torna-se necessário usar o princípio do ―bem trovato‖; 3) a própria reconstrução 

terá limites pois será uma história e não um relato ―factual‖; 4) são assumidos 

como autênticos os relatos de Diôgenes Laêrtios (...)
69

. 

 

                                                           
68 GOULET-CAZÉ; BRANHAM. ―Introdução‖. p.11-38.  In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o 
movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: Loyola, 2007.p.33. 
69 Traduzido em 07/05/2015 do trecho seguinte: ―First, because Cynic philosophy is fundamentally simple, there comes a point beyond 
which it does no go. Second, because the evidence is so defective, there comes a point where we must employ the principle ―ben trovato‖. 

Third, there nevertheless comes a point beyond which our reconstruction of Cynic philosophy cannot go, (…) Fourth, (…) attributed to 

Diogenes in Diogenes Laertius (…) area authentic ‖. MOLES L., John. ―Cynic Cosmopolitanism‖. In: R. Bracht Branham e Marie-Odile 
Goulet-Cazé (org.), The cynics: the cynic movement in Antiquity and its legacy, Berkeley, University of California Press, 1996, p. 106. 
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 As fontes a respeito dos primeiros cínicos gregos são fragmentárias e por isso 

competem à doxografia (compilação de doutrinas). Desse modo é preciso um esforço que 

busque harmonizar as diligências das várias áreas do saber para tentar extrair dessa tradição 

complexa o que seria o pensamento do cinismo grego inserido na tradição helenística.  

Nesse sentido para tal nos atentamos principalmente ao texto de Diôgenes Laêrtios
70

 

(que viveu na segunda metade do século III A.C) como grande parte de nossa referência. 

Todavia ele nos serve como recensão das anedotas que caíram em domínio público da mesma 

forma que outros fragmentos de textos dos cínicos gregos. Contudo o que temos é que o 

―estudo do cinismo, contrariamente ao estudo do platonismo‖ tornou se ―(...) inseparável do 

estudo de sua recepção‖.
71

 

Diógenes de Sínope era um homem venturoso, apaixonado em viver, para ele a 

liberdade (ελεςθεπια) e autossuficiência (αςηάπκεια) fazem com que o homem se torne dono 

de seu destino. Ele tinha uma relação respeitosa com a natureza, achava que os únicos limites 

que podiam impedir a si próprio na busca pela felicidade seriam os limites impostos pela 

natureza; pensamento que se tornou o fio condutor para que outros cínicos se tornassem fiéis 

seguidores dos ―ideais de Diôgenes‖
72

. A religião para ele era capaz de sufocar o seu bem 

maior: a felicidade, e com o lema de αυτάρκεια e ελεςθεπια Diógenes de Sínope lutava contra 

adversários existenciais como o exílio, a pobreza, a fome e até mesmo a morte.  

Infelizmente não temos traços extensos de sua biografia. No entanto Diôgenes, o 

cínico está sempre no ―processo de recepção‖ e por isso, apenas o indício numismático parece 

―confirmar a história do exílio de Diôgenes.
73

 Mas essa talvez seja a única parte digna de 

crédito em sua biografia‖.
  

                                                           
70 Diôgenes Laêrtios foi filosofo e escritor grego, natural de Laerte, na Cilícia; é autor de obras sobre a vida  de vários filósofos. A sua 

maior obra é ―Vida e Doutrina dos Filósofos Ilustres‖, composta por dez livros, que trazem relevantes fontes de informações sobre o 
desenvolvimento da filosofia Grega(...) ―The author of this article is anonymous.Internet Encyclopedia of Philosophy”, U. S. A. University 

of Arkansas at Little Rock.  2006.(http://www.iep.utm.edu/cynics/). Acesso em 25/09/2015. 
71 GOULET-CAZÉ; BRANHAM. ―Introduction‖.p. 1- 27.In: R. Bracht Branham e Marie-Odile Goulet-Cazé (org.), The cynics: the cynic 
movement in Antiquity and its legacy, Berkeley, University of California Press, 1996, p. 14. 
72 GOULET-CAZÉ. Religião e os primeiros cínicos. p.59-94. Os Cínicos: O Movimento Cínico na Antiguidade e o seu Legado. Edições 
Loyola: São Paulo, 2007. p. 92. 
73 A este respeito, o tópico abaixo de nosso texto, Equívocos cronológicos: sobre encontros e desencontros entre os primeiros“Cães”no 

surgimento do cinismo na Antiguidade elucidará e acreditamos ser um complemento aos indícios cronológicos da biografia de Diógenes de 
Sínope. 

http://www.iep.utm.edu/cynics/
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Por outro lado o movimento cínico teve outros representantes. A partir da linhagem 

traçada por Antístenes e repassada por intermédio de Diôgenes surgiram figuras como Crates 

de Tebas, o ―abridor de portas‖.
74

 Segundo a tradição ele possuía riquezas (terras), nisso ele 

era diferente de Diógenes, o cínico. Antístenes dedicou sua vida com esmero esforço e 

fidelidade para com o modo de vida cínico, tanto é que tomou a pobreza para si quando 

decidiu doar a seus concidadãos o dinheiro que arrecadou com a venda de sua propriedade. 

Ele tinha como princípio a filosofia como ―um punhado de favas e a ausência de 

preocupação‖. Em seu nome cita-se um livro de Epístolas que Laêrtios destaca como sendo de 

uma filosofia ―excelente‖. Neste livro, segundo nos conta o historiador Diógenes Laêrtios 

lemos o trecho seguinte: ―Minha pátria não tem apenas uma torre nem apenas um teto; onde 

quer que seja possível viver bem, seja onde for em todo o universo é lá a minha cidade e 

minha casa‖
75

.  

Além de Antístenes e Diógenes de Sínope temos Crates, este filósofo tinha uma 

aparência cômica devido a sua coluna inclinada. Curiosidade é que mesmo corcunda, ele 

casou-se com Hiparchia de Maronéia, irmã de Metrocles. Hiparchia por sua vez foi a primeira 

filósofa mulher, ela foi adepta do cinismo de Antístenes e Diógenes e por isso praticou e 

viveu esta filosofia. O casamento de Hiparchia com Crates sucedeu ao modo cínico 

(kynogamia). O casamento cínico tinha por base apenas no consentimento dos envolvidos e 

por isso essa união estava de acordo com as ideias de Diógenes de Sínope e contrárias 

principalmente à convenção grega.  

O historiador Laêrtios afirma que Diógenes de Sínope ―não reconhecia outro 

casamento além da união do homem que persuade com a mulher que se deixa persuadir‖.
76

 

Hiparchia assim como os demais cínicos optou por vestimentas simples e levava uma vida de 

igual para com seu esposo Crates. Tanto é que ela comparecia a eventos destinados apenas 

aos homens. Hiparchia preferiu a defesa de sua filosofia ao bordado.
77

 Ela viveu e dormiu 

                                                           
74 LAÊRTIOS, 2008, livro VI, § 86. p.174. 
75 Ibdem. § 97. p.177. 
76 Ibdem. § 72. p.170. 
77 Ibdem. § 97. p.177. 
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junto a Crates em lugares públicos ―totalmente indiferentes à vergonha e à opinião pública‖. 

Além desses adeptos da filosofia do cinismo temos Metroclés de Maronea (irmão de 

Hipparchia e aluno de Crates)
78

 e Mênipo
79

 de quem mais adiante trataremos a respeito. 

Sobretudo no ponto que trataremos a respeito da literatura de Mênipo como importante pilar 

do que hoje conhecemos como romance moderno. 

Contudo vale ressaltar que como uma escola de pensamento o cinismo deixou seu 

legado tanto na história da filosofia quanto nas suas diversas representações no âmbito 

literário
80

. Portanto Diógenes de Sínope foi quem se tornou um dos mais conhecidos entre os 

cínicos gregos e isso está imbricado ao fato que podemos o relacionar distintamente com a 

natureza; segundo o ponto de vista de Diógenes de Sínope a vida de acordo com a natureza 

denotava uma vida semelhante àquela de autonomia e liberdade vivida pelos animais: 

 

Os cínicos, (...) invejam os animais, que não tem noção dos deuses ou de conceitos 

éticos e religiosos e podem, portanto, conhecer o verdadeiro distanciamento. (...) 

para Diôgenes e seus discípulos, a religião parecia ser um obstáculo para a felicidade 

humana, razão pela qual os cínicos consideravam o estado de uma criatura irracional 

muito preferível ao dos homens, que sofrem o infortúnio de ter um conceito dos 

deuses.
81

 

 

 Percebe-se que Diógenes de Sínope tomava o modo de vida animal como exemplo, 

pois a natureza para ele possui em si uma ética que pode ser observada no comportamento dos 

animais (irracionais). Conclusivamente para os cínicos gregos os valores principalmente os 

relativos à religião, política e ética dos gregos estavam sustentados por um pilar falso que de 

modo geral, era entendido pelos seguidores de Antístenes e Diógenes como prejudicial aos 

homens.
82 

 

                                                           
78 Ibdem. § 94. p.176. 
79 Ibdem. § 99-101. p.178. 
80 GOULET-CAZÉ; BRANHAM, ―Introdução‖. p.11-38.  In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o 

movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: Loyola, 2007. p. 20. 
81 GOULET-CAZÉ M - O. ―Religião e os primeiros cínicos‖. p. 59-94.  In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). 

Os Cínicos: o movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: Loyola, 
2007.p. 76. 
82 BRANHAM, R. Bracht. Desfigurar a moeda: A retórica de Diógenes e a invenção do cinismo, p.95-120. In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ 

e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo 
Batalotti). São Paulo: Loyola, 2007. p. 106. 
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1.2. Cinismo Grego: Início da filosofia do “Cão” 

  

Se é uma felicidade, se é uma ambição por uma nova felicidade 

em um sentido qualquer, aquilo que firma o vivente na vida e o 

força a viver, então talvez nenhum filosofo tenha mais razão do 

que o cínico: pois a felicidade do animal, que é o cínico 

perfeito, é a prova viva da razão do cinismo.
83

 

  

Há incerteza sobre quem foi o primeiro cínico e o período exato do seu surgimento. 

Isso porque o estudo do cinismo na Antiguidade incorre na dificuldade de fontes confiáveis; 

estas fontes são muitas e derivam de diferentes épocas da história. Como a preocupação neste 

primeiro ponto da dissertação é a verificação das transformações que deram início a esta 

escola filosófica, na tentativa de dar conta de todas as suas nuances, então verificaremos aqui 

tanto os aspectos etimológicos da origem da palavra cínico quanto os aspectos relativos a 

prática filosófica do cinismo na Antiguidade. Sabemos que essa prática tinha por base a 

aproximação da prática pantomímica. Esta prática consiste na ―comunicação por meio de 

gestos ou expressões faciais ‖ com a inata natureza que por sua vez é instintiva ao homem.
84 

 

Por esse motivo procuramos identificar primeiramente o fato de que os cínicos gregos 

tinham como preceito uma admiração pela natureza animal e por isso viviam de forma distinta 

de outros cidadãos.
  

À guisa de conclusão dizemos com efeito o que, A. A Long em sua interessante 

contribuição para o compêndio O movimento cínico na Antiguidade e seu legado (2007) disse 

sobre a relação de Diógenes, o cínico com a natureza: 

 

A defesa da natureza feita por Diôgenes, portanto, não deve ser interpretada como 

uma crítica a todos os princípios éticos que o nomos habitualmente admitia. Ele 

parece ter visto boa parte das condutas que eram convencionalmente injustas como 

naturalmente injustas também. As convenções que ele queria remover por meio de 

                                                           
83 NIETZSCHE, F. ―Da utilidade e desvantagem da história para a vida - (1874)‖. p. 273-287.. In: Considerações extemporâneas. In: Obras 
incompletas.: Pensadores. Seleção de textos. Gerald Lebrun. Tradução e notas de Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Editora Nova 

Cultural, 1999. São Paulo: Nova cultural, 1999.p. 273. 
84 Disponível em: https://ahdictionary.com/word/search.html?q=pan%C2%B7to%C2%B7mime++&submit.x=0&submit.y=0. Acesso em 
04/10/2015. 
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seu discurso e do exemplo de seu próprio comportamento eram aquelas que ele 

percebia como mero preconceito irracional e como inimigas da satisfação de 

necessidades naturais. 
85

 

 

Antes de prosseguirmos é válido salientar que há duas correntes no movimento do 

cinismo na Antiguidade. Pensar os pontos dentre os quais elas divergem, da mesma forma que  

refletir a respeito do rompimento da primeira escola para a com segunda do cinismo na 

Antiguidade, e por fim a diferença que há entre elas é importante para uma primeira noção do 

quadro geral do cinismo grego.  

A primeira corrente do cinismo antigo ocorreu do século IV ao século III A.C, 

exclusivamente na Grécia. Seus mensageiros eram dotados de carisma e tinham como preceito 

uma ―filosofia racivamente individualista‖.
86

 A segunda corrente corresponde à entrada desta 

filosofia no Império Romano no século I D.C. e por fim, o rompimento destas duas correntes 

do cinismo grego está vinculado, sobretudo ao declínio da primeira fase do cinismo entre os 

séculos II e I A.C. Contudo, os aspectos da segunda fase do cinismo na Antiguidade tardia são 

diferentes dos aspectos da primeira corrente, isso porque durante a segunda corrente o 

preceito adotado era de uma coletividade no sentido de uma ―práxis filosófica‖ ou uma 

coletividade no âmbito da filosofia que pouco a pouco fez com que o cinismo grego evoluísse 

do individualismo que é característico da primeira corrente, para a popularidade que a 

segunda corrente alcançou e que, infelizmente fez com que o cinismo original tornasse um 

movimento predominante grande nas cidades do Império Romano, como Roma, Alexandria e 

Constantinopla. Infelizmente pelo fato de essa popularidade conquistada pela segunda fase do 

cinismo não trouxe consigo o caráter ético e o compromisso com a verdade, características 

essas como sabemos, serem inatas da filosofia de Antístenes e Diógenes.   

 

### 

                                                           
85 Ver LONG. A. ―A tradição socrática: Diógenes, Crates e a ética helenística‖. p. 39-58.In : Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht 
BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São 

Paulo: Loyola, 2007.p.46. 
86 GOULET-CAZÉ; BRANHAM ―Introdução‖. p.11-38.  In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o 
movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: Loyola, 2007. p.15. 
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Antes de avançarmos é necessário um exercício por meio do qual possamos retornar 

aos principais aspectos do cinismo para que seja possível também levantar questões que nos 

farão melhor compreender a filosofia do ―cão‖. Até agora foi descrito pouco a respeito do 

cinismo, mesmo assim algumas questões já podem ser levantadas. Essas questões mesmo 

imprecisas nos farão refletir e também nos servirão como ponto de partida para outras 

questões que mais adiante, inevitavelmente surgirão. Deste modo: Quem foi o primeiro 

cínico? O que é a natureza instintiva para os primeiros cínicos? O que é a prática filosófica 

para eles? E, por fim, por que ocorreu o declínio da primeira corrente do cinismo? 

Desse modo retornamos ao ponto inicial com a questão: Quem foi o primeiro cínico? 

A nossa primeira pergunta nos induz a buscar traços biográficos de Antístenes (445 – 365. 

A.C) que é tomado pela tradição como precursor do cinismo grego.
87

 

Para todos os efeitos sabe-se que existem opiniões divergentes sobre a pergunta, no 

entanto as opiniões se dividem entre Antístenes e Diógenes de Sínope. Desse modo sabemos 

que fatos apontam para a afirmação de que Antístenes ―era ateniense‖, entretanto, eles 

também nos dizem que Antístenes afirma que não era ―puro de sangue ático‖.
88

 Laêrtios a seu 

respeito diz que ―esse filósofo mostrava desprezo pelos atenienses que se vangloriavam de ser 

autocnes e falava até que não eram mais nobres que caracóis e gafanhotos‖.
89

 Desse modo, 

Antístenes costumava caminhar para ouvir Sócrates e, com os ensinamentos deste aprendeu a 

resistência e a impassibilidade. Quando lhe perguntaram qual a vantagem que havia tirado da 

filosofia, sua resposta foi: ―Poder falar comigo mesmo (…)‖.
90

 Já Diôgenes nasceu em 

Sínope, e foi chamado por Platão de um ―Sócrates demente‖.
91

 A seu respeito, Laêrtios diz 

que, quando ―perguntaram-lhe qual era a ciência necessária [...], o filósofo respondeu: àquela 

que ensina a não esquecermos o que aprendemos.‖
92

 

                                                           
87Sobretudo, a esse respeito ver: LAÊRTIOS, 2008, livro VI, §63, p.168. 
88 LAÊRTIOS, 2008, livro 6, §1, p.153. 
89 Idem. 
90 Ibdem. §6, p.154. 
91 Ibdem. §54, p.165. 
92 Ibdem, §63, p.168. 
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Antístenes estudou retórica com Górgias e tornou-se ―mestre antes de ser amigo, 

companheiro e seguidor de Sócrates‖
93

 e sua filosofia, além de tratar de temas relacionados à 

ética, à ―liberdade‖ e ao ―autodomínio‖
94 

registra escritos sobre retórica e lógica.
95

 Portanto 

aqui, de acordo com a bibliografia que utilizamos, Antístenes pode ser assumido como o 

protocínico.  

Isso em virtude de ter aprendido com Sócrates a imperturbabilidade (apatheia) e o 

autodomínio e fazendo a junção desses dois modelos de vida por imitação a Sócrates, 

Antístenes possivelmente inaugurara o que foi denominado como ―modo de vida cínico‖.
96

 

Efetivamente, este ―modo de vida‖ filosófico e peculiar de Antístenes, na Antiguidade, 

influenciou Diógenes de Sínope (IV, A.C.) e seu concidadão Crates de Tebas; desse modo, 

tanto Diôgenes quanto Crates foram considerados filósofos cínicos, afinal o pensamento e 

prática destes traduzem-se no ânimo impassível e no equilíbrio de si. Portanto vemos que 

tanto Diôgenes quanto Crates adotaram um modo de vida que o predecessor do cinismo 

grego, que aqui concluímos ser Antístenes teria de algum modo os influenciado. 

Com relação aos aspectos etimológicos da origem da palavra cínico, também 

encontramos hipóteses divergentes. A palavra cínico advém termo kunikos. No entanto, há 

duas hipóteses concorrentes que explicam a origem deste termo.
97

 A primeira utiliza a figura 

de Antístenes, o qual recebeu pela primeira vez o apelido de ―Cão‖.  Sobretudo a isso, 

Antístenes foi o primeiro a ter ensinado nas cinosarge (kςνόζαπγερ)
98

 que por sua vez era  um 

ginásio ou até mesmo um templo destinado para a aqueles indivíduos sem cidadania 

ateniense. Assim então, cinosarges abrigava também aqueles que nasceram de um escravo, de 

                                                           
93 GOULET-CAZÉ; BRANHAM, ―Introdução‖. p.11-38.  In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o 

movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: Loyola, 2007. p. 17. 
94 REALE, Giovanni. História da filosofia:  filosofia  pagã  antiga.  V.1 Giovanni  Reale,  Dario Antiseri; (tradução Ivo Stomiolo).- São 

Paulo. Paulus. 2003. p. 105. 
95 Antístenes ―sustentava que havia apenas um predicado para cada sujeito, o quê permitia a formulação apenas de juízos de identidade e 
excluía todos os juízos atributivos. Ele também defendia a impossibilidade de contradição e mesmo de expressar falsidades‖. GOULET-

CAZÉ; BRANHAM, op. cit. p. 17. 
96 Idem. 
97 Como poderemos ver as duas hipóteses apresentadas que giram em torno da questão: Quem foi o primeiro cínico? Esta questão, mais uma 

vez aparece no corpus principal deste capítulo, como estratégia para nos ajudar a questionar as possíveis contradições a respeito do valor do 
conteúdo ou seu grau de confiabilidade quando diz respeito aos traços biográficos destes cínicos.  
98 Ver informações em GOULET-CAZÉ; BRANHAM, ―Introdução‖. p. 11-38.  In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM 

(Orgs.). Os Cínicos: o movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: 
Loyola, 2007. p.14, 15. 
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um estrangeiro ou de uma prostituta. Contudo, pode se também observar que cinorsages era o 

reduto dos excluídos da sociedade Atenienses da Antiguidade. Esse ginásio era o local no qual 

os cínicos ( caninus/kunikos/κúνζκοι) se reuniam. Ou ainda nas palavras de Cazé e Branham 

podemos ler:  

 

[...] Há duas etimologias concorrentes. De acordo com  uma  delas, a palavra vem do 

ginásio em que Antístenes costumava ensinar, o Cynosarges, dedicado a Hércules 

[...] A segunda etimologia é bem mais plausível: ela remonta a uma piada que 

comparava Diógenes (ou Antístenes) a um cão, presumivelmente porque seu modo 

de vida assemelhava-se ao de um cão – ou seja, era ―cínico‖ [...]
99

.  

 

Nesse sentido para o bem ou para o mal, o que temos de fato é que o apelido de cão 

pode ter sido atribuído a Antístenes e isso nos faz pensar que se deve principalmente ao seu 

comportamento que, em muitos relatos o configuram tal como um homem rude e até mesmo 

grosso.
100

Portanto se Antístenes não foi o primeiro a ser denominado cínico, a origem desse 

termo provavelmente alude a Diógenes de Sínope, como insulto ao seu modo de vida. 

Diôgenes ―aceitava o apelido ―Cão‖ (kyo-n) como símbolo de seu próprio despudor 

(anaídeia). A qualidade oposta, aido-s, estava consagrada na tradição como uma marca 

necessária da vida civilizada.‖
101

  

Importa salientar que Diógenes realizava todas as suas tarefas em público, inclusive as 

de ordem pessoais (higiênicas e fisiológicas). Ademais, o mais importante aqui é a essência 

do termo cínico. Afinal os primeiros cínicos abraçaram a sua alcunha e, sem demonstrar 

receio ou falta de segurança ―latiram‖ para aqueles que os desagradavam, seja por via da 

rejeição a etiqueta ateniense ou pela opção de levar uma vida de forma mais natural como por 

exemplo, Diógenes, o cínico que tinha por base e exemplo a própria natureza para a sua vida.  

O que fez com ele fosse um homem livre de qualquer pudor relacionado aos bons costumes da 

sociedade do seu tempo. Vale salientar que para Diógenes, o pudor, ou a vergonha  

                                                           
99Idem. . 
100PIERING, Julie.―Cynics‖. ―Internet Encyclopedia of Philosophy”, U. S. A. University of Arkansas at Little Rock.  
2006.(http://www.iep.utm.edu/cynics/). Acesso em 13/11/2013. 
101 LONG, A. A. A tradição socrática: Diógenes, Crates e  a  ética  helenística. p.39-58. In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht 

BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São 
Paulo: Loyola, 2007.p. 46. 
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(...) servia de restrição à conduta anti-social no sentido ético forte e como base para 

a modéstia na vida cotidiana (...). O equivalente positivo do despudor cínico é 

resumido no lema ―liberdade de fala (parrehsia). Tendo reduzido todas as normas a 

que se deve obedecer à natureza, Diôgenes vê-se liberado das inibições e práticas 

sociais burguesas. Por serem meramente convencionais, meras questões de prática 

local, estas não derivam da natureza humana, como fica evidente na grande 

variedade de costumes de diferentes povos. 
102

 

 

### 

 

No ―American Heritage Dictionary of the English language” a palavra ―cínico‖ 

significa ―membro de uma seita de filósofos gregos que acreditavam que a virtude era o único 

bem e o autocontrole o único meio de alcançar a virtude‖
103

. Desse modo é possível perceber 

que o que se iniciou como um rótulo depreciativo tornou-se a designação de uma escola 

filosófica de pensamento que termina no século VI D.C. Apesar disso o seu legado continua 

até a contemporaneidade tanto na filosofia quanto na literatura
104

; ainda que essa ou a real 

acepção do cinismo grego tenha sido invertida em diversos âmbitos como, por exemplo 

àqueles que tem a ver com a vida privada e também às grandes instituições.
105

  

Para todos os efeitos de conclusão, nesse ponto podemos começar a adiantar o que em 

nosso capítulo introdutório dissemos ser um dos nossos focos. Nesse sentido, no que diz 

respeito às variadas possibilidades institucionais de atuação desse cínico, além do guincho da 

menção à palavra literatura, aqui então importa salientar que talvez o exemplo mais famoso da 

literatura inglesa seja Coração das trevas, de Joseph Conrad. 

Esse romance além de ser uma resposta à situação histórica mais ampla, cujos traços  

centrais  tentaremos  delinear no final de nossas reflexões  tem  ligações  profundas  com um  

                                                           
102 Ibdem. 46-47. 
103 Disponível em: https://ahdictionary.com/word/search.html?q=Cynic&submit.x=71&submit.y=17. Acesso em 23/09/2015. 
104 A palavra ―literatura‖ empregada acima foi utilizada no sentido que foi apropriado a ela a partir do século XIX, período este que o seu 

significado passou a ser utilizado para além de textos ―poéticos e prosísticos‖. A partir desse século, em um sentido geral, a palavra 

―literatura‖ passou a abranger a toda expressão escrita, sendo elas filosóficas ou até mesmo científicas. ―Tal amplitude semântica, de resto 
entranhada na etimologia do vocábulo, tinha razão de ser: desde a origem a literatura condiciona-se à letra escrita, impressa ou não. Refere-se 

a uma prática que só pode ser verificada quando produz determinado objeto: a obra escrita‖. Ver: MOÍSES, Massaud. Dicionário de termos 
literários/Massaud Moíses-12.ed.rev e ampl.- São Paulo: Cultriz,2004. p. 264-265. 
105 Ver CONRAD, Joseph. Coração das trevas. Tradução de Sérgio Flaksman. São Paulo: Cia das Letras, 2008. Ver 

também SLOTERDIJK, Peter [2012]. Critica da razão cínica. Trad.: Marco Casanova, Paulo Soethe, Mauricio 
Mendonça Cardozo, Pedro Costa rego, Ricardo Hiendlmayer].São Paulo: Estação Liberdade,2012 .orig.1983..  

https://ahdictionary.com/word/search.html?q=Cynic&submit.x=71&submit.y=17
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evento  histórico  específico. Nesse caso o imperialismo no século XIX de países ingleses e 

belgas no continente africano. Entendemos nesse sentido que esse romance pode servir para 

nos clarificar a afirmação que diz que nos tempos modernos ocorre uma inversão do real 

sentido do termo cínico e com isso, as instituições passaram a se apropriar desse cinismo que 

foi denominado por Sloterdijk como a consciência falsamente esclarecida. No entanto temos 

de verificar onde nesse romance temos ilustrado propriamente as justificativas das ações dos 

colonizadores diante do estado de criminalidade e genocídio. Para isso tentaremos apontar o 

ponto de vista desses colonizadores que como veremos, independentemente do que são 

partícipes optam pelas justificativas em cima de métodos nada humanos que por sua vez era 

parte do engenho necessário ou não para tornar possível o trabalho de exploração do marfim 

na imensidão do Congo Belga.  

Assim talvez pudéssemos realizar uma leitura do romance de Conrad à luz da crítica 

de Sloterdijk (1983), pois o que (também) o romance inglês em questão representa é uma 

realidade cuja inversão precisamente no campo da linguagem é evidente. Isto faz com que 

esse romance talvez possa ser lido como uma representação anterior ao que Sloterdijk em 

1983 propõe no campo da filosofia como razão cínica. Isso porque em Conrad, o cinismo 

pode ser percebido na instituição que engendra a exploração no Congo africano, já em 

Sloterdijk, o cinismo no sentido moderno por certo seria uma consciência falsamente 

esclarecida. No entanto deixaremos isso para mais adiante quando então todas as abordagens 

pretendidas neste trabalho estiverem por sua vez finalizadas. 

 

1.3. Equívocos cronológicos: sobre encontros e desencontros entre os primeiros 

“Cães” no surgimento do cinismo na Antiguidade 

 

Quando alguém o reprovou por seu exílio sua resposta foi: “Mas me dediquei à 

filosofia por causa disso, infeliz.” Dizendo outra pessoa que o povo de Sínope o 

condenara ao exílio, Diógenes replicou: “E eu o condenei a permanecer onde 

estava.
106

 

                                                           
106 LAÊRTIOS, 2008, livro VI, § 49, p.164. 
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O cinismo na Antiguidade surge em um período greco-romano no qual os indivíduos 

sentem a necessidade da busca pela própria felicidade; mas era um tempo em que alguns 

sujeitos, apesar de livres comumente eram levados por piratas e vendidos como escravos ou, 

na melhor das hipóteses, enviados até o exílio
107

. Diógenes de Sínope era um desses sujeitos 

que também foi obrigado a deixar a sua cidade natal, além do exílio, ele ficou conhecido 

como o continuador do cinismo advindo da Cynorsages. Diôgenes ganhou maior destaque 

entre os cínicos gregos por dois motivos: (1°) possuía uma habilidade retórica elevada e poder 

de argumentar sobre as hipóteses de outros pensadores;
108

 (2°) adotou um estilo de vida que 

fugia à convenção e aos costumes da sociedade do seu tempo. Apesar desse peculiar 

comportamento, ele ainda tinha a estima dos seus patrícios.  

Donald R. Dudley, em ―History Of Cynicism From Diogenes To The Sixth Century 

A.D‖ (1937), aponta a descrição de um memorial da cidade de Sínope que homenageia 

Diôgenes: ―Mesmo que o bronze envelheça com o tempo, entretanto, Diôgenes, tua fama nem 

toda a eternidade pode apagar. Pois o que tu fizestes sozinho foi apontar aos mortais que a 

lição de autossuficiência é o caminho mais fácil para se viver‖
109

. 

Todavia há controvérsias em relação às datas e a ordem dos acontecimentos lógicos 

sobre o período no qual Antístenes e os demais filósofos cínicos coexistiram. Portanto a 

imprecisão cronológica não está relacionada exclusivamente aos desencontros entre os 

primeiros cínicos, mas também com o encontro dos adeptos da filosofia de Antístenes e de 

Diôgenes com os demais filósofos que defendiam por sua vez escolas com pensamento oposto 

à ideologia cínica.
110

 Contudo para A.A. Long (1937) Diógenes de Sínope seria ―cerca de 

                                                           
107GOULET-CAZÉ; BRANHAM. ―Introdução‖.p.11-38.  In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o 
movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: Loyola, 2007.p. 15. 
108 ―Diógenes era extraordinariamente rápido para responder a perguntas que lhe eram feitas, como evidenciam os exemplos que demos 

acima‖. LAÊRTIOS, 2008, livro VI, § 74, p.171. 
109 ―EVEN bronze groweth old with Time, but thy fame, Diogenes, not all Eternity shall take away. For thou alone didst point out to mortals 

the lesson of self-sufficingness, and the easiest path of life”. DUDLEY. D.  History Of Cynicism From Diogenes To The Sixth Century A.D, 
1937, p ,17. Ou LAÊRTIOS, 2008, livro VI, §78,p.172.  
110 Há pensadores e biógrafos relacionados a tradição, como Diôgenes Laêrtios  que defendem que Antístenes foi tutor de Diógenes de 

Sínope; aqui no entanto, como proposto no inicio do primeiro tópico deste capítulo, tentaremos levantar e questionar esses traços biográficos 
a respeito destes cínicos gregos para que assim seja possível pensarmos criticamente a respeito da biografia dos mesmos. 
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quarenta anos mais jovem do que Antístenes‖
111

 e por isso vale destacar que há a 

possibilidade iminente deles nunca terem se encontrado.
112

 

Para todos os efeitos e admitindo especialmente que isso seja digno de conferir uma 

aproximação com a verdade dessa descrição relativa a minúcias da história desses primeiros 

cínicos, mesmo que em termos mais gerais vemos então que esta ciência da moeda, conhecida 

como ―numismática‖ tem a ver com a adulteração de moedas por parte de Diôgenes e seu pai 

Icésio.  

O pai de Diôgenes era o ―financista encarregado de moedas de Sínope‖
113

; desse modo 

―ele próprio‖, ou seu filho, ―falsificaram as moedas‖
 114

; tais indícios estão ligados ao fato da 

―existência de moedas adulteradas de Sínope datadas do período de 350-340 A.C‖.
115

 A 

tradição clássica conta que Diôgenes foi enviado ao exílio e exatamente por isso a hipótese 

que ele não tenha visitado a Grécia antes de ter modificado o valor da moeda local é plausível 

de ser levada em conta. Devido a sua proscrição (banimento) é inevitável inferir que o 

encontro Diôgenes com Antístenes ou até mesmo com Platão (427—347) possivelmente não 

tenha ocorrido; nesse caso este pensamento contradiz as inferências advindas da tradição que 

coloca Antístenes como mestre de Diógenes de Sínope. 

A respeito do segundo pressuposto relacionado à impossibilidade da tutoria de 

Antístenes a Diôgenes Long observa que essas contradições cronológicas podem ser 

repensadas e esclarecidas a partir da observação da ciência da moeda que mencionamos acima 

– nesse sentido para o autor: ―as moedas não foram adulteradas por motivos criminosos, mas 

para colocar dinheiro ruim fora de circulação. Como quer que tenha sido, as evidências 

numismáticas oferecem uma corroboração notável da biografia‖
116

. Vemos que nesse sentido, 

                                                           
111 LONG, A. A. A tradição socrática: Diógenes, Crates e a  ética  helenística. p.39-58. In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht 
BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São 

Paulo: Loyola, 2007. p. 57. 
112 Idem. 
113 Idem. 
114 Idem. 
115 Idem. 
116 LONG, A. A. A tradição socrática: Diógenes, Crates e a ética  helenística. p.39-58. In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht 

BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São 
Paulo: Loyola, 2007. p. 57. 
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é possível que se verifique a partir dessas evidências que nos dão base para pensar, tal como 

alguns estudiosos do tema nos sugere à insistir que se Diógenes recebeu a pena do exílio, de 

fato - ―‗Desfigurar a moeda‘ – a razão do exílio do filósofo – viria a se tornar uma metáfora 

central para a atividade filosófica de Diógenes: eliminar a moeda falsificada da sabedoria 

convencional para dar espaço à vida cínica autêntica.‖ 
117

 

Decerto que quando Diógenes troca a efígie da moeda por outra fazendo a falsa 

circular como a verdadeira ele mostra que a troca da imagem da moeda faz com que a 

verdadeira vida desabroche ou que o véu da falsidade se desfaça. O valor da aproximação 

entre moeda e costumes é transvertido mas não deixado de lado. Essa ―desfiguração‖ da 

moeda pode ser tomada como metáfora do movimento do cinismo grego e não deve ser 

entendida literalmente. Isso porque como nos alerta o filosofo Peter Sloterdijk é certo que o 

cínico grego ―procura interpretar sua própria forma de vida. Portanto, essa é a contra imagem 

terapêutica da desrazão social‖
118

.  

Portanto é válido dizer que mesmo com todas as críticas que os adeptos do movimento 

cínico grego sofriam eles não se abalavam. Para os cínicos o próprio ato de ―desfigurar‖ é a 

representação das concepções filosóficas que diligenciavam a desfiguração dos valores falsos 

de uma cultura dominante, criticada por eles no âmbito da moral, do comportamento aceitável 

socialmente de homens e mulheres e mesmo no quesito vestuário, no modo de comer, 

conversar e de fazer sexo.
119

 Por exemplo, Diógenes de Sínope desafiou as convenções e os 

interditos básicos da sociedade do seu tempo, para ele a fonte de maior discernimento moral 

era a natureza.  

                                                           
117 GOULET-CAZÉ; BRANHAM. ―Introdução‖. p.11-38.  In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o 

movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: Loyola, 2007. p. 18. 
118 SLOTERDIJK, 2012, p.226. 
119 LONG, A.A. A  tradição  socrática:  Diógenes,  Crates  e  a  ética  helenística. p.39-58. In: Marie-Odile  GOULET-CAZÉ e R. Bracht 

BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São 
Paulo: Loyola, 2007. p. 46. 
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A transvalorização da moeda em vias de metáfora para Diôgenes além de ter sido sua 

atividade filosófica principal nos serve de indícios conclusivos quanto à possibilidade de 

Diôgenes ter estudado com Antístenes ser de fato ―impossível‖.
120

 

As evidências ―numismáticas‖ também nos levam para mais um equívoco sobre 

Diógenes e seus conflitantes encontros com Platão (427—347 A.C). Esses indícios 

numismáticos nos fazem ainda inferir a respeito da ida de Diôgenes à Grécia apenas aos 50 

anos de idade, fato interessante tendo em vista que o mesmo personagem também tem em sua 

biografia a sua expatriação por desfigurar a moeda.
121

.
 
 

Portanto, de acordo com estes indicativos relacionados à data que Diôgenes chegou à 

Grécia veremos que tanto Antístenes quanto Platão provavelmente já haviam falecido na 

ocasião da chegada deste cínico. O que faz por sua vez do encontro destes filósofos uma 

fantasia da tradição biográfica. Em outros termos com isso ―é bem possível que Diôgenes 

tenha chegado a Atenas depois da morte de Antístenes.‖ E, a ―relação mestre aluno entre 

eles‖, assim como ―o tratamento de Antístenes como um fundador do cinismo são quase que 

certamente uma invenção biográfica antiga‖.
122  

Dito isso vale mencionar que essa querela a respeito da tutoria ou não de Antístenes a 

Diógenes, o cínico, pode estar vinculado aos estoicos que, muito provavelmente construíram 

esta hipótese a fim de suprir a ansiedade de propiciar ao estoicismo ―uma linhagem socrática 

por intermédio dos cínicos‖
123

. No entanto nesse mesmo ponto, Long adverte a respeito do 

grave erro que seria a injustiça em não levar em conta as particularidades a respeito de 

Antístenes; segundo o autor, ―os escritos de Antístenes e sua interpretação de Sócrates foram, 

                                                           
120  ―[...] e pode ter sido fabricada por estóicos ansiosos por dar á sua escola uma linhagem socrática por intermédio dos cínicos‖. GOULET-

CAZÉ; BRANHAM. ―Introdução‖. p.11-38.  In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o movimento 
cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: Loyola, 2007.p. 18. 
121  A desfiguração da moeda está também vinculada a influência do oráculo que, segunda a tradição influenciou Diógenes. Isso também 

sugere de certo modo uma desconfiança pela semelhança nessas estórias e por fazer lembrar as formas suspeitas de ―histórias semelhantes 
contadas sobre Sócrates e Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo‖. Idem. 
122LONG, A. A. A tradição socrática: Diógenes, Crates e a ética  helenística. p.39-58. In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht 
BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São 

Paulo: Loyola, 2007. p, 43. 
123 GOULET-CAZÉ; BRANHAM. ―Introdução‖. p.11-38.  In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o 
movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: Loyola, 2007.p. 18. 
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provavelmente, as influências mais fortes sobre a evolução filosófica de Diógenes‖.
124

 

Nomeadamente pode-se dizer que além desses equívocos biográficos de Diôgenes há também 

o fato de ele ter sido vendido como escravo e por isso ter passado o restante de sua vida como 

tutor dos filhos do seu senhor. Esta hipótese como é fácil perceber mostra-se ―incompatível 

com a tradição de que Diôgenes envelheceu passando seus verões em Corinto e seus invernos 

em Atenas, dentro de seu pithos, um grande barril de vinho‖.
125

  

Para todos os efeitos, não obstante a todas as informações postas em conflito acima é 

válido mencionar que da mesma forma que Crates é descrito por Diógenes Laêrtios, os demais  

cínicos fazendo valer o ideal cosmopolita sempre proclamavam serem eles concidadãos de 

outros cínicos. Sobretudo a este respeito Crates dizia que ―tinha como concidadão Diógenes, 

que desafiava todas as tramas da inveja‖
126

, no entanto como percebemos, para os cínicos 

gregos dizer ser concidadão não necessariamente prova que eles tenham sido 

contemporâneos. Contudo ressaltamos que ―Diôgenes, portanto, está sempre no processo de 

recepção‖ e por isso nos concentrarmos apenas as minúcias relativas à sua escassa biografia 

nos afastaria da noção geral que comporta principalmente as suas peculiaridades, sendo essas 

em todo caso, aquilo que mais nos interessa e estimula.  

 

1.4. A ataraxia (αταραξία) cínica 

 

O cinismo grego tinha como porta-vozes também o carisma daqueles que defendiam a 

prática de um pensamento filosófico de busca pela felicidade. Os adeptos deste movimento 

defendiam um existir sem angústias, mas para tal era necessário sistematizar a moral. Nesse 

sentido o cinismo grego aproxima-se do Estoicismo e do Epicurismo que também são escolas 

helenísticas para as quais a preocupação central é a αταραξία. 

                                                           
124 LONG, A. A. A tradição socrática: Diógenes, Crates e a ética  helenística. p.39-58. In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht 
BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São 

Paulo: Loyola, 2007. p,43. 
125  CRISÓSTOMO, D., (Or.6.1-3) apud GOULET-CAZÉ; BRANHAM, loc. cit. 
126 LAÊRTIOS, 2008, livro VI, § 93, p.176. 
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A busca pela ataraxia que é a imperturbabilidade da alma nestas escolas filosóficas 

assemelhava-se à filosofia cínica porque o Epicurismo buscava a ataraxia privilegiando o 

prazer moderado, a fim de manter o equilíbrio da vida. Isto é, para a escola helenística 

Epicurista negar o prazer na vida humana é uma violência à nossa própria alma. Assim o 

prazer humano é o que faz com que a vida seja suportável. Eles privilegiavam os prazeres que 

julgavam mais importantes e simples como comer em boa companhia, conversar e ter amigos.  

Já o Estoicismo tinha a crença de que seria possível alcançar a ataraxia na aceitação 

de tudo aquilo que não pode ser modificado; para eles a razão divina estaria ligada a todas as 

coisas e, com isso, o importante seria importar-se somente com o que podemos modificar. 

Para todos os efeitos, o Estoicismo iniciou-se com Zenão de Cicio e também é conhecido 

como a filosofia da coragem, pois, sua preocupação é somente com o que é possível ser 

modificado, isto é, se faz necessário ter a coragem para enfrentar aquilo que se intenta 

modificar. Desse modo, para os Estoicos se importar com o que pode ser modificado era a 

fórmula para a paz de espírito que se encontrava na linha tênue entre o que deve e o que não 

deve ser feito.  

Os estoicos usavam a metáfora da árvore: a raiz da árvore seria o conhecimento físico, 

ou o contato do dia a dia com o sensível; nesse caso, o tronco seria a lógica que fazia pensar 

no mundo físico (raiz) que é a base de tudo e finalmente, na parte superior da árvore, onde há 

a florescência dos frutos, temos o lugar aonde se encontrariam os princípios relativos à ética. 

Contudo vemos que embora a raiz esteja no mundo físico, para os estoicos é assim que se 

torna possível entender o mundo de forma ética, desse modo este entendimento ou 

esquematização estoica é a razão divina que por sua vez veio a influenciar grande parte dos 

romanos. 

Para todos os efeitos o que mais nos interessa é o cinismo grego. Os adeptos do 

cinismo defendiam um existir libertos de angústias, de modo que procuravam principalmente 

livrar-se dos conceitos criados pelo homem.  
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Esta busca pela imperturbabilidade da alma tem como princípio a negação e também 

por isso pode ser considerada parte do processo de uma busca ou até mesmo aproximação 

com a ataraxia. No entanto para que isso se torne evidente e plausível de aceitação, a negação 

dos cínicos difere da suspensão do que poderíamos chamar juízo, tal como os Céticos faziam 

pela mesma finalidade. Para os cínicos gregos o dia a dia restrito pelas convenções humanas 

tira a paz de espírito, por isso é preciso buscar uma naturalidade maior ou com o que 

realmente importa, nesse caso, a virtude. Basicamente, eles seguiram respeitando o natural e 

desrespeitando as convenções. Entretanto, vemos que a semelhança que há entre o cinismo e 

as outras escolas helenísticas não é suficiente ou justifica o aparecimento do movimento 

cínico na Antiguidade. Por outras palavras, o certo é que o cinismo alterou o curso da história 

do pensamento a partir do século IV A.C.  

Entendemos que se faz necessário recorrer a mais uma questão: Qual o fator 

determinante para o aparecimento do cinismo na Antiguidade? Na tentativa de alcançar esta 

resposta veremos que a filosofia cínica acima de tudo resistiu às convenções impostas por 

uma sociedade sustentada em valores frágeis. Para filósofos cínicos os valores da sociedade 

do seu tempo era desarmônico, no sentido em que o que era fundamental para a vida havia 

sido esquecido. 

Observamos que há no tempo em que viveu Diógenes de Sínope uma estima elevada, 

pela maioria a valores falsos, especialmente no âmbito da religião, da política e 

principalmente da ética. O que, em termos políticos faz com que o cinismo grego 

representasse a contramão das normas humanas estabelecidas. Para todos os efeitos, talvez 

seja possível que na investigação da origem ou dos momentos embrionários do cinismo grego 

tenhamos contato com outras possibilidades de interpretação deste movimento peculiar de 

prática filosófica da Antiguidade; e com a abertura de diferentes interpretações e diante dessas 

novas nuances descobertas, é que finalmente poderemos quem sabe chegar à uma possível 

resposta em cima da questão que diz respeito sobretudo ao princípio da negação das normas 

por parte dos cínicos gregos. Contudo vemos que os valores relacionados à religião, à política 
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e à ética eram alvos da prática filosófica cínica. E isso pode ser pensado a partir da metáfora 

de ―desfigurar‖ a tradição (por paródia e sátira) e em atos que são também provocativos e que 

têm por base o uso da liberdade de expressão.  

Desse modo, a liberdade de expressão tem a intenção principal de subverter as 

autoridades de Platão e Alexandre O Grande. Diante desse quadro percebemos que a prática 

filosófica do cinismo era capaz de interferir na realidade; nesse sentido, pensamento e prática 

têm como consequência a realidade modificada ou a intenção de modificação de algo 

estabelecido por alguma norma presente na própria realidade em si. Por exemplo, a religião 

para Diógenes de Sínope era uma contradição com a felicidade humana, pois a liberdade 

(ελεςθεπια) para ele estava baseada na autossuficiência (αςηάπκεια/autárkeia) e ainda, a 

liberdade atuante dos cínicos consistia em uma liberdade de, ao invés de uma liberdade para, 

assim então entendemos que essa mesma liberdade pode ser tomada tanto como negativa 

quanto ativa.
127

 

 

1.5. A filosofia cínica e a natureza  

 

Para falarmos sobre a relação do cinismo com a natureza é válido retornar à questão 

levantada anteriormente: em “Cinismo Grego - Início da filosofia do „Cão‟”, as 

concatenações e aproximações que até então realizamos, infelizmente ainda não foram 

suficientes para nos dar elementos que possam formular uma resposta à pergunta: O que é a 

natureza instintiva para os primeiros cínicos? Nesse sentido entendemos que se faz necessário, 

além do retorno a esta questão, agora levantar outra: Em que consiste a ética da natureza para 

os cínicos?  

Com essas questões, todavia surge indubitavelmente a hipótese a respeito da relação 

do cinismo grego com a natureza. Nesse sentido seria correto pensar que as primeiras 

correntes do cinismo relacionavam o instinto com a ética da natureza e para tal empregavam 
                                                           
127 GOULET-CAZÉ; BRANHAM. ―Introdução‖.p.11-38.  In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o 

movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: Loyola, 2007.p. 19. 
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ou tomavam literalmente a natureza (em todas as suas formas) como a representação ideal de 

consumação de uma vida fiel aos preceitos da liberdade (ελεςθεπια) e autossuficiência 

(αςηάπκεια) adotados pela prática filosófica cínica? Então, qual seria o único caminho 

encontrado para a felicidade na concepção destes primeiros cínicos? 

As primeiras correntes da prática do pensamento cínico tinham como modelo ideal, 

para sustentação de sua prática filosófica a ελεςθεπια e αςηάπκεια. Em outros termos seria 

exatamente o que até então fomos capazes de entender como natureza. A natureza investigada 

nos seus mais diferentes sentidos com a finalidade de buscar a felicidade. Nesse sentido os 

cínicos tinham a valorização da ―natureza como uma fonte mais importante de discernimento 

moral, isso em detrimento do costume ou até mesmo das escolas filosóficas existentes‖. Estas 

juntamente com os tabus da civilização grega eram confrontadas por Diógenes de Sínope por 

afirmar que a vida ―de acordo com a natureza suscita mais perguntas do que respostas‖.
 128 

Desse modo a tentativa socrática do cinismo está na definição do ser humano sem o uso de 

uma base religiosa. Portanto a esse respeito consideramos o fato de Diógenes de Sínope 

aproximar-se de um ―‗Sócrates louco‘‖ ―chamando-nos ‗de volta a natureza‘‖.
129

 

Ademais, a manifestação do cinismo grego na Antiguidade é original e, ao mesmo 

tempo possui um caráter dotado de ambiguidade. Portanto tentar definir o ser humano 

especialmente pelo cinismo de Diógenes de Sínope, um dos seus principais representantes, 

não apenas pelo fato de ele ter sido um dos precursores, mas também pelo fato de que suas 

críticas tinha como alvo a charlatanice, a simulação e a incoerência dos geradores das 

convenções humanas da sociedade em que vivia. Mas por que Diógenes de Sínope atacava a 

―hipocrisia e a incoerência‖ ―da moralidade grega‖? Pelo fato de que este cínico grego era 

contra as normas vigentes que eram usadas no seu entendimento tanto para abolir quanto para 

justificar condutas que atacavam à ética. Ou melhor, Diógenes de Sínope não admitia que um 

preceito convencional fosse utilizado para o que a própria convenção proibia. Ele desprezava 

                                                           
128 GOULET-CAZÉ; BRANHAM. ―Introdução‖. p.11-38.  In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o 

movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: Loyola, 2007.p.19. 
129 Ibden. p. 20. 
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a organização formal das coisas, tal como a sistematização das doutrinas, contrapondo-as com 

o seu comedimento inventivo, improvisado e bem-humorado. Por fim, vale dizer que o seu 

antecessor Antístenes, já afirmava que para a virtude não era necessário teorias 

demasiadamente racionais. 

 

1.6. Princípios da filosofia do “Cão” perante o ethos grego 

 

Comparava a uma cítara, as pessoas que falam coisas excelentes porém não as 

praticam, pois a cítara, à semelhança  de tais pessoas, nada ouve e nada percebe. 

Ele entrava no teatro encontrando frente a frente os espectadores que saíam, e 

quando lhe perguntaram por que, respondeu: “Isso é o que procuro fazer em toda a 

minha vida”.
130

 

 

Na passagem acima é evidente que Diógenes de Sínope, com o intuito de criticar 

severamente a sociedade grega opunha-se às convenções sociais. De igual modo podemos 

dizer que os cínicos, a partir desse exemplo, agem como um antídoto às falsas ambições 

humanas em busca do domínio de si. Este ―autodomínio‖ ou a (enkráteia) Socrática é por sua 

vez a manifestação mais significativa da razão humana.
131

 Tal lei interior confirmada 

primeiramente por Sócrates logo foi também adotada por Platão, Xenofonte e Isócrates e 

significa ―autodomínio‖ e ―[...] traz consigo implícito um novo conceito de liberdade 

interior‖.
 132

 O controle de si e das paixões para os cínicos vincula-se diretamente ao domínio 

que corresponde à luta ―contra adversários existenciais como exílio, fome, pobreza e 

morte‖.
133

 Com esse propósito filosófico, eles travam uma batalha contra sí, a fim de vencer a 

si mesmos. Para tal, eles utilizam a passividade que significa a meta sublime; isso também é 

justificado por eles com o intuito de atingirem a autossuficiência (αςηάπκεια). Destarte, as 

                                                           
130LAÊRTIOS, 2008, livro VI,, §64, p.168. 
131 REALE, Giovanni. História da filosofia:  filosofia  pagã  antiga.  V.1 Giovanni Reale,  Dario Antisteri; (tradução Ivo Stomiolo).- São 
Paulo. Paulus. 2003. p. 96. 
132 MONDOLFO, R. Sócrates. Tradução de Lycurgo Gomes da Motta. São Paulo, Mestre Jou, (1980).p. 71. 
133 GOULET-CAZÉ; BRANHAM. ―Introdução‖. p.11-38.  In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o 
movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: Loyola, 2007.p.37. 
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provações que a vida civilizada impunha, embora soassem más para os cínicos gregos, eles 

suportavam-nas e se recusavam a considerá-las más; para isso, eles cultivavam um estado 

mental de convencimento de si e tentavam persuadir os outros a praticar uma vida de acordo 

com a natureza. Só para exemplificar, eles não hesitavam em dormir no chão, e não se 

importavam com uma dieta e vestimentas simples. Em última instancia vemos que de fato, a 

liberdade da agitação emocional (apatheia) e a independência do mundo exterior aproxima-se 

sobretudo ao que pode ser considerado como parte da busca pela filosofia prática dos cínicos 

na Antiguidade. 

Por outras palavras entendemos que os cínicos gregos procuravam com sua filosofia 

uma espécie de autonegação para com qualquer tipo de meta transcendente ou metafisica. 

Portanto, para Diógenes de Sínope, viver de acordo com a natureza era viver segundo a 

liberdade e autonomia dos animais, além disso, podemos ter uma noção mais apropriada a 

esse respeito, se mais uma vez, recorrermos a Laêrtios, senão vejamos em seus próprios 

termos.
  

 

O próprio desprezo do prazer para quem está habituado a ele é sumamente 

agradável. E da mesma forma que as pessoas habituadas a viver em meio aos 

prazeres passam relutantemente a um modo de viver oposto, aqueles que se 

exercitam de maneira contrária desprezam com maior naturalidade os próprios 

prazeres. Eram estes os seus preceitos, e por eles Diôgenes moldou sua vida. De 

fato, ele adulterou moeda corrente porque atribuía importância menor às prescrições 

das leis que às da natureza, e afirmava que sua maneira de viver era a de Hércules, 

que preferia a liberdade a tudo mais.
134

  

 

Para os cínicos gregos os animais são ―exemplo para o homem, com base em que os 

animais têm muito poucas necessidades e oferecem os melhores exemplos vivos‖
 135

 de 

autossuficiência (autárkeia)‖.
 
Se viver uma vida de acordo com a natureza é viver segundo a 

                                                           
134 LAÊRTIOS, 2008, livro VI,, §71, p.170.  
135 GOULET-CAZÉ, Marie- Odile. ―Religião e  os  primeiros  cínicos‖, p. 59-94. In: Marie-Odile  GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM 

(Orgs.). Os Cínicos: o movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: 
Loyola, 2007.p. 73. 
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liberdade dos animais, então é possível identificar uma relação entre o exercício (άζκηζη) de 

se viver deste modo (liberdade dos animais) e a vida que mimetiza a natureza. Nesse sentido,  

o exercício  

envolve prática deliberada (askésis), a modelagem do que pode (ou não) ser dado 

―naturalmente. Provavelmente a melhor resposta disponível a Diôgenes recorreria ao 

comportamento animal, que se tornou um instrumento favorito dos cínicos para 

ilustrar a superioridade do natural ao convencional. A noção de que os humanos têm 

algo a aprender  com os animais não implica, como se supôs, que Diôgenes 

desejasse reduzir a natureza humana a de bichos.
136

 

 

A askésis é condição essencial para que os cínicos atinjam a felicidade e uma vida 

próxima à natureza. Metaforicamente, o que está disciplina próxima a de um atleta busca é o 

fortalecimento da vontade e a segurança de com o preparo físico tornar- se apto a suportar as 

adversidades que a vida ao relento oferecia. Portanto entendemos que a askésis aproxima-se 

do treinamento (εκπαίδεςζη) rigoroso de um atleta, sendo ela um treinamento corporal para o 

enfrentamento de todos os males que a ―carne mortal é herdeira‖. Isso com o propósito de 

ressaltar que as qualidades centrais de uma vida feliz é principalmente condicionada na 

liberdade (Ελεςθεπία) e na autossuficiência (αςηάπκεια) almejadas. A prática da filosofia de 

Diôgenes tinha como base o reconhecimento de que os humanos seriam animais e por isso, a 

semelhança era válida e deveria ser observada e aprendida. Além disso, os cínicos viam a 

polis distante dos instintos animais que para eles denotam uma vida de modo natural e feliz.  

Uma vida de modo natural significa preocupar-se somente com as necessidades 

próprias deixando as que não podem ser atendidas de lado, tal qual o estoicismo de Zenão de 

Cicio.  Esta vida de modo natural também denotava estar pronto para as adversidades. Estar 

pronto significa ter condições improváveis de sobrevivência, desse modo, o treinamento da 

própria natureza humana fazia se necessário. Para os cínicos, uma vida satisfatória não seria 

possível sem o ―treinamento‖. Além disso, para eles a ―natureza humana que é essencialmente 

racional exige um treinamento rigoroso para alcançar a autossuficiência (αςηάπκεια), que é 
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condição apropriada de cada animal‖.
137

Desse modo, a renuncia e a vida de acordo com a 

natureza imposta pelos cínicos como modelo de vida fazia com que eles levassem uma vida 

autentica por meio de um treinamento que superasse os limites tanto morais quanto físicos. E 

como isso era possível?  

 

1.7. A askésis cínica 

 

 Tendo em vista a prática filosófica dos cínicos gregos, ao se tratar de Diógenes de 

Sínope, Laêrtios nos conta que este cínico  

 

[...] dizia que há dois tipos de exercício: o espiritual e o físico‖. Na prática constante 

do exercício físico formam-se percepções que tomam mais expedita a prática da 

excelência. O exercício físico e o espiritual se integram e se completam. As 

condições físicas satisfatórias e o vigor são elementos fundamentais para a saúde da 

alma e do corpo [...].
138

 

 

Quer isto dizer que a aplicação da filosofia ao campo das ações, era para os cínicos, 

parte de um treinamento que era próximo a de um atleta; para tal se fazia necessário aprender  

a suportar a fome e outras adversidades da vida por exemplo, isso com o intuito de adquirir 

em troca a ―liberdade e independência, a força interior, a ausência de cuidados e a 

tranquilidade de uma alma que será capaz de se adaptar a todas as circunstâncias‖.
139

 Para 

todos os efeitos, a (askésis), como ainda nos faz referenciar, Laêrtios, pode ser entendida, a 

partir dessas premissas a respeito de Diógenes porque elas também nos contam que esse 

cínico, a todo custo, apresentava argumentos a fim de provar os benefícios entre a prática 

física e a sua relação com a ―conquista da excelência‖ por exemplo. Além do mais, a 

―dedicação assídua e fatigante‖ era caminhos, considerados por ele, como os mais notáveis 

tanto para conseguir o ―aprimoramento da alma‖, quanto a excelência e precisão de uma 

prática de um atleta. Em outras palavras o ―exercício‖ (άζκηζη) constante levava a 

                                                           
137 CAZÉ, BRANHAM 2007, p. 50. 
138 LAÊRTIOS, 2008, livro VI, §70, p. 170. 
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superioridade de si e isso se aplicava tanto aos ―artesãos humildes‖, ―grandes artistas‖ ou 

―atletas‖ que tinham como meta a excelência de uma habilidade que fosse notável, quanto 

para aqueles que procuravam o aperfeiçoamento da alma. Afinal, se os artistas e atletas 

―transferissem seus esforços para o aprimoramento da alma, tais esforços não seriam inúteis 

nem destituídos de objetivo‖.
140

 

Dito isso, para todos os efeitos, ainda a esse respeito, podemos dizer que basicamente 

a felicidade quando tomada pelo exemplo dos animais está muito próxima, e/ou vincula se a 

meta cínica que corresponde à prática de sua filosofia em detrimento de quaisquer outras 

teorias, por exemplo. Portanto, podemos observar ainda que a askésis do cinismo, quando 

aliada à sua ataraxia (αηαπαξία) e/ou a ausência de perturbação, juntamente com a  

autossuficiência (αςηάπκεια)
141

 constituía o esforço para a adaptação às circunstâncias e 

intempéries do tempo. No entanto parece que os cínicos gregos faziam uso do que podemos 

chamar de impassibilidade, sendo ela no sentido em que denota uma ausência de vaidade 

(atyphia). Esse conjunto de apreensões a respeito do mundo e a escolha na forma desses 

cínicos se relacionarem com mundo eram fatores que determinavam o cuidado deles com a 

própria natureza. Nesse sentido podemos dizer que os cínicos procuravam articular para si, 

uma aceitação e por isso, se propunham sem hesitar, enfrentar os próprios limites fazendo uso 

principalmente das dificuldades diárias de se levar uma vida com poucos recursos.  

Em relação à (askésis), os cínicos gregos se mostravam verdadeiros, desavergonhados 

e corajosos de ser quem eram. Para todos os efeitos conclusivos desse breve tomo, deixemos 

as palavras do historiador Diôgenes Laêrtios: 

 ] 

Com efeito, nada na vida se pode obter sem exercícios, e este é capaz de sobrepor-se 

a tudo. Eliminados então os esforços inúteis, o homem que escolhe os esforços 

requeridos pela natureza vive feliz. A falta de discernimento para perceber os 

esforços necessários é a causa da infelicidade humana.
142

 

 

1.8. A autossuficiência (αυτάρκεια) cínica 
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 No tópico anterior, A filosofia cínica e a natureza encontra-se a questão: O que é a 

natureza instintiva para os primeiros cínicos? Esta de imediato suscitou outra pergunta para 

que assim, fosse possível de fato esclarece-la. Desse modo a segunda questão, ainda 

inconclusiva é: Para os cínicos, o que consiste a ética, quando relacionada à natureza?  

É fato que com este método, ou com este jogo de concatenações diante de questões 

que os textos estudados nos propõem, advém de uma possível falta de entendimento ou de 

convencimento para elaboração de uma resposta que chegue próxima da verdade do objeto ou 

tema estudado.  

Com relação a primeira pergunta, O que é a natureza instintiva para os primeiros 

cínicos, isso felizmente não ocorreu. Com isso, nesse mesmo tópico inferimos uma hipótese 

como resposta dizendo que a natureza instintiva consiste principalmente na relação da 

autossuficiência (αςηάπκεια) ocasionada pela fusão do instinto e da ética que há no conjunto 

de coisas criadas naturalmente, ou melhor, na essência dos seres (natureza). Conclusivamente, 

os cínicos gregos tomavam a natureza como modelo de vida fiel aos preceitos de uma 

filosofia instintiva que são: liberdade (Ελεςθεπία) e autossuficiência (αςηάπκεια).  

Entendemos que essa noção que há na relação entre a filosofia instintiva e a ética da 

natureza, em todas as suas formas, como já se disse aponta para a relação dessas com a 

autossuficiência (αςηάπκεια) do cinismo grego.
143

 Por outro lado, a respeito da ética da 

natureza dos cínicos gregos, até o momento não sabíamos e nem podíamos inferir o que 

consistia, porém o método que ocasionou as concatenações entre as perguntas suscitadas no 

decorrer das tentativas de inferência às respostas dessas questões. 

Nesse sentido observamos que a ética da natureza para os cínicos está vinculada ao 

instinto que é derivado da autonomia e da liberdade dos animais (irracionais). Afinal o 

exemplo ético mais significativo a ser observado para os cínicos gregos era o comportamento 

dos animais.  

                                                           
143  No tópico anterior A filosofia cínica e a natureza  tentamos demonstrar essa relação. 
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À guisa de conclusão podemos considerar que a relação entre instinto e a ética da 

natureza para os cínicos gregos é a autossuficiência (αςηάπκεια). E a autossuficiência 

(autárkeia) para eles é a natureza que é capaz de refletir um modelo ideal que corresponda a 

um procedimento ético exemplar. 

 

1.9. A parrésia (παρρησία) cínica: Embate daquele que pode nada com o que pode 

tudo 

 

Dionísius, o estóico, afirma que após a batalha de Caironea ele (Diógenes de 

Sínope) foi detido e levado à presença de Felipe; perguntando-lhe este quem ele 

era, sua resposta foi: „Um observador de tua ambição insaciável‟”. Por essa 

resposta Diôgenes conquistou a admiração do rei e foi posto em liberdade.
144

 

 

Neste tópico procuramos ilustrar e, principalmente refletir a respeito da parrésia 

(παππηζία). Grosso modo, a παρρησία consiste em assumir a enunciação de um enunciado 

que diz a verdade. Pois quem diz a verdade se liga ao enunciado e por isso assume o risco e 

logo as consequências do dizer verdadeiro. Sendo assim. Qual é o risco que essa anedota 

apresenta para Diôgenes? Diôgenes tem a parrésia? Dentre algumas definições de parrésia, 

para todos os efeitos uma das mais recentes diz que também pode ser traduzida como: ―dizer 

tudo‖, ―dizer-a-verdade‖ e ―fala franca‖.  

 Desse modo podemos pensar na parrésia no contexto da Antiguidade clássica tendo 

por referência a anedota acima mencionada. Por outras palavras vemos que a parrésia é uma 

virtude, uma qualidade, no entanto, nem todos tinham a coragem necessária para a sua prática. 

Desse modo, há pessoas que se beneficiam com o ato de dizer a verdade e outras que não. Por 

isso, como alguns estudiosos do tema consideram, a parrésia é uma virtude, na medida em 

que ela estabelece um método que é capaz de atingir a ―consciência do outro‖. Portanto, a 

liberdade de fala tem a intenção de ajudar a esse outro a construir por si uma relação consigo 

mesmo que seja sobretudo, mais adequada. 

                                                           
144 LAÊRTIOS (43), 2008. Livro VI, §43.p.163. 
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Na Antiguidade clássica temos a preocupação com a construção de si. Detodo modo é 

possível verificar isso na própria história do pensamento que anuncia o desenvolvimento do 

homem e a sua relação com o outro. Desse modo, entendemos que o papel desse ―outro‖ é 

precisamente dizer a verdade por via da parrésia (παππηζία) - fala franca. Contudo, podemos 

verificar essas primeiras impressões, a partir de Laêrtios. ―A alguém que lhe perguntou qual 

era a coisa mais bela entre os homens esse (Diógenes) filósofo respondeu: ‗A liberdade de 

palavra‘‖.
145

 

Em um primeiro momento percebemos que Diógenes de Sínope no embate com o rei o 

coloca em xeque com a sua ―liberdade de palavra‖. Pois o contratempo para o rei surge 

quando ele reconhece que seus atos são injustos e isso é determinado justamente pelo 

compromisso em dizer a verdade no qual Diógenes faz prevalecer. No entanto, não é só isso. 

Nesse caso podemos ainda inferir que Diógenes de Sínope representa o fraco, o cínico  

representa aquele que defende o seu próprio direito ao desafiar o seu oposto, o forte, o rei. 

Para todos os efeitos encontrar Diôgenes para o rei é duelar com a verdade que a sua 

própria injustiça é capaz de refletir. Diôgenes, em nome de sua própria justiça, recrimina o rei 

que cometeu uma injustiça. Este ato ritual do parresiasta (parrésico/Parresiázesthai), além de 

buscar em seu discurso uma estrutura de mesma medida, também destaca a injustiça do rei 

(forte) pelo ato do dizer verdadeiro de Diôgenes (fraco). Portanto, Diôgenes nesta anedota é 

representado como prisioneiro. Mesmo assim, ele toma a palavra. E por sua conta e risco 

enfrenta o rei que, opostamente ao cínico, detém o poder e é injusto.  

Como já se disse, Diôgenes assume o risco e por isso, pratica a parrésia. Que risco é 

esse em que Diôgenes incorre quando diz a verdade ao rei? Foucault nos diria que esse risco é 

―indeterminado‖
146

 porque a incursão do discurso verdadeiro faz com que seja possível vários 

efeitos, afinal a situação criada por Diógenes é aberta. Logo os seus efeitos são 

desconhecidos. Assumir a verdade dita faz com que Diôgenes se ligue a ela assumindo com 

isso, o risco das consequências de ter dito ao rei a verdade. 
                                                           
145 LAÊRTIOS, 2008, livro VI, § 74, p.171. 
146 FOUCAULT, Michel. ―Aula de 12 de janeiro 1983 – segunda hora‖. p.59-70. In: O governo de si e dos outros: curso no Cul1ege de 
France (1982-1983) / tradução Eduardo Brandão. _ São Paulo: Editora WMF Martins Fontes. Obras de Michel Foucault. (2010). p. 60. 
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Quando Diôgenes diz a verdade ao rei temos em resposta a admiração do rei pelo 

cínico. Contudo o rei ainda o liberta, mesmo tendo de reconhecer que sua prática de governo é 

injusta para com os seus súditos. Nesse caso, a liberdade para os cínicos tem um papel 

importante. Ela é um ato perigoso que pode ser assumido somente por um indivíduo livre e 

consciente da liberdade de expressão, além disso, a liberdade (ελεςθεπια) conecta-se 

diretamente ao dizer verdadeiro e à possibilidade de falar de igual para igual. Pois, falar de 

igual para igual demonstra o direito de opinar criticamente e com isso, discernir, ou melhor, 

no seu sentido figurado, lobrigar o verdadeiro do falso e, no contexto do exemplo acima, (que 

envolve o encontro do cínico com o rei), o injusto do justo. Ou seja, a parrésia (παππηζία) de 

Diógenes está em seu próprio modo de vida. E a vida e a liberdade de fala desse cínico se 

manifesta nesse discurso de insulto e de denúncia em relação ao poder. 

Diôgenes como percebemos com a anedota faz valer a sua própria liberdade quando 

disse a verdade. Seu ato é a própria verdade que, ―na linguagem morfológica de Goethe‖
147

 

desabrocha diante do rei. Para todos os efeitos Rubens Rodrigues Torres Filho (1942) em sua 

análise a de A filha natural em Berlim de Goethe apropria-se desse termo. Por outras palavras, 

o termo está no sentido de fazer aparecer ou até mesmo de reconhecer. E com isso podemos 

pensar que esse reconhecimento é determinado pelo reflexo inconsciente, instintivo e 

involuntário que se faz sem consciência do fato; em um sentido mais amplo, está para o que 

decorre ou acontece sem, no entanto ter consciência desse reflexo em si.  

Dito isso o fato é que esse reflexo da consciência do rei é nesse sentido 

heuristicamente inferido, propriamente a resposta inconsciente ao ato de dizer a verdade por 

parte de alguém que sabia fazer uso da parrésia, como é ilustrado na passagem de Laêrtios, e 

de por ventura se beneficiar com ela. 

Igualmente, Foucault nesse caso diria que Diôgenes com sua liberdade de enunciação 

da verdade realizou uma espécie de pacto, no qual ele (sujeito) se ligou ao seu enunciado e à 

                                                           
147 O assunto do qual é tratado neste artigo, foge de nosso foco; no entanto, pode-se conhecer a peça de Goethe mencionada em  TORRES 

FILHO, R.R.―A filha natural em Berlim‖..In: -----. Ensaios de filosofia ilustrada/ Rubens Rodrigues Torres Filho – [Nova ed.] São Paulo: 
Iluminuras. 2004.p.91. 
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própria enunciação da verdade. ―E, nessa medida, não encontramos no cerne da parrésia  

(παππηζία) o estatuto social, institucional do sujeito, encontramos sua coragem‖. 
148

 

Com efeito, o cínico evoca o risco pra si pelo fato de que também prioriza o bem da 

cidade e do seu interlocutor, o rei. Mas por que aqui interpretamos que o cínico, adepto de 

uma filosofia também considerada individualista quer o bem para o rei? A partir disso, quem 

mais seria verdadeiramente beneficiado com a fala do cínico?  

Podemos pensar que o rei representa a política ou as instituições democráticas do 

tempo de Diógenes, o cínico. Desse modo, o rei aceita ouvir a verdade por causa das 

qualidades do seu interlocutor que são sobretudo, coragem e sabedoria. Quer isto dizer que, o 

risco do dizer verdadeiro encontra se naquele que enuncia e, por sua vez é inerente ao falar 

franco. Dizer a verdade faz com que Diôgenes adquira respeito pela coragem diante do risco. 

Esse ato inerente de franqueza é que faz surgir a liberdade (vice-versa). E a liberdade 

(ελεςθεπια) para os cínicos gregos, por excelência consiste em uma virtude relacionada à 

ética. Desse modo, com a franqueza, com a coragem e a sabedoria Diógenes de Sínope age de 

forma positiva tanto para o seu interlocutor quanto para os demais cidadãos da cidade.
  

―Perguntaram-lhe (Diógenes) o quê ganhava com a filosofia, e a resposta foi: ‗no 

mínimo, estar preparado para enfrentar todas as vicissitudes da sorte‘‖.
149

 O enfrentamento 

por parte desse cínico que toma seu curso de vida em uma relação direta com o que podemos 

considerar uma boa vida está imbrincado a condição do cuidado de si que para o cínico é 

fundamental. De modo que ―alguém [...] lhe declarou: ‗Não tenho inclinação para a filosofia‘, 

Diôgenes disse: ‗Por que vives, se não cuidas de viver bem?‘‖.
150

 

A coragem e sabedoria de Diógenes de Sínope são ilustradas pela sua ação. O cínico 

simplesmente por dizer a verdade faz com que o rei se coloque em um procedimento de 

reflexão a respeito de suas ações tirânicas, desse modo o monarca sendo incapaz de refletir 

por si só, a partir do encontro com o cínico Diógenes ele torna-se  capaz de mudar de opinião 

                                                           
148 FOUCAULT, Michel. ―Aula de 12 de janeiro 1983 – segunda hora‖. p.59-70. In: O governo de si e dos outros: curso no Cul1ege de 

France (1982-1983) / tradução Eduardo Brandão. _ São Paulo: Editora WMF Martins Fontes. Obras de Michel Foucault. (2010). p. 6 3. 
149 LAÊRTIOS, 2008, livro VI, § 62, p.168. 
150  Ibdem. § 68, p.168. 
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e agir de modo inusitado. Por isso Diógenes, o cínico por ter sido ele o responsável pela 

reflexão do rei é também beneficiado com a liberdade que é determinada justamente pelo fato 

de que o dizer a verdade do cínico, fez com que o rei repensasse as suas ações, sobretudo 

ainda o fazendo mudar de ideia e admitir a coragem do cínico em imputar o monarca à 

reflexão.  

Inferir que da misericórdia o rei poderia passar à benevolência com os cidadãos de sua 

cidade não é cometer um erro de interpretação. Isso se levarmos em conta, é claro, os 

benefícios acima destacados do ato de dizer a verdade de Diôgenes: reflexão, por parte do 

interlocutor e liberdade adquirida, por dizer a verdade. Pois a benevolência do rei se faria 

quando ele passasse a agir de modo diferente de antes, ou melhor, com mais justiça. E isso 

certamente beneficiaria tanto a si próprio, quanto a seus demais concidadãos. Concluímos 

aqui que a fala de Diógenes de Sínope e a sua coragem de se colocar em risco quando diz a 

verdade não demonstra uma preocupação egoísta de sua parte, mas sim, uma preocupação que 

vai além de sua pessoa e, no sentido que interpretamos a anedota, contradiz a ideia do 

individualismo dos seguidores de Diógenes. 

Consideramos que desse modo, pois efetivamente a ação de Diôgenes, graças à sua 

astucia atinge a outros e consequentemente a ele próprio, como dissemos, de modo positivo. 

Portanto dizer a verdade claramente, não é falar para o bem-de-si, mas para o bem-de-todos, 

porém, sem satisfazer a ninguém. E do mesmo modo vemos que o anuncio da verdade do 

cínico grego era comprometido e também por isso, a sua condição de liberdade fazia valer. 

Afinal o seu estatuto de sujeito vincula se ao ato do dizer verdadeiro. É assim desse modo, 

que vemos que a ―liberdade da palavra‖ era o que Diógenes de Sínope tinha para si com a 

mais alta estima.
 
 

Para concluir a análise dessa anedota ainda se faz necessário recorrer a Luiz E. 

Navia.
151

 Este autor ao distinguir Diôgenes dos outros filósofos diz que a sua ―doidice‖ 

resume-se na sua singular reação para com o mundo, reação esta que por sua vez se tornou 

                                                           
151 NAVIA, L. Diógenes, o cínico. Tradução de João Miguel Moreira. São Paulo, Odysseus, 2009. 
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relevante não somente para o seu ―tempo e cultura‖; afinal [...] Os elementos da natureza 

humana que ele denunciou permaneceram inalterados, e a confusão intelectual, assim como a 

depravação moral de seus contemporâneos, não mingou com o passar do tempo.
152

 Portanto, 

para Navia, o que Diógenes de Sínope fez foi ultrapassar as fronteiras do seu tempo e, assim, 

o que denunciava outrora, mesmo sem se prender a normas e sistemas, ainda em nosso tempo, 

como vemos muito bem ilustrado na anedota acima, continua inalterado, pois acima de 

qualquer suspeita, o cínico do barril reconheceu a pobreza espiritual e a depravação moral do 

mundo e, por via da parrésia a sua denuncia efetivava-se.  

Antes de partirmos para a análise final do cinismo da Antiguidade é bom ter em mente 

que o cinismo grego, antes de tudo prioriza o viver bem, a felicidade. Isso para Diógenes de 

Sínope significa reconhecer e demonstrar que da natureza somos constituídos e que, a 

felicidade é possível mesmo em condições atribuladas. Desse modo, a prática do cinismo de 

Diógenes representa uma vida próxima à natureza. E por isso rompe com qualquer modelo 

intelectualista de filosofia daquele tempo, pois, o cínico privilegia a experiência daquele que é 

sábio, assim como, as suas ações em desfavor de teorias. Com o lema, bem viver ao invés de 

bem falar. Eles propagam um discurso que mostra uma crítica forte, mordaz, e capaz de 

provocar incômodo pela sua agressividade.  

 

Em certa ocasião Alexandre, O Grande , ficou à sua frente e perguntou-lhe: ―Não me 

temes?‖ Sua resposta foi: ―Quem és tu? Um bem ou um mal?‖ Alexandre 

respondeu: ―Um bem‖. Então Diógenes concluiu: ―E quem teme um bem?‖. 
153

 

 

 Podemos inferir que Diógenes no encontro ilustrado acima com Alexandre, o grande, 

deixa o imperador encurralado, mas isso com o proposito de que Alexandre inicie tal qual o 

rei Felipe, seu pai, o questionamento de suas próprias ações, ou seja, a reflexão que 

desabrocha pelo ácido sarcasmo das ―observações implacáveis‖ de Diôgenes diante da 

                                                           
152  Ibdem. p. 153-154.  
153 LAÊRTIOS, 2008, livro VI, § 68, p.169. Conta-se que Diógenes, enquanto estudava ―umas ossadas que estavam diante dele. ―Que coisa 

está fazendo?, perguntou Alexandre. ―Estou procurando descobrir qual é a diferença que existe entre os ossos do seu pai, o grande Filipe da 

Macedônia, e os do escravo dele ... São igualzinhos‖. LIMA, H. S. Estórias pequenas com grandes recados. 2° Edição. Edições Loyola, São 
Paulo, Brasil, 1996. 
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situação que Alexandre o coloca.
154

 Conclusivamente, o cínico Diógenes, perante o imperador 

faz uso de sua liberdade com um riso destemido, um discurso livre (parresia) que por sua vez 

abala o interlocutor e isso é com o intuito de fazê-lo abandonar a sua falsa vergonha. 

 Contudo vemos que o cinismo grego é afirmação de si por via da ambiguidade de sua 

representação e prática e, a condição da liberdade é primordial para que a verdade seja dita 

para aquele que representa (ou não) alguma ordem hierárquica superior. 

 

1.10. Cosmopolitismo cínico 

 

Diógenes, “Interrogado sobre sua pátria, respondeu: Sou um cidadão do mundo 

(kosmopolités)”.
155

  

 

Segundo o ponto de vista da história das ideias, o cosmopolitismo tem sua origem na 

escola dos cínicos gregos. Seus adeptos entendiam que os seres humanos fazem parte de uma 

coletividade composta pela humanidade e pelo cosmos. Nesse sentido, os cínicos gregos 

replicaram este mesmo princípio aos Estados e, assim, propuseram o Kosmo-pólis. 

Possivelmente, este termo surgiu com a afirmação de Diôgenes: ―Eu sou cidadão do cosmos‖, 

ou, quando ele escreveu: ―O único bom governo é o do cosmos
‖156

. Desse modo, o 

cosmopolitismo de Diógenes de Sínope se dá por ele ser um dos primeiros homens que 

enunciou a célebre frase que afirmava ser ele um cidadão do mundo, e por isso, preferia não 

se definir nem como ateniense nem como grego. 

O cinismo surge como um movimento de caráter aforístico, anedótico e biográfico.
157

 

Sua relação com o cosmopolitismo, como dissemos, se instaura na frase de Diôgenes 

respondendo à pergunta sobre sua origem. E nesta resposta ele afirma sua relação com o 

                                                           
154 GOULET-CAZÉ; BRANHAM. ―Introdução‖.p.11-38.  In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o 

movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: Loyola, 2007.p. 36. 
155 LAÊRTIOS, 2008, livro VI, § 63, p.168. 
156 MOLES, J.L. ―Cosmopolitismo cínico‖. p. 121-136. In: Marie-Odile  GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o 
movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: Loyola, 2007.p. 123.  
157 NIEHUES-PRÖBSTING, Heinrich. A recepção moderna do cinismo. Diôgenes no Iluminismo.p. 359-395. In: GOULET-CAZÉ, Marie-

Odile; BRANHAM, Bracht R. (Org). Os cínicos. O movimento cínico na antigüidade e o seu legado. Tradução de Cecília Camargo 
Bartalotti. São Paulo: Edições Loyola, 2007. p.359.  
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cosmos, acrescentando ainda que, o bom governo é o adjunto ao cosmos.
158

 Contudo, 

Diôgenes, o cínico, quando afirma ser parte do cosmos, logo, cidadão do mundo, ele, de fato, 

cunha o termo cosmopolita que, em um sentido geral, se pode dizer que tem a ver com a 

cidadania mundial e isso encontra sua consistência e é perceptível pela possibilidade de ir e 

vir. Grosso modo, entendemos que na concepção dos cínicos gregos, a coletividade é 

composta pela integração do conjunto dos homens e do cosmos. Assim, o princípio Kosmo-

pólis corresponde à ideia de um mundo sem fronteiras. 

Em outras palavras, cito Moles :  

 

cosmos consiste em: a terra e o céu; na terra, há natureza animada e inanimada; a 

natureza animada consiste em seres humanos e animais, os seres humanos consistem 

em cínicos e não cínicos, gregos e bárbaros, homens e mulheres; o céu contém os 

corpos celestes e os deuses que vivem neles.
 159

 

 

Mesmo verificada a dificuldade de fontes precisas de pesquisa sobre o tema, a 

desfiguração da moeda foi comprovada por meio da numismática.
160

 Desse modo pensamos 

na relação que a crítica faz entre a ―desfiguração‖ da moeda e o cosmopolitismo que envolve 

os princípios da filosofia cínica da Grécia do tempo de Diógenes. A ―desfiguração‖ da moeda 

está vinculada a um aspecto negativo do cinismo grego? Mas qual a relação que o ato de 

―desfigurar‖ a moeda tem com a ―liberdade‖ de ir e vir, condição do cosmopolitismo, tal qual 

o cínico - cidadão do mundo?
161

  

Com estas questões devemos pensar o que poderia impedir um dos princípios 

fundamentais do cinismo grego. Nesse caso a ―liberdade‖ (ελεςθεπια). Os cínicos são 

contemporâneos do surgimento da pólis. A pólis ―com todas as obrigações que a sua 

implantação implicava, torna-se um impedimento à verdadeira liberdade cínica‖.
162

 Pois, 

viver de acordo com a ―natureza‖ significa ―viver de acordo com toda ordem natural como 

                                                           
158 (...) ―A única organização política correta, dizia ele, é a universal.‖ LAÊRTIOS, livro VI, §72, p. 170. 
159MOLES, J.L. ―Cosmopolitismo cínico‖. p. 121-136. In: Marie-Odile  GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o 

movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: Loyola, 2007. p. 126-127. 
160 Essa dificuldade deve se ao fato de vários materiais dispostos para o estudo relacionado à biografia dos primeiros cínicos serem 

fragmentados e/ou expressarem o conteúdo de forma paradoxal.  
161LAÊRTIOS, 2008, livro VI, § 20-21, p.157. 
162 MOLES, op. cit.. p.127. 
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algo divinamente ordenado, o que quer dizer, uma vida instintiva e inspirada no modelo dos 

animais‖. 
163

 

Desse modo o embate dos princípios cínicos está no fato de que ―Diôgenes 

ridicularizava a nobreza de nascimento, a fama e similares, chamando-as de ornamento 

ostentatório do vício‖.
164

 A relação de ―nascimento‖, ―fama‖ e afins, se vinculam à oposição à 

―virtude‖ cínica, que é um estado definido, como dissemos, em ―viver de acordo com a 

natureza‖.
165

 Moles ainda destaca que a pólis é ―contra a natureza‖.
166

 Desse modo, o 

surgimento da pólis compromete a liberdade (ελεςθεπια) cínica devido às obrigações que a 

organização de uma cidade exige.  

A ―rejeição‖ em pról da liberdade e da virtude faz com que os cínicos reavaliem 

termos como pátria, governo e cidade. Basicamente, eles interpretavam tais termos como 

metáforas, e por isso, a “politéia cínica‖ é precisamente nesse caso, apenas um ―‗estado 

moral‟‖. O estado moral basicamente corresponde a ser um cínico.  E ser um cínico neste 

período da Antiguidade grega é também estar indiferente às distinções raciais e de pólis 

(cidade, estado),  pois, a filosofia cínica entendia que seu modo e prática filosófica poderia ser 

aplicado em qualquer lugar.  

Diôgenes quando diz: ―Eu estou em casa em qualquer lugar‖ é equivalente a dizer ―Eu 

sou um estrangeiro em toda parte‖. Segundo Moles isso: 

 

―só é verdadeiro se entendemos ―casa‖ ou ―lar‖ com um sentido limitado, mas a 

verdade é que o cínico expressa um pertencimento positivo a toda a terra. Podemos 

observar de passagem que esse pertencimento a toda a terra é às vezes ligado a um 

sentido de pertencimento a toda a humanidade‖.
167

 

 

A relação negativa do cosmopolitismo cínico está vinculada ao aspecto da recusa pelas 

convenções que, como mencionado acima, a própria palavra pólis sugere. Contudo por agora 

                                                           
163 Ibdem. p. 136. 
164 LAÊRTIOS, 2008,  § 72, p.170. 
165 MOLES, J.L. ―Cosmopolitismo cínico‖. p. 121-136. In: Marie-Odile  GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o 

movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: Loyola, 2007. p.127. 
166 Idem. 
167 Idem. 
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podemos dizer que a pólis sugere o oposto aos princípios de ―cidadão do mundo‖ adotado por 

Diôgenes, o cínico. Nesse sentido. a interpretação da ―desfiguração‖ da moeda no seu sentido 

literal leva a crer que, se de fato ocorreu ela pode ser interpretada apenas como uma tentativa 

de Diôgenes para rejeitar e fragmentar a pólis por intermédio do ato de desfiguração-

fragmentação da moeda.
168

A interpretação literal inclui o advérbio de exclusão ―apenas‖, ou 

seja, o que ela nos oferece é a ideia de que Diógenes, o cínico desfigura a moeda ―apenas‖ 

para demonstrar rejeição a todos os ideais que estão relacionados à pólis.  

Acrescenta-se também que os cínicos gregos não se abalavam diante das críticas que 

recebiam. O ato de desfigurar está implícito na concepção da filosofia cínica. Com efeito, o 

que Diôgenes queria com o ato de ―desfigurar‖ a moeda por exemplo, era remeter à 

―desfiguração‖ nesse caso, aos valores falsos da cultura grega. Contudo vemos que a 

desfiguração dos valores falsos da cultura dominante, não possui uma ligação interessada com 

o cosmopolitismo, o que faz com que o cosmopolitismo cínico não seja de fato um 

movimento puramente contra a ―pólis‖. Como podemos inferir, desfigurar a moeda é criticar 

mordazmente a nova estruturação social iminente e não significa, simplesmente, a destruição 

do ideal da ―pólis‖ grega. Pois afinal, a ―desfiguração da moeda‖ é um ato que devemos 

interpretar como uma espécie de metáfora. 
169

 E isso é simples por que? Pelo fato de que, de 

acordo com Sloterdijk, o cínico grego ―procura interpretar sua própria forma de vida‖.
170

 Por 

exemplo, Diôgenes era estrangeiro e provavelmente reconhecia que as convenções são 

capazes de separar os homens e de isolar. Nesse sentido, a sua concepção de cidadão do 

mundo não necessariamente seria uma negação da identidade de cidadão nacional, mas sim, 

uma negação ao dogma ou à instituição da pólis.
 
Ele, por refutar todas as identidades 

vinculadas às cidades, estados e povos antigos, indubitavelmente carrega a defesa do gérmen 

do proto-internacionalismo na Antiguidade, pois, nega a imprescindibilidade da pólis (apolis) 

                                                           
168 Cf. supra. ―Equívocos cronológicos: sobre encontros e desencontros entre os primeiros ―Cães‖ no surgimento do cinismo na 
Antiguidade‖.p.39. 
169 Ver tópico acima: ―1.3. Equívocos cronológicos: sobre encontros e desencontros entre os primeiros ―Cães‖ no surgimento do cinismo na 

Antiguidade‖. 
170 SLOTERDIJK, 2012, p.226.  
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quando diz que era um homem que não tinha cidade, casa ou pátria.
171

 O seu estado de ser 

cínico é meramente moral. E por isso, sua vida pode seguir adiante independentemente do 

local, pois, qualquer lugar pode ser o lar do cínico.
 172

  

Diógenes de Sínope, no entanto parecia como uma espécie de mendigo que vivia 

apenas de um dia para o outro carregando apetrechos com tudo o que precisava. Ele 

manifestava um cosmopolitismo relativamente raro em seu tempo, isso pelo fato de que ele 

defendia que se deveria renunciar à cega aderência à sociedade e à identidade social em favor 

do ―caminho mais curto”
173

 em direção à verdadeira vida‖ tal como menciona 

Sloterdijk.
174

Isso pode ser justificado pelo fato de que a realidade dos cínicos corresponde 

com o ―Estado do cosmos‖.Com esta aproximação proposta entre a realidade e o cosmos ―eles 

(cínicos gregos) tentam transforma-lo (cosmos) numa realidade para os outros que são (seus) 

concidadãos potenciais‖.
175

Efetivamente vemos que o cosmopolitismo cínico, ―conforme 

reconstruído na contribuição de John Moles não tinha uma coerência imediata com os 

pressupostos imperiais de um império antigo, afinal o ascetismo extremo e as extravagâncias 

subversivas de nossos filósofos cínicos chocavam boa parte dos plutocratas romanos‖. 
176

 

Com ações fora do comum, eles singularmente se rebelavam contra a prosperidade da 

qual os ―plutocratas romanos‖ se imbuíam. Esta rebeldia contra a ―riqueza e luxo em tamanha 

escala‖ era uma tentativa por parte dos cínicos de um retorno ―a uma simplicidade original‖ e 

a um estado de natureza que fosse anterior a toda civilização. A propósito Luis E. Navia faz 

uso da autoridade de Plutarco
177 

e destaca no seu livro Diôgenes, o cínico (2009) as 

campanhas de Alexandre no oriente, segundo ele no oriente já existiam pessoas que buscavam 

sabedoria e tinham a vida simples como o caminho para se alcançar a virtude.  Estas 

                                                           
171 MOLES, J.L. ―Cosmopolitismo cínico‖. p. 121-136. In: Marie-Odile  GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o 

movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: Loyola, 2007. p. 123. 
172 MOLES, J.L. ―Cosmopolitismo cínico‖. p. 121-136. In: Marie-Odile  GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o 

movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: Loyola, 2007. p. 126. 
173 SLOTERDIJK, 2012, p.228. 
174 Ibdem, p.230. 
175 MOLES,2007, op. cit. p. 136 . 
176 GOULET-CAZÉ; BRANHAM. ―Introdução‖.p.11-38.  In: Marie-Odile GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o 

movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: Loyola, 2007.p. 16. 
177 ―A cavalo entre os sécs. I e II d.C. viveu Plutarco de Queronéia, discípulo do egípcio Amônio Hérminas, que   havia constituído em 
Atenas um círculo de Platônicos‖. REALE, ANTISERI, 2003, p.347. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cosmopolitismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plutocracia
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condições eram também opostas às do macedônio que apesar do luxo e dos belos trajes, 

encontrava se em perturbação mental. Some-se a isto que as tradições que envolvem o saber 

no oriente antigo são ligadas ao cultivo do ―equilíbrio e o ascetismo [...] como o caminho 

mais curto para se alcançar esclarecimento e felicidade‖, assim, na Índia e na China 

costumava se ensinar por meio do exemplo, não pela fala.
 178

 E lá, assim como na Atenas dos 

cínicos, essas ações visivelmente irracionais eram designadas com a finalidade de forçar os 

outros a pensarem sobre suas próprias vidas e, com isso, a ponderarem o comportamento. 

Portanto para Diógenes de Sínope, o luxo pode agradar ao sábio, mas o sábio pode passar sem 

ele.  

Diógenes de Sínope detinha a autossuficiência (αςηάπκεια) e o autodomínio, 

imperturbabilidade da alma (αηαπαξία), ele procurava o contentamento apenas com o que a 

própria natureza lhe concedesse e, com a dinâmica de vida própria ao homem comum, no 

embate com o ―maior dos homens‖ de seu tempo. Nesse caso, percebemos que Diógenes 

sempre se apresenta comedido, enquanto Alexandre aparece mergulhado em contínuo 

sofrimento, talvez devido à sua busca incansável por dominação e poder. Podemos ainda 

acrescentar que para Diógenes de Sínope, Alexandre nada pode oferecer, mas no máximo 

tirar-lhe a quietude e paz de espírito.  

Todavia Giovanni Reale e Antiseri (1931-2014) dizem que o protagonista ―histórico 

da era helenística‖ Alexandre Magno tem como sua antítese Diógenes de Sínope, pois afinal 

os objetivos de vida de ambos são ―antitéticos‖ e por isso expressam ―dois pólos espirituais da 

época‖. 
179

  

O cosmopolitismo na Antiguidade, por outro lado está relacionado à certa 

racionalidade e isso significa exatamente a sua ligação com determinados princípios e leis. E, 

justamente por isso não se poderia afirmar que o cosmopolitismo nega as constituições, leis e 

organizações que são por sua vez inerentes à pólis. Afinal,  

 

                                                           
178 NAVIA, 2009, p. 120. 
179 REALE, ANTISERI, 2003, p.258. 
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O significado do termo kosmos para os gregos desse período liga-se diretamente às 

ideias de ordem, harmonia e mesmo beleza (já que a beleza resulta da harmonia das 

formas; daí, aliás, o nosso termo cosmético). O cosmo é assim o mundo natural, bem 

como o espaço celeste, enquanto realidade ordenada de acordo com certos princípios 

racionais. A ideia básica de cosmo é, portanto, a de uma ordenação racional, uma 

ordem hierárquica, em que certos elementos são mais básicos, e que se constitui de 

forma determinada, tendo a causalidade como lei principal. O cosmo, entendido 

assim como ordem, opõe-se ao caos, que seria precisamente a falta de ordem, o 

estado da matéria anterior à sua organização.
180

 

 

Com essa afirmação continuamos a apontar mais um aspecto positivo do 

cosmopolitismo cínico na Antiguidade. No entanto isso faz com que os aspectos positivos 

superem os negativos. Nessa linha de orientação utilizaremos mais uma vez do texto de John 

L. Moles, Cosmopolitismo cínico.  

Moles apresenta cinco provas das decorrências positivas do cosmopolitismo cínico. A 

começar, ele recorre ao acontecimento que resultou na gênesis do termo cosmopolita. 

Segundo Moles, Diôgenes não disse ―Eu não tenho ―pólis‖, mas sim ―Eu sou um cidadão do 

cosmos‖; nem escreveu ―Não há nenhum bom governo‖, disse que ―O único bom governo é o 

governo do cosmos‖. Moles nos aponta que, por isso, o enunciado de Diôgenes é positivo. 

Pois se, hoje em dia lhe perguntarem: ―Você é francês ou alemão?‖ e você responder. ―Eu sou 

europeu‖, a resposta implica tanto a rejeição de um nacionalismo restritivo como a asserção 

de um pertencimento mais amplo.‖
181

 

A segunda prova relaciona-se ao contexto histórico no qual Diógenes estava inserido, 

por isso, este cínico não pode ser interpretado no ―vácuo‖, afinal sabemos que devemos 

considerar a sua história e o seu tempo em prol de um ideal universal que não rejeita a 

―tradição geral da pólis ou a ‗pátria‘‖.
 182

A terceira prova está ligada ao fato de que Diógenes 

é um estrangeiro e sua filosofia denotava operar no cosmos, enquanto que outras, como a de 

Aristipo, apesar de afirmar sua liberdade, não se fechando a uma politeia (―Estado‖, 

―governo‖, ―unidade política‖) limitava se a operar entre os seres humanos (...). Já ―Diógenes 

                                                           
180 MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: dos pré- socráticos a Wittgenstein/ Danilo Marcondes. – 6°ed. – Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed., 2001. p. 26. 
181 MOLES, J.L. ―Cosmopolitismo cínico‖. p. 121-136. In: Marie-Odile  GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o 

movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: Loyola, 2007. p. 126 . 
182 Idem. 
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propõe o positivo e o engajado ( politès , politeia) no lugar do negativo desengajado e estende 

a sua esfera de operações para além do mundo dos seres humanos‖.
183

 A quarta prova 

proposta por Moles está ligada aos sentimentos polares e paradoxais que correspondem às 

afirmações dos cínicos, dizendo de outra forma, deve se ir além do significado e do absurdo 

aparente das palavras dos cínicos gregos, pois, o que sugere a maioria das afirmações de 

Diôgenes, como: ―Eu não sou cidadão de nenhuma pólis‖ é ―banal‖. Essa trivialidade de 

interpretação é possível se não levarmos em conta as oposições polares que há no conteúdo de 

tais afirmações. Diante disso, Moles sugere algumas questões que exemplificam tal 

polaridade:   

 

Como pode um cidadão, um membro de um grupo tão pequeno como uma ―pólis‖, 

ser um (―cidadão) do (―Kosmos‖), o maior organismo imaginável?‖. Ou, ainda, 

outra pergunta: ―Como pode o único e verdadeiro governo, uma só pequena 

entidade, ser coextensiva com o cosmos?  Esta seria a definitiva desfiguração da 

moeda política.
184

 

 

Já a quinta prova positiva do cosmopolitismo está relacionada à quarta. Na quarta 

proposição-prova entendemos que os sentimentos diante das afirmações dos cínicos são 

paradoxais e por isso, contradizem os seus fundamentos. Ressaltamos ainda que Moles 

indaga: ―Como pode o cínico, crítico severo da pólis, ser um polites (cidadão)? ―Como pode o 

homem apolítico par excellence ser engagé‖? Como pode o desprezador de cosmologia  

afrontar o cosmos? Esses paradoxos também requerem respostas substantivas [...]‖.
185

 

A quinta prova pode ser inserida no contexto em que, além dos cínicos gregos 

viverem os paradoxos sem tentarem os resolver, a filosofia e prática cínica está muito próxima 

da natureza. Seus adeptos ensinavam como ser uma pessoa que estava contra o que lhe era 

imposto como norma da cultura da sociedade; ensinavam também a não se importar com as 

conveniências e, sobretudo em como burlar os olhos daqueles que faziam juízo de seus 

modos. 

                                                           
183 MOLES, J.L. ―Cosmopolitismo cínico‖. p. 121-136. In: Marie-Odile  GOULET-CAZÉ e R. Bracht BRANHAM (Orgs.). Os Cínicos: o 

movimento cínico na Antiguidade Clássica e o seu legado. (Tradução de Cecília Camargo Batalotti). São Paulo: Loyola, 2007. p. 125. 
184Ibdem. p. 126. 
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Estes princípios para os cínicos são primordiais para a virtude e para a sabedoria. 
186

 

Além do mais eles tinham para sí a aproximação com a ideia de solidão e a felicidade, afinal 

eles denunciavam as falsas ambições e mantinham certa indiferença em relação aos prazeres 

de uma vida desregrada e por uma cega busca por uma ―felicidade‖ plena. Contudo, alguns 

também apontam esse comportamento peculiar e singular como determinante para a 

incompreensão dos espectadores.
187

 Dessa maneira concluímos que existem muitas razões 

para considerar positivo o cosmopolitismo cínico, pois o cosmos de acordo com o cinismo 

grego se refere à terra e ao céu, à natureza animada e inanimada, a seres humanos e a animais, 

a gregos, bárbaros, escravos, homens e mulheres bem como a diversas possibilidades de 

interpretação religiosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 186 ONFRAY, M. Cynismes: Portrait du philosophe em chien. Paris: Grassey et Fasquelle, 1990.p.135. 
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SEGUNDA PARTE: 
 
 

CINISMO MODERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesmo, viveu em tempos escuros. 

Os tempos clarearam. 

Os tempos escureceram. 

Quando a claridade diz, eu sou a escuridão 

Disse a verdade 

Quando a escuridão diz, eu sou 

A claridade, não mente
188

 

 

MÜLLER 

 

 

                                                           
188 MÜLLER, Heiner. In: Medeamaterial e outros textos. (Tradução Christine Roehrig e Marcos Renaux). São Paulo, Paz e Terra, 1993, p. 
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2.1. Breve nota a respeito do Iluminismo 

 

 Na primeira parte percebemos que o despudor público aliado a liberdade de fala são 

umas das várias facetas que marcam a descrição dos cínicos gregos e isso não é capaz de 

limitar o entendimento de que o cinismo grego é ao contrário, uma filosofia que nega 

princípios éticos e a vida em sociedade. Desse modo, observamos também que o termo 

―cínico‖ é derivado de filósofos que viviam uma vida ―ao modo de um cão‖. Assim, uma vez 

que optamos por descrever as principais características do cinismo clássico na primeira parte 

de nossas reflexões se faz necessário agora entrar no tema da recepção do cinismo na 

Modernidade. O Iluminismo é o período na história do pensamento ocidental e da cultura que 

corresponde de meados das décadas do século XVII e se estende até o século XVIII. Esse 

período caracteriza-se por revoluções drásticas na ciência, filosofia, política e sociedade. O 

mundo medieval de antes deu lugar ao que hoje conhecemos no Ocidente como mundo 

moderno. No entanto, o pensamento Iluminista culminou na agitação política que hoje 

conhecemos como revolução francesa. Contudo, é preciso fazer ainda um esclarecimento para 

efeito de uma aproximação inicial e imediata entre o Iluminismo e a Revolução Francesa- que 

surge aqui como uma escolha não menos arbitrária, mas necessária. Afinal, o propósito aqui é 

inventariar algumas das recepções críticas do cinismo grego no período do Iluminismo, a fim 

de, evitar as possíveis dificuldades que podem incessantemente minar a própria arquitetura 

argumentativa que pretende realizar a interlocução entre o Iluminismo e o cinismo; o que 

nesse caso é muito mais que apenas uma maneira de salvaguardar um fio temático. Afinal, 

muito mais do que equivalência, no dizer de Probsting, ―o centro de atenção na recepção 

moderna e na aplicação mais recente do cinismo (está): a relação entre o Iluminismo e o 

cinismo.‖
189

  

 Por outro lado, Pröbsting expressa claramente que no livro de Wieland Sócrates 

mainomenos; ou, os diálogos de Diógenes de Sinope é possível verificar que o personagem 
                                                           
189 NIEHUES-PRÖBSTING, Heinrich. A recepção moderna do cinismo. Diôgenes no Iluminismo. p. 359-395. In: GOULET-CAZÉ, Marie-

Odile; BRANHAM, Bracht R. (Org). Os cínicos. O movimento cínico na antigüidade e o seu legado. Tradução de Cecília Camargo 
Bartalotti. São Paulo: Edições Loyola, 2007. p. 363. 
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principal, no caso Diógenes, age com liberdade e é independente em suas críticas, não 

hesitando por isso disparar censuras tanto para a religião quanto para o poder instituído – e, 

quando diz respeito a uma crítica relacionada ao aparato social do Estado, o autor alemão do 

século XVIII considera radicalmente em sua postura que a constituição encontrava-se 

plenamente afastada da lei natural. Havia uma dificuldade imensa da organização dos diversos 

setores que compõe o ―social‖ em se unirem a fim de mudança. Aqui temos uma hipótese que 

é capaz de dar coerência à suposta dissonância que há entre a filosofia do cinismo grego e a 

sociedade, pois, Wieland além de com isso apresentar a relação com o cinismo grego e a 

oposição dos mesmos em relação ao embate entre lei e natureza (nomos e physis), também 

profetiza a revolução francesa.
190

 A Revolução Francesa tem para si Diógenes apenas como 

um herói cívico pelo fato de que ele é dotado de uma personalidade independente. No entanto, 

os aspectos vulgares relacionados à personalidade de Diógenes foram deixados de lado.
191

 

Basicamente é como se a filosofia cínica fosse adotada nos seus aspectos de ação intelectual 

em aproximação com a prática, só que, sem a adoção dos trajes, da vulgaridade e falta de 

pudor dos primeiros cães. Desse modo os heróis dessa revolução entenderam que havia a 

possibilidade de ser um cínico, sem ter de se vestir como tal. Wieland, por exemplo,   

 

ajusta o conceito cínico de virtude ao seu próprio ideal de humanidade iluminada 

(que, por sua vez, é influenciado pela idealização dos gregos de Winckelmann) e o 

justapõe à supressão da alegria e dos sentidos na moralidade estoico-cristã. A essa 

virtude do cínico não falta graça. Diógenes não é apresentado nem como um 

fanático da virtude ascético e sisudo, nem como um moralista rigoroso. Ele não é – 

em suas palavras – nenhum desdenhador do belo, nenhum inimigo do prazer, 

nenhum execrador da alegria.
192

  

 

 Como aponta Pröbsting, no entanto Wieland ao fazer uso do personagem fictício 

Diógenes para compor o seu livro – ―vinte anos antes da Revolução Francesa-revela-se 

                                                           
190 ―Nessa época, a década da revolução Francesa, Wieland também tinha uma razão histórico-política para sua alta avaliação do Diógenes. 
Nesse romance, ele havia previsto o surgimento de uma situação revolucionária. Assim em 1787, dois anos antes da Revolução Francesa, ele 

repetiu essa previsão no diálogo luciânico Eine Lustreise ins Elysium (Uma viagem de lazer ao ElísioI.” Ibdem. p. 367. 
191 ―O cinismo negativo, sórdido e grosseiro foi desprezado e eliminado pelo representante urbano do Iluminismo‖. Ibdem. p. 366. 
192NIEHUES-PRÖBSTING, Heinrich. A recepção moderna do cinismo. Diôgenes no Iluminismo. p. 359-395. In: GOULET-CAZÉ, Marie-

Odile; BRANHAM, Bracht R. (Org). Os cínicos. O movimento cínico na antigüidade e o seu legado. Tradução de Cecília Camargo 
Bartalotti. São Paulo: Edições Loyola, 2007. p. 364. 
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totalmente profética. Aqui, onde fala como um teórico moderno do Estado, é que ele parece 

mais moderno e, assim, mais anacrônico‖.
193

 Conclusivamente entendemos que Diógenes de 

Sínope foi revivido por Wieland como um jovem educado e charmoso. Tanto é que o 

intelectual ideal, esse novo Diógenes se apaixona e canta os louvores de natureza. A nova 

roupagem do Diógenes continua a direcionar as suas críticas às instituições religiosas e 

políticas, mas como dissemos, sem grosserias. Por isso o Diógenes de Wieland se distancia do 

seu antecessor associal e brusco. 

 Sócrates mainomenos; ou, os Diálogos de Diógenes de Sínope constitui, por outro 

lado um documento fundamental para a compreensão dos usos políticos do cinismo no 

Iluminismo porque Wieland discutiu o cinismo antigo em três noções que são: o 

cosmopolitismo cínico, a crítica aos poderes tirânicos e a república ideal, além de estender-se 

nos debates relevantes do seu tempo.  Assim,   

 

(...) a intenção satírica de Wieland visa à utopia clássica de um Estado ideal apenas 

na superfície. Por baixo disso, ela é dirigida primariamente à crítica contemporânea 

da civilização e à idealização de um estado de sociedade em que os seres humanos 

mais intocados pelas realizações da cultura supostamente vivem de acordo com a 

natureza e em feliz harmonia entre si. 
194

 

  

 Para não ir mais além do escopo deste tópico, infelizmente não posso discutir mais 

detalhadamente essa abordagem referente a Wieland. Todavia consideramos que muitas 

referências são de fato surpreendentes de pensadores do século XVIII que foram 

comprometidos com a mudança social e especificamente sobre o papel que o cinismo 

desempenhou deixando seu legado no desenvolvimento do pensamento filosófico desse 

século, da mesma forma que o seu legado no Iluminismo em debates recentes. Contudo talvez 

valha a pena nos demorarmos mais um pouco no emaranhado de vetores que se unificam na 

provocação contida no cinismo grego, que é ressonante no século das luzes. Com efeito, se 

entre os sinais pelo que se pode mais facilmente reconhecer o cinismo no Iluminismo está em 

                                                           
193 NIEHUES-PRÖBSTING, Heinrich. A recepção moderna do cinismo. Diôgenes no Iluminismo. p. 359-395. In: GOULET-CAZÉ, Marie-

Odile; BRANHAM, Bracht R. (Org). Os cínicos. O movimento cínico na antigüidade e o seu legado. Tradução de Cecília Camargo 

Bartalotti. São Paulo: Edições Loyola, 2007. p.365. 
194 Ibdem. 367. 
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observar que o período do Esclarecimento tem seu início com a revolução cientifica dos 

séculos XVI e XVII; entenderemos daí que, diante do propósito de construir um argumento 

que seja dessa temporalidade, a intenção se direciona principalmente a elencar as evidências 

capazes de mostrar a relevância da decalagem que esse período da exacerbação da razão na 

história do Ocidente constrói as suas bases. Nesse período ocorre uma ascensão de uma nova 

ciência que tem como finalidade explicar o mundo natural com um número relativamente 

pequeno de fórmulas matemáticas elegantes. Antes de dar início a tal transição teremos que 

abrir ainda espaço para mais um parêntese estratégico – num gesto não exatamente da mesma 

ordem de uma desculpa. Pois, além de Wieland na Alemanha, d'Alembert na França atuou 

como uma das principais figuras do Iluminismo francês do século XVIII, contribuindo 

expressivamente para o enorme progresso intelectual da época, principalmente no avanço das 

ciências e no entusiasmo para que esse progresso seguisse em frente com a proposta de que a 

filosofia (no sentido amplo) iria melhorar drasticamente a vida humana. 

 

d'Alembert não estava ciente da natureza ambígua e de seu desejo cínico. Atraídos 

pelo heroísmo e política de ressarcimento de Diógenes de Sínope e fascinado pela 

verve linguística e fala franca dos cínicos, mas, no entanto ele era cuidadoso para 

policiar as fronteiras de seu próprio cinismo. Principalmente em uma época marcada 

pela polidez da educação e cultura de salão cuidadosamente policiados pelos 

salonnières. Desse modo, atitudes cínicas de desrespeito ou a retórica cínica do 

discurso (parresía) atrevido e franco brilhou como uma alternativa atraente para uma 

conversa educada a maneira convencional.
195

 

  

 Ressalve-se apenas que se isso tampouco nos livra do fardo de eventualmente realizar 

transições abruptas, curioso perceber também – e eis aqui a tarefa de caracterizar a filosofia 

do Iluminismo consiste também em enfrentar o obstáculo da grande diversidade do 

pensamento desse período.  

 Tendo em vista o território no qual este capítulo terá seu foco– e que se dará 

exatamente no esforço de tradução e expansão do hipotético encontro do cinismo grego com a 

filosofia do Iluminismo é que procuraremos embarcar entre os vetores dessa série histórica e 

                                                           
195 Shea, Louisa, 1974– The cynic enlightenment : Diogenes in the salon / Louisa Shea. The Johns Hopkins University Press. Baltimore. 
2010 p. 23-4. 
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nela própria, construir uma espécie de constelação virtual a partir das principais variantes 

contextuais que são correspondentes a saída do homem de sua minoridade.
196

 Desse modo, no 

final do período do Esclarecimento alemão, o Iluminismo é auto-reflexivo, com isso surge a 

pergunta "O que é o Esclarecimento?" que é debatida em panfletos e jornais. Kant em sua 

famosa definição de "iluminação" em seu ensaio "Uma resposta para a pergunta: O que é o 

Esclarecimento? (1784)", que é o seu contributo para este debate, expressa muitas das 

tendências compartilhadas entre filosofias do iluminismo de doutrinas divergentes. Kant 

define a "iluminação" como libertação da humanidade de sua imaturidade; - "Imaturidade é a 

incapacidade de usar o próprio entendimento sem a orientação de um outro." A iluminação é o 

processo de compromisso de pensar por si mesmo, para contratar e confiar em suas próprias 

capacidades intelectuais para determinar em que acreditar e como agir. Esses filósofos 

iluministas tendem a ter uma grande dose de confiança no poder intelectual da humanidade, 

tanto para alcançar um conhecimento sistemático da natureza quanto para servir como um 

guia autorizado na vida prática. Esta confiança é geralmente emparelhada com desconfiança 

ou hostilidade para com outras formas ou portadores de autoridade (como tradição, 

superstição, preconceito, mito e milagres) porque esses são vistos como inimigos da 

autoridade da razão. Assim, a filosofia do Iluminismo tende a ficar em tensão com a religião 

estabelecida, na medida em que a liberação da imaturidade auto-incorrido nesta idade ou a 

ousadia de pensar por si mesmo, despertando poderes intelectuais, em geral, exige opor-se ao 

papel da religião estabelecida que é capaz de direcionar o pensamento e a ação do homem. 

Deste modo, a fé do Iluminismo - se assim se pode chamar - é o processo de iluminação capaz 

de tornar progressivamente o pensamento e ação por intermédio do despertar das próprias 

faculdades intelectuais do homem. Tratar da questão do cinismo visto no período do 

Iluminismo é particularmente pertinente, Jean-Jacques Rousseau mostra afinidade com o 

cinismo em seus escritos políticos, entretanto ele rejeita esse mesmo cinismo quando diz 

                                                           
196 KANT, resposta à pergunta: O que é Esclarecimento?  5 de dezembro de 1783 .Traduzido por Luiz Paulo Rouanet. Disponível em: 
http://www.uesb.br/eventos/emkant/texto_II.pdf. Acesso entre os meses de janeiro a  junho de 2014.  

http://www.uesb.br/eventos/emkant/texto_II.pdf
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respeito ao que ele considerava república genuína.
197

 Rousseau embora tenha fortes laços com 

a teoria política de liberdade e igualdade no seu livro Contrato social (1762) constitui um 

terreno comum para a política do Iluminismo, no sentido em que com ele, podemos 

compensar as ideias contra as outras quando as interpretamos; isso mesmo tendo que sustentar 

certo fulgor a respeito dos imprevistos efeitos ideológicos a que toda interpretação conduz. 

Rousseau argumenta que a pura democracia direta é a única forma de governo na qual a 

liberdade humana pode ser realizada. A liberdade humana, de acordo com a interpretação de 

Rousseau, só é possível por meio de um governo de acordo com o que ele chama de "vontade 

geral", que é a vontade do corpo político, formado por intermédio do contrato original, 

concretamente determinada em uma montagem na qual todos os cidadãos podem participar. 

Segundo Pröbsting, Rousseau é de início dito cínico por "... sua crítica cultural e na 

idealização da natureza intocada no primeiro e no segundo dos Discours."
198

Por outro lado, se 

algumas vezes a aproximação de Rousseau era feita de maneira positiva, em outros momentos 

ela era sarcástica e desprezível. Além de Wieland, Voltaire e d'Alembert também viriam a 

fazê-la sem constituir propriamente uma mudança de rumo. De acordo com o que Probsting 

havia "uma tendência constante a representar Rousseau não tanto como o próprio Diógenes, 

mas antes como um Diógenes presunçoso, falso e depravado: ele é um Diógenes sem uma 

lanterna - ou seja, sem as insígnias do Iluminismo".
199

  

No entanto não trata propriamente de questionar impressões positivas ou negativas de 

Rousseau quando dizem respeito ao cinismo, isso porque para nós, pouco importa o quão 

aberratórias sejam elas na forma em que se traduzam, mas sim, temos nesse ponto de partida 

                                                           
197 Infelizmente não podemos aprofundar nesse tópico que toca por sua vez importantes  nomes da história da filosofa, entretanto, se faz por 
respeito e justo mencionar mesmo em nota que a antítese nesse caso a Rousseau, como nos aponta Louisa Shea em The cynic enlightenment : 

Diogenes in the salon está em Sade. Afinal, o Marquês dá a sua própria versão da república de Diógenes em Un bis si vous voulez être 

républicains (1795), em sua versão, ele faz uso do cinismo grego a fim de criticar a hipocrisia da nova República Francesa. Além disso, 
decididamente, Marquês de Sade, tenta reviver o cinismo em sua ambiguidade moral e política, além de com isso, realizar a sua critica ao 

seu herói involuntário, nesse caso, Jean Jacques Rousseau que também foi alvo de críticas de outros filósofos, tal como Diderot. SHEA, 

2010, p. XV.  
198 NIEHUES-PRÖBSTING, Heinrich. A recepção moderna do cinismo. Diôgenes no Iluminismo. p. 359-395. In: GOULET-CAZÉ, Marie-

Odile; BRANHAM, Bracht R. (Org). Os cínicos. O movimento cínico na antigüidade e o seu legado. Tradução de Cecília Camargo 
Bartalotti. São Paulo: Edições Loyola, 2007. p.368.   
199NIEHUES-PRÖBSTING, Heinrich. A recepção moderna do cinismo. Diôgenes no Iluminismo. p. 359-395. In: GOULET-CAZÉ, Marie-

Odile; BRANHAM, Bracht R. (Org). Os cínicos. O movimento cínico na antigüidade e o seu legado. Tradução de Cecília Camargo 
Bartalotti. São Paulo: Edições Loyola, 2007. p.375. 
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um lugar para tornar a escrever, reencenar e emendar todas as agonísticas suturas do mundo 

que aqui o pensamos a partir da Antiguidade onde viveram os primeiros cínicos.  

 Já filósofos como d'Alembert e Voltaire
200

 fizeram uso de formas distintas em 

determinados momentos com a figura de Diógenes. O primeiro coloca explicitamente sua 

admiração pelo cínico, o mesmo não pode ser dito do segundo, pois sua crítica não se dirigia 

propriamente à cultura. "(...) Ainda assim, algo o ligava também ao cinismo: era o sarcasmo 

mordaz de que ele era capaz e que direcionava particularmente contra a religião em sua forma 

não iluminada."
201

Esse posicionamento de Voltaire era criticado como cínico pelo Contra 

iluminismo religioso: seu cinismo era apresentado com algo pervertido e maldoso. Contudo, 

não se pode restringir essa representação do Iluminismo enquanto cínico a vista do Contra 

Iluminismo, como explica Pröbsting: 

 

O fato de que o representante do Iluminismo tenha se tornado o cínico não se deve 

apenas à visão maldosa do Contra-Iluminismo, mas era o medo do próprio filósofo 

iluminista reflexivo. Esse ponto me conduz a Diderot e ao terceiro aspecto da 

recepção do cinismo pelo Iluminismo, qual seja, a auto-ameaça cínica ao 

Iluminismo e a degeneração do Iluminismo em cinismo no sentido moderno.
202

  

  

 A relação do cinismo com o Iluminismo é marcada por uma alternância de assimilação 

que resulta em uma ambivalência em que o sentido do termo, ora é entendido tanto como 

positivo quanto negativo. Para melhor discernimos tal ambivalência, primeiramente 

identificamos que há dois pontos de referência na relação entre o cinismo e o Iluminismo. E 

esses pontos trazem consigo uma série de outras características positivas do cinismo grego. 

Primeiro: O fato de Diógenes ser exaltado é também uma concepção iluminista que, por sua 

vez corresponde à valorização do homem em primeiro plano. Segundo: O fato de Diógenes ter 

se tornado em muitos casos um personagem literário representante da razão chama a atenção 

dos Iluministas. Em outras palavras e partindo para um salto um tanto quanto abrupto para 

                                                           
200 Disponível em:  Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/entries/voltaire/.  Acesso em : 05/02/2016. 
201NIEHUES-PRÖBSTING, Heinrich. A recepção moderna do cinismo. Diôgenes no Iluminismo. p. 359-395. In: GOULET-CAZÉ, Marie-

Odile; BRANHAM, Bracht R. (Org). Os cínicos. O movimento cínico na antigüidade e o seu legado. Tradução de Cecília Camargo 

Bartalotti. São Paulo: Edições Loyola, 2007. p.376. 
202 Ibdem. p. 377. 

http://plato.stanford.edu/index.html
http://plato.stanford.edu/entries/voltaire/
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uma situação mais genérica, vemos ainda que de acordo com Pröbsting os "... ideais que o 

Iluminismo associava ao cinismo são, por exemplo, a liberdade de preconceitos e a crítica 

aberta a autoridades seculares e religiosas; a autonomia do indivíduo e a separação da 

moralidade de restrições religiosas; a filantropia [Menschenliebe] universal e o 

cosmopolitismo." 203 

 Por outro lado, no desenvolvimento que se segue e introduz toda a cadeia que irá 

ressoar na ilustração do cínico moderno mais adiante e uma vez explicitadas tais condições, é 

claro que eventuais apreensões inesperadas a respeito do sentido do significado da palavra 

cínico tendem a serem vistas com muito mais receio do que antes, isso dada a impossibilidade 

de doravante até o momento, ao contrário, ser impossível fazer representar o cinismo no seu 

sentido moderno e/ou a partir do Iluminismo. Para que isso ressoe mais adiante e é claro que 

isso tampouco pode acontecer sem novas distorções (em nosso caso com a literatura). Ao se 

pensar esse círculo inserido no Iluminismo e toda a ambivalência que o circunda e que diz 

respeito ao entendimento e à sua apropriação do cinismo, temos além da identificação de 

Diógenes com a razão pelos filósofos Iluministas, todavia se faz jus trazer à tona, a 

identificação de Diógenes de Sínope com o oposto da razão. Nesse caso, com a loucura. Não é 

em vão que a alusão a "Sócrates enlouquecido" não é novidade, como já mencionamos 

acima.
204

  

A identificação com a loucura no período do Iluminismo que o termo cinismo sofre 

possui um tom intencionalmente ofensivo. Percebemos que o cinismo, mesmo diante de sua 

ambivalência, tem a força de uma ascese um tanto quanto peculiar, pois o cinismo nesse caso 

possui e é capaz de revelar características distintas, idiossincráticas, ainda que não 

desprovidas de interesse mesmo quando atuante nos salões franceses do século XVIII em sua 

                                                           
203 NIEHUES-PRÖBSTING, Heinrich. A recepção moderna do cinismo. Diôgenes no Iluminismo. p. 359-395.In: GOULET-CAZÉ, Marie-

Odile; BRANHAM, Bracht R. (Org). Os cínicos. O movimento cínico na antigüidade e o seu legado. Tradução de Cecília Camargo 

Bartalotti. São Paulo: Edições Loyola, 2007. p. 362. 
204  Supra. p. 82-4. 
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elegante radicalidade.
205

 Ou melhor, o cinismo tem grande influência sobre os filósofos 

iluministas, principalmente na semelhança com o modo de crítica polêmica.  

Observa-se desse modo que a influência dos cínicos é, sobretudo reflexo e a 

implicação da razão que atua como se fosse uma consequência por ela ser justamente o seu 

contrário; ou melhor, nesse caso a loucura  que é oposta à razão aqui é identificada e 

aproximada do cinismo grego justamente por ela ser de modo efetivo decorrência da razão. 

Mas por quê? Pelo fato de que o ideal da razão provocou expectativas.  

Tão ou mais ingênuo que essa crença na razão, contudo, essas expectativas foram 

postas com uma retumbante exaltação que causou efeitos ambíguos com os quais, porém, a 

julgar pelo que foi dito até agora, não nos resta, todavia, se não entender que a ―razão‖ no 

século das luzes quando posta em demasia levou em certa medida a loucura.Os excessos dessa 

razão tornam se o lado escuro e sórdido, o que faz com que ela nesse caso não seja mais 

racional. Portando, percebe se que isso se deve à frustração que por sua vez é causa das 

expectativas criadas por ela mesma: 

 

No cinismo, o Iluminismo descobre o período de a razão ser pervertida, de a razão 

tornar-se irracionalidade e insânia, de a razão ser frustrada por causa de suas 

expectativas por demais exaltadas. O iluminismo toma consciência dessa ameaça 

para si mesmo por meio de afinidade com o cinismo. A reflexão sobre o cinismo 

proporciona uma pitada necessária de auto-reconhecimento e autocrítica. 

Consequentemente, o fracasso do Iluminismo-ou de uma parte dele - leva ao 

cinismo no sentido moderno da palavra. ―O cinismo é a falsa consciência 

iluminada.
206

 

 

2.1.1. Ressonâncias de modos e formas de expressão do cinismo grego na 

contemporaneidade 

O imediato [...] é impossível. 
207

 

   Hölderlin 

                                                           
205 Ver Shea, Louisa, The cynic enlightenment : Diogenes in the salon, 1974. 
206 NIEHUES-PRÖBSTING, Heinrich. A recepção moderna do cinismo. Diôgenes no Iluminismo. p. 359-395. In: GOULET-CAZÉ, Marie-
Odile; BRANHAM, Bracht R. (Org). Os cínicos. O movimento cínico na antigüidade e o seu legado. Tradução de Cecília Camargo 

Bartalotti. São Paulo: Edições Loyola, 2007. p.363. 
207 Hölderlin, F. 1954 apud. WERLEM, M, A. ―Hölderlin: intuição e intimidade‖. Ide (São Paulo) vol.34 no.53 São Paulo dez. 2011. 
Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31062011000200018. Acesso: 16 de maio de 2016. 
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 Eventualmente, na Antiguidade Clássica o desenvolvimento de uma diversidade de 

gêneros aparentemente diversos e ―interiormente cognatos‖ constitui-se ―um campo especial 

da literatura que os próprios antigos denominaram muito expressivamente sério-cômico‖. 
208

 

No ocaso desse período, também viveram os primeiros cínicos que, como já dissemos acima, 

é, sobretudo e indubitavelmente, nosso ponto de partida para tornar a escrever, reencenar e 

emendar todas as agonísticas suturas do mundo contemporâneo quando observado sob a ótica 

desse cinismo; - no entanto sabemos que os adeptos desse cinismo eram inspirados pelo 

espírito popular e missionário de Sócrates, e também por isso, não se voltavam para a 

instrução da elite. Contudo, vale mencionar que para Mikhail Bakhtin (1895-1975), ―‗o 

diálogo socrático‘ teve vida breve, mas no processo de sua desintegração formaram-se outros 

gêneros dialógicos, entre eles a ‗sátira menipéia‘‖.
209

  

 O cinismo grego não era constituído por uma organização escolar nos parâmetros das 

escolas clássicas.
210

 Portanto do cinismo grego adveio o gênero ―sátira menipéia (como 

gênero específico)‖ que por sua vez deve seu nome ao filósofo cínico Mênipos de Gadara 

(349-250 a.C)
211

. Entretanto, Bakhtin aponta que, como determinação de um determinado 

gênero, só ocorreu em princípio ―pelo erudito romano do século I a.C., Varro, que chamou a 

sátira de ―saturae menippea‖. Portanto a origem de fato da sátira menipéia está vinculada a 

Antístenes. No entanto como ―representante‖ significativo do gênero, Bakthin destaca o 

cínico Bíon de Boristênides e após isso, a sátira menipéia passa a ser configurada com a figura 

de Menipo, ―que deu ao gênero melhor definição, vindo em seguida de Varro‖.
212

 O 

historiador Diôgenes Laêrtios nas poucas linhas a que se refere a esse  cínico fenício - Menipo 

o faz com o seguinte poema burlesco: 

                                                           
208BAKHTIN, M.M. (Mikhail Mickhailovitch). Problemas  da  Poética  de  Dostoiévski/ Mikhail Bakthin; tradução direta do russo, notas e 

prefácio de Paulo Bezerra.- 5.ed.- Rio de Janeiro:  Forense Universitária,2010. p.121.   
209 Ibdem. p.121.   
210 Para efeito de contextualização, as escolas clássicas são: Academia fundada por Platão; o Liceu de Aristóteles, o jardim fundado por 

Epicuro e a Stoa de Zenão. Pierre Hadot esclarece que ―a atividade  dessas  escolas realiza-se, em geral, nessas  complexas e múltiplas 
instituições que eram os ginásios;  a Academia,  o Liceu,  ou  em outros lugares públicos  com a Stoa  Pokilê  (o  Pórtico),  nos  quais  era  

possível  reunir-se  para  ouvir conferências  ou  discutir.  A  escola  tomou  precisamente  seu  nome  do lugar de reunião.‖ HADOT,  Pierre.   
O que é a Filosofia Antiga, Edições Loyola, São Paulo, 1999. p. 150. 
211 A respeito dos outros gêneros surgidos ―posteriormente, na época do helenismo‖. ver : BAKHTIN, op. cit. p.121.   
212 Para uma noção na visão dos estudos de Bakhtin a esse respeito, como ele mesmo diz, ―breve (e nem de longe completa, evidentemente) 
exame das ―sátiras menipéia‖ antigas‖.  Ibdem. p.128-129.  
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Talvez conheças Mênipos, de raça fenícia mas um cão cretense, que por emprestar 

dinheiro por dia era chamado ―Hemerodaneistés‖. Um dia em Tebas sua casa foi 

arrombada e ele perdeu tudo. Sem compreender a natureza do cínico, enforcou-se. 
213

  

 

 Diôgenes Laêrtios adverte que nada de sério encontra-se em Mênipos e que ―seus 

livros, transbordam de espirituosidade‖.
214

 No entanto, nesse ponto cabe levantar uma 

questão, não para desenvolvê-la, mas apenas para encaminhar para onde nós queremos: O que 

compõe a sátira menipéia? O que de fato a consolida como gênero literário que é capaz de 

transmitir um impulso; - ou melhor, uma espécie de salto que ajuda na construção do 

pensamento e na formação e\ou construção da literatura moderna? O esforço de responder 

essa inquirição poderia nos levar a uma direção contrária ao objetivo geral de nosso trabalho; 

por isso, tentaremos, a partir daqui, apenas entender as variações do tema. Para Bakhtin, as 

inúmeras referências do romance moderno para com a menipéia e sua composição 

possivelmente deve se ao fato de que ―o entrelaçamento indissolúvel de todos os seus 

elementos‖ é determinado pela lógica interna que compõe esse gênero que também ―possui 

simultaneamente grande plasticidade externa‖.
215

 Bakhtin ainda reafirma que é ―necessário 

ressaltar mais uma vez a unidade orgânica de todos esses indícios aparentemente muito 

heterogêneos e a profunda integridade interna desse gênero‖.
216

Contudo a sátira menipéia 

flexiona-se com a capacidade de absorção dos ―pequenos gêneros cognatos‖;
217

 da mesma 

forma que também é capaz de penetrar e ajudar na composição de gêneros grandes.
218

 

 

Em diferentes variantes e sob diversas denominações de gênero, ela [menipéia] 

continuou a desenvolver –se  também nas épocas posteriores: na Idade Média, nas 

épocas do Renascimento e da Reforma e na Idade Moderna. Em essência, sua 

evolução continua até hoje no desenvolvimento das literaturas europeias.
219

 

  

                                                           
213 LAÊRTIOS, 2008, livro VI, § 99. p.178. 
214 Idem. 
215 BAKHTIN, M.M.  2010. p.136.   
216 Idem.   
217 Os gêneros identificados por Bakthin como cognatos são: diatribe, o solilóquio e o simpósio. Ver: Ibdem. págs.133-36-37.   
218 BAKHTIN, M.M.  2010. p.136.     
219 Ibdem. p.129.   
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 Além disso, a sátira menipéia foi considerada um gênero inferior, tal como o cômico 

popular e as paródias. No entanto esses gêneros ―inferiores‖ traziam à tona a experiência 

cotidiana - o ―presente vulgar‖, instável e transitório.
220

 Desse modo para o teórico russo, o 

sério-cômico é também identificado como a base do romanesco. Vejamos:  

 

Todos esses gêneros sério-cômicos representam a primeira etapa, legítima e 

essencial, para a evolução do romance enquanto gênero em devir. [...] A atualidade 

serve como seu objeto e, o que é mais importante, como ponto de partida para a 

compreensão, a avaliação e a formulação.
221

 

 

O sério cômico faz uso da atualidade com o intuito de aproximar o objeto de 

representação do espectador - ou melhor, o sério cômico objetiva trazer o espectador para o 

contato direto com a realidade; por isso, o riso é capaz, segundo o que escreveu Bakhtin, de 

destruir a ―distância épica e, em geral, qualquer hierarquia de afastamento axiológico‖. 
222

 

Axiológico no sentido de que essa distância da filosofia de valores, quando relacionada 

propriamente à moralidade, corresponde à distância proposta pela sátira em relação aos 

valores exaltados pelo epos (epicus - epikós),
223

 aos quais procura prender-se à 

―acontecimentos históricos, ocorridos há muito tempo, para que o lendário se forme ‖;
224

 - em 

suma, a ―distância épica‖ para Bakhtin seriam os eventos que são narrados com base nas 

lendas, de um mundo que é inacessível tanto para o leitor quanto para o próprio narrador, 

pois, o maravilhoso expressa ―o impacto de forças sobrenaturais na ação dos heróis‖.
225

  

 Para Bakhtin traçar ―os limites precisos e estáveis desse campo do sério-cômico‖ 

denota uma tarefa árdua. Todavia para o teórico russo ―os antigos percebiam nitidamente a 

originalidade essencial desse campo e o colocavam em oposição aos gêneros sérios, como a 

epopeia, a tragédia, a história, a retórica clássica, etc.‖
226

  

                                                           
220 BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. Trad. Aurora F. Bernardini et al. São Paulo: Hucitec, 1988. 

p. 412. 
221 Ibdem. p. 413. 
222 BAKHTIN, M.M.  loc.cit.   
223 Lat. Epicus, heroico, do gr. Epikós; épos, palavra, narrativa, poema, recitação. Fr. épique, épopée; al. Epos; esp.épica. MOÍSES, Massaud. 
Dicionário de termos literários/Massaud Moíses-12.ed.rev e ampl.- São Paulo: Cultriz,2004. p.151 até 156. 
224 Ibdem. p.153. 
225 Ibdem. p.151 até 153. 
226BAKHTIN, M.M.  2010. p. 121-122. 
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 Eventualmente entendemos que a experiência pessoal é diferente do mundo 

configurado pela ―lenda‖. Esse mundo ―isola‖ a possibilidade de descoberta pessoal 

necessária ―à sua interpretação e compreensão, de novos pontos de vista e apreciações‖. Isso 

porque o mundo que é distante da experiência pessoal e do real apresenta-se ―acabado‖, pois 

denota ou configura um ―passado‖ que é impossível de se modificar, ―reinterpretar‖ e [...] 

reavaliar‖. Em suma, o crítico e linguista russo Mikhail Bakhtin, entende que o mundo do 

epos é invariável, por isso ele é distante, não tendo a possibilidade de aproximar-se dele; 

afinal, a sua aceitação deve ocorrer de forma ―reverente‖ pelo fato de que ele encontra-se 

distante das atividades humanas que são passíveis de variações e de ―reavaliações‖.
 227 

Além 

disso, o gênero sério-cômico e/ou o que Bakhtin chama de literatura carnavalizada
228

 ―sofreu 

a influência de diferentes modalidades de folclore carnavalesco (antigo e medieval)‖.
229

 E 

também, o sério-cômico trata a realidade de outra maneira, uma vez que esse gênero toma a 

realidade ou a atualidade viva como objeto, ou 

 

o ponto de partida da interpretação, apreciação e formalização da realidade‖. Pela 

primeira vez, na literatura antiga, o objeto da representação séria (e simultaneamente 

cômica) é dado sem qualquer distância épica ou trágica, no nível da atualidade, na 

zona do contato imediato e até profundamente familiar com os contemporâneos 

vivos, e não no passado absoluto dos mitos e lendas. 
230

 

 

Essa era a distância característica da epopeia, pois ―a memória, e não o conhecimento 

é a principal faculdade criadora e a força da literatura antiga.
231

 Nas palavras de Bakhtin, 

ocorre a partir daí ―no campo do sério cômico, uma mudança radical da zona propriamente 

valorativo-temporal de construção da imagem artística‖.
232

Desse modo entendemos que há 

uma relatividade temporal em relação à epopeia, pois o tempo de narrativa da epopeia se 

encerra em si. Por outro lado, a epopeia conclui-se absolutamente pelo seu caráter ―acabado‖. 

                                                           
227 Idem.1988, p. 409. 
228 Bakthin trata da carnavalização da literatura em: BAKHTIN, M.M. 2010. p. 139 até157. Aproveitamos para esclarecer que infelizmente 

optamos apenas por aludir a esse ponto devido ao nosso enfoque ser outro. 
229 Ibdem. p.122. 
230 BAKHTIN, M.M.  2010. pág.123. 
231 Idem. 1988, p. 407. 
232 Essa seria a configuração de uma das primeiras peculiaridades relativas ao gênero sério-cômico mencionadas pelo teórico russo. Para ler 

as duas seguintes que dizem respeito a distância característica das lendas e também da ―pluralidade de estilos e vozes‖ de todos esses gêneros 
respectivamente, ver BAKHTIN, M.M. 2010. pág.123. 
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De acordo com Bakhtin os traços essenciais do passado épico, axiológico e 

temporal‖
233

 que configura-se em um tempo distante do narrador e também do espectador, 

pois o lugar onde a epopeia encontra-se em relação ao tempo é em um ―passado absoluto‖ que 

também é a distância de toda ―fronteira absoluta‖ que ―por conseguinte, é imanente à própria 

forma da epopeia‖.
234

 

 A valorização do passado relacionado à literatura clássica como forma de 

representação artística configurada na epopeia tinha a primazia do topo da hierarquia em 

relação à literatura que pressupõe representar o futuro; em outras palavras, o passado era mais 

valorizado que o futuro pelo fato de que ele era observado apenas como um prolongamento do 

presente ou até mesmo o indicio de um fim preeminente que não valeria à pena tornar objeto 

de representação. ―Do embate entre os postulados clássicos e as teorias recentes, nasce o 

cânone que rege a poesia épica, pelo menos enquanto durou o fascínio da moda antiga‖. 
235

 

 O presente estava em detrimento do passado e era também interpretado como uma 

representação inferior, isso porque na concepção vigente daquele tempo, o presente não 

resulta em nada, não tinha a força de traduzir a percepção do ser humano nas ações vividas. 

Na explicação de Bakhtin, o presente não pode ser absorvido com a distância necessária, e por 

isso não pode (ria) ser objeto de contemplação do espectador. Entretanto na representação 

cômica, a memória não tem importância, o que se busca é a quebra com a linearidade e 

constância do objeto. O desvelamento que o cômico é capaz de exercer por sua vez apresenta 

outras possibilidades de observação. Contudo o cômico retira a autonomia do objeto e coloca 

o que não é conveniente em evidência.  

 

Na verdade, trata-se de uma dessacralização, isto é, exatamente a retirada do objeto 

do plano distante, a destruição da distância épica e de qualquer plano longínquo em 

geral. [...] O objeto é quebrado, desnudado (o seu arranjo hierárquico é retirado): 

despido ele é ridículo, como também é ridícula a sua roupa ‗vazia‘, retirada e 

separada da sua pessoa. Ocorre a operação cômica do desmembramento. 
236

  

  

                                                           
233 BAKHTIN, 1988, p. 408. 
234 Ibdem. p. 407. 
235 MOÍSES, 2004, p.153. 
236 BAKHTIN, M.M. 1988, p. 414. 
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 No entanto o que nos interessa de fato é que para Bakhtin as características literárias 

relativas ao sério-cômico têm grande importância na construção do romance moderno. Do riso 

popular surge o sério - cômico que é uma espécie de resultante do terreno clássico que 

envolve um domínio literário vasto e diversificado. Desse modo o riso e o comedimento 

aproximam o objeto de representação do espectador e exatamente por isso, ele 

  

destrói a distância épica e, em geral, qualquer hierarquia de afastamento axiológico. 

Um objeto não pode ser cômico numa imagem distante; é imprescindível aproximá-

lo, para que se torne cômico; todo cômico é próximo; toda obra cômica trabalha na 

zona da máxima aproximação. [...] O riso destrói o temor e a veneração para com o 

objeto e com o mundo, coloca-o em contato familiar e, com isto, prepara-o para uma 

investigação absolutamente livre.
237

 

 

 Contudo, a influência da sátira menipéia como gênero ―extraordinariamente flexível e 

mutável‖ que é ―capaz de penetrar outros gêneros teve uma importância enorme, até hoje 

ainda insuficientemente apreciada no desenvolvimento das literaturas europeias‖.
238

 

Notadamente, uma vez que está fora de questão o fato da sátira não ser considerada por 

excelência um gênero, Bakthin retrospectivamente entende a menipéia como a oposição do 

gênero ―epos‖, isso pelo fato da sátira ser capaz de colocar em evidência o que 

costumeiramente não se põe. Portanto, tal como a parrésia (παππηζία) cínica,
239

 que era 

acompanhada do comedimento inventivo dos seus adeptos, a sátira também está 

intrinsicamente ligada ao riso e ao escárnio; no entanto, o falar franco, ou a parrésia e o riso 

cínico apresentam-se sob a forma corrosiva de um discurso que também é dotado de 

elementos sarcásticos. Conclusivamente entendemos que é exatamente por isso que o riso, no 

cinismo grego, quando associado ao falar franco é inevitavelmente gerador do compromisso 

com a verdade. Ou seja, o comedimento inventivo e a parrésia é no cinismo grego uma das 

formas ou instrumento por meio do qual ocorre a aproximação com a verdade. Contudo, 

podemos começar a entender um dos motivos pelos quais a sátira menipéia tornou-se uma das 

formas de difusão mais usadas na filosofia dos primeiros cínicos. 
                                                           
237 Ibdem. 413-414. 
238 BAKHTIN,  Mikhail.  Problemas  da  Poética  de  Dostoiévski,  Forense Universitária, 2  edição, Rio de Janeiro, RJ,  1997.pág.  113 
239 Ver na primeira parte deste trabalho o tópico : ―A parresía (παππηζία)cínica: Embate daquele que pode nada com o que pode tudo‖ p. 65. 
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### 

 

 A preocupação de Mikhail Bakhtin está em considerar no seu estudo ―as 

particularidades fundamentais‖ da sátira menipéia definidas na Antiguidade.
240

 Dentre todas 

as particularidades comentadas pelo linguista russo decidimos nos concentrar apenas naquilo 

que diz respeito à ―experimentação moral e psicológica‖. Essa experiência representa os 

estados introspectivos morais e incomuns do homem, ou melhor, ―estados patológicos da 

alma‖. Eles são propriamente denominados como uma espécie de via de mão dupla que é 

decorrente da própria personalidade que carregam. Essa dupla personalidade que a Menipéia é 

capaz de fazer representar tem a ver com uma abstração incontida em caráter 

extraordinariamente onírico e insensato em relação às paixões representadas, sobretudo nos 

temas menipenianos. Essas características são as que vão de frente à formalidade inerente da 

integridade do ―epos‖ de personagens que por sua vez trazem consigo destinos trágicos. 

Assim a ―experimentação moral e psicológica‖ faz com que o outro se  torne evidente 

enquanto representante de uma outra perspectiva de vida da qual o caráter unívoco se dispersa 

deixando com isso de coincidir consigo mesmo.   

 A princípio entendemos que tal processo se dá pela diálise,
241

 entretanto a dialógica 

não se dá nesse caso entre duas personagens mas em níveis de uma ―auto-observação interior, 

observação que o eu faz dos próprios estados internos‖ dos quais se busca a bipolaridade que 

há na ―consciência individual por si mesma‖ e nesse caso, ―com um fim especulativo‖.
242

Em 

alguns casos, o homem representado na sátira é um ser imperfeito, e o seu desdobramento de 

                                                           
240 São 14 as particularidades da menipéia definidas na Antiguidade segundo Bakhtin, infelizmente não temos espaço para tratar de todas, no 
entanto, elas podem ser lidas em: BAKHTIN, M.M. (Mikhail Mickhailovitch). Problemas  da  Poética  de  Dostoiévski/ Mikhail Bakthin; 

tradução direta do russo, notas e prefácio de Paulo Bezerra.- 5.ed.- Rio de Janeiro:  Forense Universitária,2010.págs.129 até 135. 
241 Gr.Dialisys, dissolução, separação. Ver: MOÍSES, 2004, p.120. 
242 Decidimos nas entrelinhas nos referir aqui ao termo ―Introspecção‖ que de acordo com o dicionário de Abbagnano foi ―introduzido pela 

psicologia do séc. XIX para designar o método psicológico fundamental‖. Diante disso, sabemos que incorremos em anacrônismo ao nos 

apropriarmos do termo ―Introspecção‖, relacionando-o diretamente à sátira Menipéia. Essa aproximação é feita em tom heurístico - 
heuristisko para a concatenação dos diversos vetores temáticos que fazemos, a fim de melhor esclarecer o que tentamos expor a respeito de 

uma das inovações trazidas pela sátira Menipéia enquanto gênero. Isso é importante para que seja possível relacionar coerentemente a 
representação da literatura moderna sob a influência da Menipéia ao propósito de análise do presente trabalho. Ver: ABBAGNANO, 

N. Dicionário de Filosofia/ Nicola Abbagnano; tradução da 1° edição brasileira coordenada e revista por Alfredo Bossi; revisão da tradução 

e tradução dos novos textos Ivone Castilho Benedetti-5° ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p.580.  & LALANDE, André, 1867-1963. 
Vocabulário técnico e crítico da filosofia/ André Lalande; tradução Fátima Sá Correia... et al.- São Paulo: Martins Fontes.1993. p. 589.  
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personalidade, nesse caso, se dá pela dialógica. Desse modo, a sátira menipéia destrói a 

―integridade‖ e ―imperfeição do homem‖ pela própria dialógica ―em face de si mesmo‖.
243

 

Bakthin nos dá um exemplo de um diálogo entre o ―homem e sua consciência‖ que não 

apenas se restringe ao cômico, mas vai ao ponto de ser uma ―espécie de descoberta artística‖. 

Vejamos: 

 

[...] a menipéia de Varro, Bismarcus, ou seja, O duplo Marco. Como ocorre em 

todas as menipeias de Varro, o elemento cômico é aqui muito forte. Marco promete 

escrever um trabalho sobre tropos e figuras, mas não cumpre a promessa. O segundo 

Marco, ou seja, a sua consciência, o seu duplo, lembra-lhe constantemente esse fato 

e não lhe dá tranquilidade. O primeiro Marco tenta cumprir a promessa, mas não 

consegue concentrar-se: entrega-se à leitura de Homero, começa a escrever versos, 

etc.
 244

 

 

 Efetivamente observamos que traços da sátira menipéia caracterizam um elo forte 

com a literatura moderna. No entanto a sátira, como nos aponta Bakhtin adveio da 

desintegração dos diálogos socráticos, portanto, essa não deixa de ser considerada pelo crítico 

russo ―ainda‖ como um ―gênero artístico-filosófico sincrético‖.
245

 De todo modo, esses 

diálogos felizmente tornaram-se bastante conhecidos hoje no Ocidente, graças à obra de 

Platão. Por fim, para o teórico russo a sátira possui uma unidade orgânica e coesão interna, 

mas ao mesmo tempo carrega aparentemente uma heterogeneidade.  

Portanto é na desintegração do diálogo socrático que surge a sátira, mas não é por isso 

que para Bakhtin a sátira é apenas uma espécie de decomposição do diálogo socrático
246

  e 

isso se deve ao fato de que a sátira tem suas raízes no folclore carnavalesco, o qual estaria 

inserido na base do próprio diálogo socrático.   

 

 2.2. Diógenes de Sínope: O sátiro capaz de pensar 

 

                                                           
243 BAKHTIN, M.M.  2010. pág.133. 
244 Idem. 
245 BAKHTIN, M.M.  2010. pág.12. 
246 BAKHTIN, M.M.  2010. pág.128. 
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Platão definiu o homem como animal bípede, sem asas, e recebeu aplausos; 

Diôgenes depenou um galo e o levou ao local das aulas, exclamando: “Eis o homem 

de Platão!”. 
247

 

 

Devido ao ideal ―estagnado da razão‖ Sloterdijk propõe o retorno aos ideais dos cínicos 

gregos. Mas por quê? De acordo com o que lemos em sua crítica, uma das opções seria pelo 

niilismo que adveio desse processo. Ou talvez precisemos recorrer a Diógenes de Sínope pelo 

fato de que ele era um filosofo que sofria e gritava por si mesmo. Ou pelo fato de que a 

perspectiva ―aquilina‖ de outrem para este cínico grego não era de interesse algum, da mesma 

forma que o penetrante olhar de águia por parte dos ―deuses desinteressados que se acham em 

outra estrela‖
248

 teria alguma importância para ele. Dito isso o fato é: ―eis um homem em sua 

própria pele, e que não pretende abandoná-la‖ nos escreve Sloterdijk.  

Diôgenes Laêrtios nos conta a respeito de Diógenes de Sínope o seguinte. O cínico 

quando sofria agressão não revidava com a mesma atitude, pelo contrário, ele preferia 

caminhar com o nome de seu agressor entalhado em uma tábua dependurada em seu peito. 

Para todos os efeitos essa atitude pantomímica no contexto social em que estava inserida 

representava teoria, prática, ―luta e sátira suficiente‖.
249

 Sabemos que uma das características 

dos pensadores dialéticos é se levantarem diante de uma hipótese com outra tese em resposta.  

Os cínicos gregos no seu modo cognitivo de lidar com suas indagações relativizavam e 

ironizavam. Essa forma ou prática do cinismo grego segundo nos diz Sloterdijk ―não pode ser 

nenhuma teoria e não pode ter nenhuma teoria „própria‘‖. Em virtude disso, essa prática passa 

a ser uma espécie de resposta às ideologias e teorias filosóficas mais conceituadas da 

Antiguidade.  E isso é possível perceber sobretudo na anedota que nos serviu de ensejo e 

epigrafe para esse tópico. 
250

  

Deve-se considerar que para adeptos da prática da filosofia de Diógenes, as ideologias e 

teorias filosóficas que não lhes eram próprias atuavam em desfavor da vida. Isto é 

                                                           
247 LAÊRTIOS, 2008, livro VI, § 40.p.162. 
248 SLOTERDIJK, 2012, p.391. 
249 SLOTERDIJK, 2012, p.391. 
250 LAÊRTIOS, 2008, livro VI, § 40.p.162. 
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determinado pelo fator de que a prática filosófica do cinismo é ―em parte, uma arte de 

sobrevivência espiritual, em parte, resistência intelectual, em parte, sátira, em parte 

‗crítica‘‖.
251

 Desse modo, segundo Sloterdijk ―pode haver cosmos onde nós não encontramos, 

no universo, mas onde quer que os homens apareçam, seria melhor falar de caos‖.
252

 É nesse 

sentido que entendemos que a ordem derivada do pensamento que tem como base a teoria 

obtivesse acesso ao todo, e em contrapartida, o cinismo de acepção grega, que tem como 

primazia, a filosofia prática, preferisse enxergar pequenos espaços fraccionados. Ou melhor, 

como descreve Sloterdijk: ―a grande teoria olha para o sublime, a sátira vê ao mesmo tempo o 

que é ridículo‖.
253

 A sátira ―vizinha da comédia, do humor, do burlesco, da paródia, da ironia‖ 

é por sua vez uma nuance ou uma variante literária que visa a crítica das ―instituições ou 

pessoas, na censura dos males da sociedade ou dos indivíduos‖. Desse modo o 

comportamento satírico denota uma prática acometida e informal, sendo ainda que o ―ataque é 

a sua marca distintiva‖
254

 e o descontentamento diante do que é estabelecido como verdade é 

o seu estimulo básico. Além do mais, o uso que faz da realidade é por sua vez exagerado e 

chocante, por isso, problemático. Com o desejo de exposição e de crítica à vida humana a 

sátira é capaz de provocar um riso maléfico com a intenção de eliminar as imperfeições da 

atualidade. A sátira faz uso de ferramentas como a retórica e até mesmo da invectiva, desse 

modo, a sua função vincula-se à destruição das mazelas diárias. Portanto, o satírico em suas 

inflexões engendra a idiossincrasia do sensível ―que, indignado contra tudo que ofenda a 

sensibilidade, defende-o sob o escudo da sátira; no interior do satírico mora sempre uma 

sensibilidade aguda que prefere a ofensiva ao recolhimento para evitar se ressentir-se com o 

meio ambiente (...)‖.
255

 Decerto que esse comportamento satírico assemelha-se muito com o 

daqueles antigos filósofos gregos que aceitaram para si o codinome de ―cão‖.  

Apesar de a insolência ser comumente usada pelos cínicos gregos, ela representa o 

poder de oposição, isso acima de tudo significava agressividade de alguém corajoso, alegre e 

                                                           
251 SLOTERDIJK, op. Cit.p.394. 
252 Ibdem. p.389. 
253 SLOTERDIJK,2012, p.389. 
254 MOÍSES, 2004, p. 412. 
255  Ibdem. p. 413. 
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astuto que, apesar de nutrir-se pelo desrespeito, ainda era capaz de cultivar uma ―posição em 

seu cerne séria e sincera em relação à verdade e mantém com ela, como uma fantasia satírica, 

uma relação‖ que é capaz de tocar e de mover os afetos.
256

 Portanto para Sloterdijk esse tema 

serve de alerta para aqueles que não suportam uma sátira. Esse comportamento para o autor 

denota o mesmo que ser falso e por isso ele destaca a importância durante o processo de 

verdade no qual ele diz ser Diógenes o responsável, por trazê-la ao mundo.
257

 Diógenes de 

Sínope parodiava as teorias ao invés de construir uma. O trabalho de parodiar de Diôgenes 

demonstra que ele estava muito mais em ―condições de encontrar respostas afiadas do que 

meditar sobre questões insoluvelmente profundas‖. Diôgenes, ou como o define Sloterdijk, ―o 

sátiro capaz de pensar‖ com sua inteligência irônica, inesperada e ―ensaística‖ não se voltava 

a princípios e fundamentações e preferia colocar na mesa o que era questionável e caricato, ao 

invés de grandes temas e sérios sistemas. Em outras palavras, ridicularizar no sentido 

paródico ―uma teoria juntamente com o seu pensador significa submetê-lo ao experimento dos 

experimentos‖.
 
Uma das formas de estabelecer o experimento dos experimentos está no 

compromisso que o adepto do cinismo de Diógenes de Sínope  nutre em dizer a verdade. 

Dizer a verdade ―significa por um lado, encarnação, por outro lado, intensa desmontagem; 

aquilo que era concreto será exposto de maneira tanto mais clara depois de ter sido invertido 

pela falta‖.  

Por exemplo, para o sátiro capaz de pensar o que importa é a defesa da realidade em 

desfavor da loucura de alguns teóricos. Assim sendo a sátira é ―uma arte da oposição 

intelectual‖ que atua como contribuição de parte de uma ―realidade móvel‖. Para todos os 

efeitos de conclusão e oposição isso quer dizer que a sátira promove e/ou cria uma liberdade e 

com isso, ela dispõe de um mecanismo que suspende o trabalho ou coloca em detrimento a 

sistematização conquistada pela lida arraigada com o pensar sistemático que é distante da 

verdade concreta. Essa concretude alinhada com a verdade é um dispositivo que a sátira 

utiliza para desvelar, inquirir e ―ver o quanto de prazer‖ esse sistema e/ou coisa é capaz de 

                                                           
256  SLOTERDIJK, op.cit. p 400. 
257  SLOTERDIJK, 1987, p.102. 
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suportar. No entanto é apenas depois da verdade assumir a forma concreta invertendo o 

sentido justamente pela falta.  

Desse modo, entendemos que o cínico grego faz da sátira seu dispositivo principal para 

dizer a verdade em desfavor de uma realidade que tem como primor sérios sistemas ideais de 

princípios e fundamentações de grandes temas.
 258

A sátira é um procedimento, seu caráter de 

oposição em relação à primazia do intelecto é evidente. Por isso a sua compreensão está 

submetida à investigação de seus ―gestos e locuções fundamentais‖ que se posicionam contra 

o ―alto pensamento, contra o idealismo, contra o dogmatismo, a grande teoria, a visão de 

mundo, a elevação, a fundamentação última e o espetáculo da ordem‖.
259

 Esse ―alto 

pensamento‖ denota uma ―visão de mundo‖ preocupada apenas com o que ―deu certo‖. ―O 

idealismo só vê o verdadeiro, o belo e o bom, enquanto a sátira se vale da liberdade de manter 

o valor do torto, dissonante e fodido no discurso‖.
 260

  

No entanto a filosofia do cinismo grego adquire por si só também o direito de falar ao 

mesmo tempo dos erros mais bizarros. Observemos assim as formas assumidas por essas 

variações que são necessárias à compreensão da sátira enquanto um procedimento que se opõe 

ao alto pensamento intelectual no mar de vetores necessários para a formação do homem e sua 

história crítica e moral. Ou seja, o alto intelecto assumido como uma forma sistemática do 

pensar se desdobra por sua vez em formas estabelecidas que pelo modo como se apresentam 

atraem as ―alfinetadas kynikai‖. No entanto é nesse campo do alto pensamento que os cínicos 

gregos, armados de suas práticas filosóficas costumeiras jogavam.   

Nesse sentido, retomamos à epígrafe
261

 deste tópico, ela nos diz que os ―fatos não se 

adéquam às grandes teorias (sistemas)‖. Ao passo que para Sloterdijk o que denominamos 

―crítica em nossa tradição científica talvez não seja outra coisa senão uma função satírica que 

não compreende mais a si mesma‖. Diante disso, à guisa de conclusão vemos que o 

                                                           
258 Cf. SLOTERDIJK, 2012, p.388. 
259 SLOTERDIJK, 2012, p.389. 
260 Ibdem p.390. 
261 LAÊRTIOS, 2008, livro VI, § 40, p. 162. 
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procedimento satírico ou ―o cerne de força metódico propriamente dito da ‗crítica‘‖
262

 seria 

nesse caso, o mesmo que uma inversão das coisas e, ―todavia, mesmo uma inversão em outra 

direção pode se mostrar útil por vezes: ioga para os realistas superficiais‖
263

. Em outros 

termos ainda podemos ler o que Sloterdijk diz a este respeito, vejamos:  

 

Inverter – como é que se faz isso? Descobrimos na antiga sátira kynike  as técnicas 

mais importantes, que estão de resto em conexão com os instrumentos conceituais 

do primeiro esclarecimento (a sofistica). Logo que a alta teoria grita  ordem, a sátira 

contrapõe a esse grito o conceito de  arbítrio (e dá exemplos). Se a grande teoria 

tenta falar de leis (nomoi), a crítica responde se remetendo à natureza (physis)[...].  
264

 

 

### 

 

Conclusivamente entendemos que o cínico grego por se valer da sátira mantem o valor 

torcido devido ao seu atrevimento discordante e repleto de uma interjeição designativa de 

indignação em sua fala oratória. Assim ―a gaia ciência‖
265

 desde o princípio ―abre espaço para 

discursar sobre erros bizarros, ao contrário dos idealistas que se atêm a somente ao que deu 

certo‖ ou à dogmática que preza pelo belo e bom quando compromissado com a ―verdade‖. 

Há diferença entre os modos de expressão dogmática e a destes cínicos. A primeira se faz 

valer de textos ―argumentativos fechados‖ em ―cadeias proposicionais‖, já a segunda tem 

como características a sua ―crítica originária das possibilidades‖ que ―sabe expressar a 

verdade de maneira pantomímica e repentina‖, porém sem deixar de reconhecer o que há de 

melhor nos ―grandes conhecimentos por meio de brincadeiras‖. Afinal o embasamento sólido 

em termos de cultura encaminha o indivíduo à libertação de alguns vícios. Na visão de 

Sloterdijk sobre isso lemos: ―Somente onde o nomos social já realizou sua obra, o homem 

profundamente civilizado pode se reportar à physis e pensar em descargas‖. 
266

 

                                                           
262 SLOTERDIJK, op.cit. p.389. 
263  Idem. p.389. 
264 SLOTERDIJK, 2012, p.389. 
265 ―Onde a dogmática postula um compromisso incondicionado em relação à verdade, a gaia ciência conta desde o princípio com um direito 

à mentira‖. O autor usa a expressão ―gaia ciência‖ aludindo metaforicamente aos cínicos gregos - SLOTERDIJK,2012, p.390. 
266 V. SLOTERDIJK, 2012, p.390. 
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2.3. Diderot: O desprezo pela desprezibilidade 

 

 Pröbsting diz que o ―desprezo‖ pela ―desprezibilidade‖ no século XVIII está em 

Diderot, mais precisamente em O sobrinho de Rameau que por intermédio do humor e da 

sátira representa um dos melhores exemplos do século XVIII do que se pode considerar um 

cinismo no seu sentido moderno. Para Pröbsting, Diderot dirige o seu desprezo àqueles que 

são por sua vez inimigos do Esclarecimento e de seus respectivos filósofos. Entretanto, 

Pröbsting diz que o autor francês não trata esse desprezo sob a ótica cujo ponto de vista está 

centrado na ―moral e respeitabilidade superiores‖. Afinal, o desprezo de que fala Pröbsting diz 

respeito ao método de Diderot que por sua vez faz com que o próprio desprezo se expresse 

―por si mesmo da perspectiva de vileza moral e no meio da desprezibilidade personificada, o 

meio do sobrinho‖ que é a própria vileza e a falta de apreço e desconsideração desdenhosa à 

cultura do seu tempo.
267

 

 Nesse caso, o sobrinho é diferente da sociedade do seu tempo, pois ele é o reflexo da 

escolha que se configura por um desdém consciente. Pröbsting considera que é exatamente 

isso ―torna filosoficamente interessante‖ a obra de Diderot. Afinal o sobrinho em nenhum 

momento faz questão de mostrar decência. A ação baixa e torpe é sua primazia. Nesse 

sentido, lemos: ―Certamente, as noções de honesto e desonesto devem estar estranhamente 

embaralhadas em sua cabeça, pois mostra sem ostentação as boas qualidades que a natureza 

lhe deu, e as más, sem pudor‖
268

 comenta o interlocutor do sobrinho, o filósofo, no início da 

segunda sátira de Diderot.
269

 

 Desse modo ele clarifica o estado em que a sociedade do seu tempo encontrava-se, 

pois ele admite os seus vícios, o que os outros não têm a audácia ou coragem de fazer. 

Exatamente por isso, o sobrinho de Rameau difere dos hipócritas. Vejamos:   

 

Eu (Filósofo) — Não duvidais de qual possa ser meu julgamento sobre vosso 

caráter? 

                                                           
267 V. NIEHUS-PRÖBSTING, 2007. p.381. 
268 Textos escolhidos / DIDEROT; traduções e notas de Marilena de Souza Chauí, J. Guinsburg. — São Paulo: Abril Cultural, 1979, p. 41. 
269 Trata-se da segunda sátira pelo fato de que ―Sobrinho de Rameau‖ (1761) ser uma sequência da primeira sátira com data de 1775  e/ou ver 
nota 1 na edição utilizada sobre o assunto. DIDEROT, 1979, p. 41. 
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ELE (sobrinho) — De jeito nenhum. Aos vossos olhos sou um ser muito abjeto, 

muito desprezível — algumas vezes vejo-me assim, mas raramente. Na maioria das 

vezes felicito-me de meus vícios em vez de censurar-me por eles. Sois mais 

constante em vosso desprezo. 

EU — É verdade. Mas por que exibir-me toda vossa torpeza? 

ELE — Primeiro, porque conheceis um bocado dela; segundo, porque 

consequentemente via mais lucro do que perda contando vos o resto.
270

 

 

 De certo modo o sobrinho por ser mais sincero consegue ser mais coeso e mais denso 

em sua perversão, o que também não faz com que ele seja aquele que provocou nem mais 

nem menos aborrecimento do que seus contemporâneos, afinal a sua sinceridade e a 

coerência, da mesma forma que a densidade de sua depravação é como lemos acima, mais 

evidente do que a dos outros.  

Desse modo consideramos que devemos pensar que o sobrinho, antes de tudo é um ser 

eclipsado pelo seu tio que era famoso
271

 e por isso, não aceitava a sua falta de talento que por 

ventura o qualificasse como um gênio tal qual o seu tio Rameau.
272

 A sua desprezibilidade é 

paradoxal, pois o sobrinho vive consciente de sua ―existência desprezível‖ de modo aberto e 

ativo. 
273

 Entretanto sua indignação é por ele não ser um gênio da arte. O que ele faz é a 

imitação ou a ―caricatura de um gênio‖ pela qual ele faz evocar a pantomima. A sua maldade 

reflexiva
 274

 é voltada plenamente para o desejo de pouca sorte, desejo desditoso daquele que 

almeja a genialidade em algum campo, principalmente, no caso do sobrinho, o campo da arte.  

 Rameau, o sobrinho ―deseja ser engenhoso pelo menos nessa área‖. Todavia ―ele é um 

gênio da desprezibilidade‖. Sua desprezibilidade ―atinge seu ápice no modo como comenta o 

crime 
275

 contra o judeu de Avignon‖.
276

 Nessa história o personagem descrito como o 

                                                           
270 DIDEROT, 1979, p. 67. 
271 Como nos informa a edição que usamos, o tio, ou ―Jean-Philippe Rameau (1683-1764), (era) autor de vários tratados sobre a teoria 
musical, revolucionou a música francesa e começou a ser célebre por volta de 1733. Foi alvo de muitas críticas, feitas sobretudo pelo grupo 

dos Filósofos, mais ou menos em 1760.Por essa ocasião reinava a Querela dos Bufôes, quando o gosto pela música italiana marginalizava o 

maior representante da música francesa (...)‖. DIDEROT, 1979, p. 42. 
272 De acordo com o que lemos na epigrafe da segunda sátira, o sobrinho pode ser considerado aquele que passa de um excesso a outro, nesse 

caso, ele seria o ―Vertumnis quotquot sunt natus iniquis.‖ Ou, ―aquele que nasceu presa da hostilidade de Vertumno (...). Vertumno preside a 

mudança das estações. Portanto: o homem que passa incessantemente de um excesso a outro. ‖ DIDEROT, 1979, p. 41. 
273 NIEHUES-PRÖBSTING, Heinrich. A recepção moderna do cinismo. Diôgenes no Iluminismo. p. 359-395. In: GOULET-CAZÉ, Marie-

Odile; BRANHAM, Bracht R. (Org). Os cínicos. O movimento cínico na antigüidade e o seu legado. Tradução de Cecília Camargo 
Bartalotti. São Paulo: Edições Loyola, 2007. p.382. 
274 Cf infra. p. 122,143. 
275  Em resumo, o crime de Avignon cometido pelo renegado ao judeu se trata de uma traição do primeiro para com o segundo, nesse caso, o 
―renegado‖ foi ―o próprio delator de seu bom amigo israelita, aprisionado pela Santa Inquisição ao despertar, e que dias depois virou um belo 
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―renegado de Avignon‖ finge lealdade a um idoso judeu que lhe confessava escrúpulos 

relativos à carne de porco, o que naquele tempo interessava aos inquisidores. ―Ele (Sobrinho) 

- (...) Confiou, então, ao renegado que em sã consciência não podia comer carne de porco.‖ 

Entretanto, como a amizade tem como finalidade a fidelidade ao que comumente pode se 

considerar laços efetivamente construídos na base da lealdade e do respeito mútuo, o 

renegado de Avignon não nutria a amizade pelo Judeu. Vejamos na descrição seguinte do 

diálogo: ―Ele (Sobrinho) - (...) Vereis o partido que um espírito fecundo soube tirar dessa 

confissão. Passaram-se alguns meses, (...) o renegado redobrou o apego do judeu‖.  

O renegado fez o judeu acreditar e a convencer de que ele (renegado) havia se tornado 

―um amigo melhor do que qualquer outro em todas as tribos de Israel...‖. Grosso modo, o que 

o ―renegado de Avignon‖ faz é pacientemente deixar o judeu acreditar nele para que, sem 

pressa e friamente possa consumir e assim gozar do objetivo que na verdade almejava, nesse 

caso, tão somente a fortuna do judeu em detrimento de uma amizade. O ―fingimento‖ para 

com o desespero da descoberta do ―escrúpulo‖ com a ―carne de porco‖ diante do judeu faz 

com que o velho lhe entregue os ―bens para serem remetidos secretamente ao exterior, deles 

se apoderando o esperto. Diderot desvela a técnica da anáfora no engodo‖. 
277

  

 Traduzindo tal passagem para o contexto mais amplo, o ―renegado de Avignon‖ 

apodera-se da riqueza alheia por meio do fingimento de sua lealdade para com o filho de 

David. Grosso modo, com a segunda sátira, Diderot, desvela o engodo apresentando o 

paradoxo que há entre as noções de honestos e desonestos que por sua vez embaralham a 

cabeça do interlocutor do sobrinho, o filósofo. Vejamos: ―EU (Filosófo) — Não sei o que me 

horroriza mais: se a perfídia de vosso renegado ou o tom em que falais dele.‖ 
278

 Sem hesitar, 

Diderot evidencia as más qualidades sem pudor e coloca-as em contrapartida às boas 

qualidades de um homem que são inatas e consideradas pelo interlocutor do sobrinho. 

                                                                                                                                                                                     
fogo de artifício. Foi assim que o renegado se tornou o tranquilo possuidor da fortuna  do descendente maldito daqueles que crucificaram  

Nosso Senhor‖ . DIDEROT, 1979, p. 69.  
276 NIEHUS-PRÖBSTING, loc.cit. 
277.ROBERTO, ROMANO. ―Anáforas e desaforos no Brasil petista‖ São Paulo, quarta-feira, 12 de outubro de 2005. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1210200510.htm. Acesso no primeiro semestre de 2015. 
278 DIDEROT, 1979, p. 69.  

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1210200510.htm
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Contudo, o sobrinho se apresenta como despudorado e/ou impudente e isso pode ser traduzido 

pela sua perturbação diante da perfídia do ―renegado de Avignon‖.  

 

O sublime em sua maldade está em ter sido o próprio delator de seu bom amigo 

israelita, aprisionado pela Santa Inquisição ao despertar, e que dias depois virou um 

belo fogo de artifício. Foi assim que o renegado se tornou o tranqüilo possuidor da 

fortuna do descendente maldito daqueles que crucificaram Nosso Senhor. 

EU  (Filósofo)— Não sei o que me horroriza mais: se a perfídia de vosso renegado 

ou o tom em que falais dele. 

ELE (Sobrinho)— Mas era o que eu vos dizia! A atrocidade da ação vos arrasta para 

além do desprezo e é a razão de minha sinceridade . 

Quis que conhecêsseis quanto me sobressaio em minha arte, arrancar-vos a 

confissão de que sou pelo menos original em meu aviltamento, obrigar-vos a 

colocar-me na linhagem dos grandes infames e gritar: Vivat Mascarillus, fourbum 

imperator!
279

 Vamos, alegria, meu caro senhor filósofo! Coro! Vivat Mascarillus, 

fourbum imperator!
280

 

   

 Diderot faz com que sua literatura expresse a ação do enganar que busca contrariar o 

que outrora foi afirmado ou prometido pelo ―renegado de Avignon‖. Esse foi desleal e traiu 

sem hesitar ao judeu, o qual pensava ter um fiel amigo. Assim, o desprezo do sobrinho 

expressa-se por si mesmo e é ―amoral‖ e, por isso representa de acordo com o que lemos em 

Pröbsting, o reflexo aberto sobre a sociedade ―esclarecida‖ daquele tempo. Isso como nos diz 

o autor torna o sobrinho ―filosoficamente interessante‖
281

. Contudo, Pröbsting coloca que o 

―desprezo é dirigido aos inimigos do Iluminismo e dos filósofos, assim como também às suas 

relações sociais‖. 
282

 

 O cínico moderno não necessariamente precisa ser um criminoso, porém nesse caso 

em análise ele apresenta-se como um admirador do crime. E ―isso marca a diferença entre o 

                                                           
279 De acordo com o que lemos na edição utilizada nesse ponto: Não se trata de latim propriamente, mas sim do francês latinizado, pois o 

termo ―fourbum‖ seria o genitivo plural do termo ―fourbus‖, ―fourbi‖, que não existe em latim. Em francês, ―fourbe‖, dissimulado, manhoso 
e trapaceiro. Em latim, ―fur‖, ―furis‖ é ladrão, mas oposto a ―latro‖, ―latronis‖ porque o primeiro rouba às escondidas, enquanto o segundo 

assalta. ―Mascarillus‖, ―Mascárilo‖, mascarado. O termo ―máscara‖ vem do latim vulgar, masca, mas não existe no latim erudito. A tradução 

seria: ―Viva Mascárilo, imperador dos trapaceiros‖. O Sobrinho termina, portanto, identificando a vilania com a trapaça, isto é, com um jogo 
no interior do ―pacto universal‖. DIDEROT, 1979, p. 69.  
280 DIDEROT, 1979, P. 69. Essa citação está relacionada ao desdém e frieza do ―cínico moderno‖ entendido por Pröbsting; e que aqui é 

representado de acordo com a observação, nos termos de um ―filosofo ilustrado‖ a respeito do (e/ou em confronto com o) ―antifilosofo‖. 
(TORRES FILHO, 2004, p.53 ). TORRES FILHO, Rubens Rodrigues, 1942- Ensaios de Filosofia Ilustrada- [Nova, ed.] – São Paulo: 

Iluminuras, 2004. 
281 NIEHUES-PRÖBSTING, Heinrich. A recepção moderna do cinismo. Diôgenes no Iluminismo. p. 359-395. In: GOULET-CAZÉ, Marie-

Odile; BRANHAM, Bracht R. (Org). Os cínicos. O movimento cínico na antigüidade e o seu legado. Tradução de Cecília Camargo 

Bartalotti. São Paulo: Edições Loyola, 2007. p. 382. 
282 NIEHUS-PRÖBSTING, loc.cit. 
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criminoso e o cínico no sentido moderno‖
283

 ou para ficarmos em um outro exemplo, 

entendemos que afinal se faz necessário traduzir o quadro em questão para a sua variante mais 

cínica. Essa é a contingência inevitável que circunda e compromete cada dito ou ato de alguns 

personagens literários cujos fenômenos de representação são evocados e por isso são passíveis 

de se tornarem objetivo de nossa análise. Então antecipadamente evocaremos aqui Joseph 

Conrad de Coração das trevas.  

Nesse romance de Conrad temos algo semelhante ao que descrevemos sobre O 

sobrinho de Rameau de Diderot. Nesse sentido observemos que na aventura que Conrad nos 

conta em Coração das trevas o protagonista chamado Marlow não comete o crime, contudo é 

cúmplice. Sabemos que esse crime provocou o Genocídio de milhares de negros no Congo 

Belga no final do século XIX a fim de enriquecer parte da Europa com a Exploração no 

sentido mais negativo desse termo, do marfim.
284

 Entretanto nas palavras de Marlow, o 

procedimento não passava de nobre e justo, pois da mesma forma que o renegado de Avignon, 

o que mais o impulsionava era o seu interesse próprio, cujos meios para atingi-los não eram 

observados ou levados em conta. Nesse caso a distância em que Marlow se coloca dos fatos, 

quando descreve sua aventura na África, o caracteriza como um cínico moderno, tal como 

Rameau. O sobrinho Rameau foi diferenciado do criminoso para ser adequadamente definido 

como cínico no senso moderno do termo.
285

 Para Marlow, todo o procedimento de exploração 

do qual ele é testemunha quando sobe rumo à nascente do rio do Congo, é ―nobre‖ e ―justo‖: 

―Afinal, eu também fazia parte da grande causa daqueles nobres e justos procedimentos.‖
286

 

Ele faz essas reflexões enquanto observa engenho do horror desencadeado pela exploração. 

Assim o protagonista de Coração das trevas, da mesma forma que o sobrinho de Rameau, 

                                                           
283 NIEHUS-PRÖBSTING, loc.cit. 
284 O uso da palavra Exploração, da mesma forma que Genocídio no meio da frase em letra maiúscula é proposital.  
285 A respeito de Conrad, trataremos mais adiante do  Coração das trevas cujo pano de fundo é a África, sem a pretensão de esgotar todas as 

possibilidades de analise/interpretação do romance. Assim, pretendemos com o exemplo de Conrad dar luz a algumas nuances do cinismo 

moderno junto à concepção de razão cínica colocada por Sloterdijk- e/ou consciência falsamente esclarecida. No que diz respeito à forma de 
construção, especificamente de Coração das trevas, será necessário, sem sombras de dúvidas recorrer a uma análise com o foco mais 

propriamente na forma que compõe o texto de Conrad. Aproveitando o ensejo, isentaríamos tanto o renegado de Avignon quanto Marlow de 
suas perfídias? Entendemos que levantar uma questão como essa é inevitável, afinal, nosso aporte nos leva a isso, no entanto, como sabemos, 

nossa função aqui não é a de fazer julgamentos éticos e morais, mas sim a de apresentar as nuances estéticas, principalmente em literatura, 

entre as diferenciações do cinismo antigo e moderno cinismo. Contudo, deixamos essa questão por enquanto aberta. 
286 CONRAD. ―O coração das trevas‖, seguido de O cúmplice secreto, em tradução de Celso Mauro Paciornik, pela Iluminuras. 2002. .p.28. 
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―não é um criminoso‖, pois ele não possui essa energia ativa. Entretanto, Marlow nutre 

sentimentos contraditórios diante do que vê, ele parece admirar e ao mesmo tempo negar o 

crime, já o sobrinho de fato assume e admira a ação espúria do renegado de Avignon. 

Contudo, o que Pröbsting nos diz a respeito do Sobrinho serve apropriadamente para remeter 

ao que pode ser pensado quando colocamos em análise, sob esta mesma perspectiva Marlow 

de  Coração das trevas. Para Pröbsting:  

 

Isso marca a diferença entre o criminoso e o cínico no sentido moderno: este último 

comete o crime apenas em seus pensamentos; ele o vê teoricamente e o desfruta 

esteticamente. A sua atitude é de distanciamento teórico e estético. Essa atitude em 

relação ao crime, a constância de sua depravação, a franqueza e o despudor com que 

ele se apresenta e revela não só a sua própria depravação, mas também a corrupção 

dos círculos sociais dos quais participa como um parasita (...) 
287

 

 

### 

 

 Acima realizamos uma aproximação do sobrinho de Rameau de Diderot como um 

representante do cinismo moderno e aproveitamos também para adiantar a abordagem que 

faremos adiante sobre Coração das trevas. Entretanto Rubens Rodrigues Torres Filho em  À 

sombra do Iluminismo nos diz que o cínico no sentido moderno pode ser encontrado na 

pessoa do filósofo que é tomado como uma vitima de sua própria vontade de agradar, de 

comprazer, ou melhor, de ―complacência‖- ele é acuado, reprimido e/ou encurralado ―nesse 

jogo perigoso com o antifilósofo: ao cinismo (...) revisitado (dessa vez ) pela sã razão‖
 288

 e 

não  pelo ―antifilósofo cínico‖
289

 como mencionado acima, por Pröbsting. Isso porque o 

filósofo esclarecido se contradiz a fim de ―salvar os seus princípios‖ e, não se aproximando da 

verdade, apenas deixa ―reinar solta e soberana a aparência‖.
290

 Vejamos: ―Sentia-me 

confundido com tanta sagacidade e baixeza, com ideias tão corretas e alternativamente tão 

                                                           
287 NIEHUES-PRÖBSTING, Heinrich. A recepção moderna do cinismo. Diôgenes no Iluminismo. p. 359-395. In: GOULET-CAZÉ, Marie-

Odile; BRANHAM, Bracht R. (Org). Os cínicos. O movimento cínico na antigüidade e o seu legado. Tradução de Cecília Camargo 
Bartalotti. São Paulo: Edições Loyola, 2007. p. 382. 
288 TORRES FILHO, 2004, p. 61.  
289 Ibdem. p.53.  
290 TORRES FILHO, 2004, p.56.  
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falsas, uma perversidade tão geral dos sentimentos, uma torpeza tão completa e uma 

franqueza tão incomum‖
291

 diz o Sobrinho- antifilósofo a respeito do Filósofo Ilustrado.  

O sobrinho deslegitima qualquer tipo de argumento do filósofo, principalmente os que 

podem ser aplicados contra ele próprio, o que por sua vez confunde o seu interlocutor. 

Basicamente o ethos do sobrinho possui uma perspectiva cujo modo de vida adota a 

amoralidade que se funda no fato de que tudo pode ser desprezado por ele:  

 

O cinismo do sobrinho constitui a antítese de uma moralização unilateral que 

poderia se tornar tediosa. O próprio Diderot sucumbiu a esse perigo. O cinismo era o 

antídoto necessário, assim como também era o antídoto para tendências sentimentais 

e lamuriosas;
292

 

 

O desprezo do sobrinho parece ser ressoante de uma razão que por sua vez fora levada 

as últimas consequências e por isso fez erguer o que entendemos como um cinismo universal 

desiludido e difuso. Tanto é que diante de todas essas nuances a respeito do cinismo moderno, 

a ―própria hipocrisia‖ fica sem sustentação e passa a ser como demonstram algumas 

passagens da segunda sátira de Diderot, ―quase um jogo virtuoso‖ - ou melhor, nas palavras 

esclarecedoras de Torres Filho quando se refere ao ―filósofo ilustrado‖ é possível ler: (...) 

―cada vez que (o filósofo) dá um passo em falso, se defende como pode, pelo desprezo, pelos 

insultos, pela ironia tolerante e até mesmo pela recusa da discussão‖.
293

    

    Para o sobrinho a ―perda dos preconceitos reembolsa a perda da inocência. 
294

 E por 

isso é exatamente na segunda sátira de Diderot que o Iluminismo do século XVIII percebe o 

pesadelo do seu ―otimismo moral‖. Afinal este esclarecido está distante de qualquer tipo de 

preconceito moral, Pröbsting afirma o seguinte: ―não é a encarnação do ideal puro da 

                                                           
291 DIDEROT, 1979, p. 49. 
292 NIEHUES-PRÖBSTING, Heinrich. A recepção moderna do cinismo. Diôgenes no Iluminismo. p. 359-395. In: GOULET-CAZÉ, Marie-
Odile; BRANHAM, Bracht R. (Org). Os cínicos. O movimento cínico na antigüidade e o seu legado. Tradução de Cecília Camargo 

Bartalotti. São Paulo: Edições Loyola, 2007. p. 383. 
293 TORRES FILHO, 2004, p. 56.  
294 DIDEROT, 1979, p. 63. 
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humanidade como o belo Diógenes de Wieland, mas um cínico desiludido, insensível e 

sórdido à la Rameau‖ que o melhor o representa.
295

 

 Contudo não nos limitaremos aqui à querela interpretativa que diz respeito à segunda 

sátira de Diderot, pois esse ensejo foi levantado com a intenção de que mais adiante a 

aproximação e a apropriação, tanto da leitura de Pröbsting
296

 quanto de Rubens Rodrigues 

Torres Filho do O sobrinho de Rameau possam dar conta da inquietação que a violência 

ilustrada em Coração das trevas de Conrad ocasiona. Contudo entendemos que a obra de 

Conrad de modo exemplar situa-se em um evento cujo pano de fundo dominante é também o 

marco a partir do qual se tentará delimitar a singularidade eurística
297

 do que, em um tempo 

posterior, foi designado como razão cínica por Peter Sloterdijk. Desse modo, se no caso de 

Diderot e Conrad a razão cínica é um fantasma bastante presente, mesmo que atuante e 

representado de modo diferente é por entendermos que a vetorização com os distintos níveis 

de incisividade equaciona-se com as possibilidades e os problemas da relação entre a obra e 

seu entorno social; no caso de Conrad, por exemplo observa-se que a apoteose realista e o 

modo de tratamento para com o presente histórico é serio.  

 

2.4. Breve nota a respeito da razão cínica  

 

 Peter Sloterdijk em Crítica da razão cínica
298

 tem a preocupação em distinguir o 

cinismo clássico – grego e o cinismo moderno. Em relação ao primeiro cinismo ele faz 

referência com a palavra kynismus a fim de distingui-lo radicalmente do cinismo moderno. 

                                                           
295 NIEHUES-PRÖBSTING, Heinrich. A recepção moderna do cinismo. Diôgenes no Iluminismo. p. 359-395. In: GOULET-CAZÉ, Marie-

Odile; BRANHAM, Bracht R. (Org). Os cínicos. O movimento cínico na antigüidade e o seu legado. Tradução de Cecília Camargo 

Bartalotti. São Paulo: Edições Loyola, 2007. p. 383. 
295 Idem. 
296 Na concepção de Pröbsting, Diderot é diferente de outros autores do seu tempo, pois ele, além de ter sido um praticante do cinismo, 

também refletiu sobre ele em diversos aspectos, tanto que O sobrinho de Rameau tornou-se uma das fontes para o estudo do fenômeno 
cinismo da modernidade. Nessa obra o tratamento do desprezo a partir do humor e da sátira por parte do seu personagem - o Sobrinho de 

Rameau. "É apenas coerente com a sua própria filosofia que o cínico tenha de desvalorizar e desprezar a independência cínica quando ela 
própria se torna um valor aceito e respeitado‖. NIEHUS-PRÖBSTING, 2007. p. 381. 
297 Aqui o termo foi posto como um sinônimo geral da primeira menção a heurística feita anteriormente, posta no sentido de procura de 

fontes documentais para que o processo para a descoberta das aproximações seja plausível e significativo para o presente trabalho. 
298 Critique of Cynical Reason, trans. M. Eldred, Minneapolis: University of  Minnesota Press, 1987. 
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Diante disso é necessário salientar que da mesma forma adotada pela edição em português,
299 

com revisão da tradução por Marcos Casanova optamos a partir desse ponto ―por manter a 

grafia grega nas ocorrências referentes à acepção antiga e adotamos por isso para a outra 

acepção o termo corrente do português, nesse caso propriamente dito: Cinismo. Esta também 

foi a opção da edição norte-americana, traduzida e organizada por Michel Eldred e Andreas 

Huyssen‖.
300

 Em outros termos escolhemos adotar a palavra grega -  kynikoi  e suas variantes 

para os cínicos gregos e para os modernos, a palavra usual e corrente de nossa língua – 

cinismo a fim de manter um vocabulário  consistente ao longo do trabalho.  

 Todavia, a palavra cinismo que empregamos na linguagem cotidiana carrega um 

sentido notavelmente negativo, ela refere-se à atitude daquele que não aceita nada como 

sagrado e que demonstra descaso pelas convenções sociais e pela moral vigente. O cínico é 

alguém que afronta as conveniências morais e que, movido seja por sarcasmo, deboche ou 

hipocrisia, se compraz em provocar e insultar valores e sentimentos sacralizados pelos outros. 

O cinismo no seu sentido vulgar pode ser o mero fingimento, a desfaçatez, a indiferença e a 

falta de escrúpulos. Portanto o cinismo não está ligado às atitudes que são pautadas por um 

compromisso ético que de forma decisiva, marcava os antigos filósofos gregos aos quais 

receberam pela primeira vez o nome de kynikoi.  

Por outro lado, no século XIX os alemães com o objetivo de manifestar a diferença 

entre o cinismo antigo e o moderno abandonaram o sentido corrente do cinismo que até então 

servia para se referir tanto ao cinismo antigo quanto ao moderno e assim adotaram a seguinte 

distinção: Zynismus para se referir à atitude cínica moderna que por sua vez herdamos por 

meio de nosso uso insultuoso e cotidiano do termo e Kynismus
301

 para designar o cinismo 

                                                           
299  Critica da razão cínica. Trad.: Marco Casanova, Paulo Soethe, Mauricio Mendonça Cardozo, Pedro Costa rego, Ricardo Hiendlmayer . 

São Paulo: Estação Liberdade, 2012 .orig.1983.Do mesmo modo que no inicio do trabalho, a partir desse ponto, faremos referências às duas 
traduções de Critica da razão cínica.  
300 SLOTERDIJK, 2012, p. 13. 
301 Ambas as palavras em alemão: ―Kynismus‖ e ―Zynismus‖ significam ―cinismo‖ em Português. 
Por isso ambivalência se faz presente nesses termos. 
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antigo, aquele que é comprometido com a liberdade de fala, com a ética
302

 e a prática 

filosófica. 

Em virtude disso podemos dizer que essa distinção é devida às mudanças de 

significado que propriamente a palavra cinismo sofreu em sua história e por isso, o termo 

cinismo é um homônimo que é utilizado na modernidade para significar um tipo de 

comportamento que está em polo oposto à escola de Antístenes e Diógenes; afinal, o que essa 

distinção tipográfica aponta é que o segundo cínico pode ser tomado como uma espécie de 

niilista que busca somente os interesses que lhe são próprios à custa de todo e qualquer valor 

moral. Desse modo, essa distinção é um produto da idade pós-iluminista e por sua vez faz 

lembrar a falta de sentido e/ou erro que incorre essa homologia advinda de uma espécie de 

amnésia histórica em relação aos primeiros cínicos. Em outras palavras, para Sloterdijk, em 

um dado momento da história, a palavra cinismo passa a ter a marca de uma ―ambivalência 

essencial‖, cujo eixo de estruturação é uma atividade dinâmica cínica-kynike.
303

 E isso quer 

dizer que, a potência crítica kynike, passou a ser pejorativamente entendida como se ela 

tivesse trocado de lado, ou melhor, assumido a ―lógica dos senhores‖.  

 Mas quando e como essa potência crítica muda de lado? Quem são seus 

representantes? Antes de serem incorporadas ao trabalho essas respostas, além da distinção 

semântica da palavra cínico observada pela crítica de Sloterdijk é possível enxergar como 

dissemos na primeira parte que de um lado temos o cinismo grego de cunho moral e ético e de 

outro temos o cinismo moderno - amoral, egoísta e também manipulador. À guisa de 

conclusão, entendemos que para o autor alemão o último cinismo faz uso de máscaras e véus 

em suas justificativas e o primeiro relativo à Antiguidade clássica não hesitava em fazer uso 

da verdade nua e crua. 

 

 2.4.1. Ambivalências: eixo de estruturação de uma dinâmica cínica - kynike 

 
                                                           
302 FUENTES GONZÁLEZ, Pedro Pablo. ―El atajo filosófico de los cínicos antiguos hacia la felicidad‖.p. 203-251. Cuadernos de Filología 

Clásica: Estudios griegos e indoeuropeos. Vol. 12, 2002. p. 204. 
303 SLOTERDIJK, 2012, p. 13. 
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No prefácio de Crítica da razão cínica escrito em Munique no verão de 1981, Sloterdijk 

aponta que no século XVIII a Europa neurótica concebe que a fórmula da felicidade consiste 

no demasiado empenho racional. Para o autor o velho continente europeu tinha uma relação 

particular
 
e por isso quase nunca feliz com o sensível.

304
 A 

   

neurose europeia concebe a felicidade como uma meta e o empenho racional como 

caminho até ela. É preciso quebrar sua compulsão. É preciso dissolver o vício crítico 

do aprimoramento, e isso em favor do bem, do qual nos desviamos tão facilmente 

em longas marchas. De maneira irônica, a meta do empenho maximamente crítico é 

o deixar-se levar mais desprendido.
305

 

 

 Desse modo, ser racional além da medida ou da intensidade considerada normal 

significou para os europeus do século XVIII o auto aniquilamento ou  o sufocar dos impulsos 

inatos do ser humano. Entendemos que os europeus submeteram a felicidade à sintomática 

neurose para com a primazia do empenho racional.
306

Some-se a isto que Sloterdijk identifica 

a desvitalização de uma cultura espelhada na própria história da mudança semântica da 

palavra cinismo. Por isso o processo de mudança da atividade antiga - kynikoi para cinismo 

ocorre no momento que há troca de lado entre as potências críticas, ou seja, quando essa muda 

de lado e passa a ser instrumento dos senhores. Essa nova forma de cinismo, diferente dos 

gregos da primeira escola opta por incorporar várias facetas e é capaz de se mostrar em 

diferentes formas de discurso público.  

Enquanto os Kynikoi optavam pelo humor descarado e a liberdade de expressão, o novo 

modo do cínico que em ―grande parte‖ atua na modernidade tem o seu alicerce na adaptação 

do seu discurso juntamente com a adaptação de suas ações de acordo com a situação. Em 

―grande parte‖ por quê? Pelo fato de que Sloterdijk aponta que a ―mudança de lado das 

consciências‖ ocorria já no império romano nos seus primeiros séculos de convivência 

turbulenta com os primeiros cristãos. Percebemos que Sloterdijk suscintamente apresenta uma 

comparação do cinismo no seu sentido ―vulgar‖ com o cristianismo de outrora, pois ele afirma 

                                                           
304 SLOTERDIJK, 2012, p. 16. 
305 Ibdem. p. 26. 
306 Ibdem.p.26. 
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que a característica kynike-cínica do cristianismo está atrelada há um período que é anterior ao 

Esclarecimento europeu. 

Desse modo essa radical corporificação fez com que Roma necessitasse ―sufocar com 

uma violência brutal a luz autoconsciente que a irritava‖ promovendo uma perseguição ―aos 

cristãos distribuídos pelos séculos‖. É nesse sentido que Sloterdijk aponta que com a falsa 

conversão de Constantino ao cristianismo ―tem início a cristianização do poder (...) 

transformação do impulso kynikoi em cinismo‖ afinal esse processo é usado apenas como 

mera estratégia política, pois,  

  

a história política da Europa é essencialmente a história do cinismo político 

cristianizado que, depois dessa mudança de lado épocal, não cessou de dominar e de 

atormentar a reflexão política como ideologia esquizoide dos senhores‖.
307

  

 

O cinismo moderno caracteriza-se com uma linguagem velada. Todavia para 

percebermos isso deve se retomar a antiga formula do Kynismus e abandonar o cinismo, pois 

esse não escancara o óbvio e nem a verdade; já aquele provoca o medo que pode ocasionar o 

riso e vice-versa.
308

 E diante do Kynismus a crítica tradicional com relação à ideologia fica 

sem saber o que fazer. No entanto essa crítica seguiu sendo mais ingênua que a consciência 

que por sua vez outrora queria desmascarar. Em sua bem intencionada racionalidade a crítica 

não participou das mudanças da consciência moderna que consistem em um realismo 

multifacetário e astuto. A série de formas da falsa consciência que teve lugar até agora – 

mentira, erro, ideologia – está incompleta. Por isso vemos que a mentalidade atual obriga 

acrescentar uma quarta estrutura que é o fenômeno do cinismo moderno.  

                                                           
307 SLOTERDIJK, 2012, p.317. 
308 Podemos obter uma compreensão inicial da diferença entre o cinismo e Kynicism, em um exemplo que Sloterdijk nos dá no qual temos 

como personagem o filósofo Adorno. A título de exemplo, sem pretender ter isso como foco, Adorno em certa ocasião, estava prestes a 
começar sua palestra quando um grupo de estudantes o impediu de subir ao palco. Entre os perturbadores havia algumas estudantes que, em 

protesto atraíram a atenção para si; expondo os seus seios diretamente para o pensador, o fizeram emudecer. Com esse exemplo, vemos que 
de um lado estava carne nua exercendo a ―crítica‖; e por outro lado, estava o homem pensador amargamente desapontado; entretanto, ele era 

um dos poucos, ressalta Sloterdijk, ali presente que sabia o significado do corpo nu em protesto,  desse modo, concluímos que : ―Here, on 

one side, stood naked flesh, exercising ―critique‖. Ou melhor - ―Não era força bruta que reduziu o filósofo a mudez, mas a força do nu.‖ 
Idem, 1987. XXXVII.  
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Portanto falar de cinismo significa tentar penetrar no antigo edifício da crítica da 

ideologia por meio de um novo acesso. 
309

 Ao passo que os cínicos no seu sentido vulgar, 

como diferencia Sloterdijk daqueles gregos, abre os espaços que lhes são mais convenientes, 

desviam e cessam com a intenção de uma ―agnóstica corrente (negação do conhecimento)‖. 

Para Sloterdijk isso pode ser traduzido como ―má fé‖ ou ―posicionamentos
310

 oblíquos ou de 

soslaio, ou também de ‗esguelha‘ em relação à verdade, e ao conhecimento‖.
311

 

A Europa deste período entende que o nirvana ou a felicidade está relacionado 

diretamente a um fim racional. Entretanto na opinião de Sloterdijk ―é preciso quebrar sua 

compulsão (…)‖.
312

 Mas por quê? Poderíamos dizer que é pelo fato de que o cínico se faz da 

desfaçatez e por isso usa o conhecimento apenas como um instrumento. E que essa 

instrumentalização do conhecimento denota em um aprendizado que é cindido com sua metas 

que correspondem a um único percurso (cínico); ou seja, ele (cínico) manipula o aprendizado 

como um mero traço abstrato de sua qualificação.‖
313

. E a sua justificativa para tudo, ou o seu 

bem, está em prol da ―mentira‖.
314

  

Com o processo de Esclarecimento entendido como única meta racional esqueceu-se 

que intelecto e sensibilidade são indissociáveis.
315 

Lembramos que meta do empenho 

maximamente crítico é o deixar-se levar mais desprendido.
316

 Quer isto dizer que ―nenhum 

homem acredita mais no aprendizado como modo de resolução dos ―problemas‖ de amanhã. 

Muito mais provável, quase certamente é o contrário, que ele os desencadeie‖.
317

 Há de certo 

modo a indiferença em relação à dimensão problemática do todo no sentido em que ―como 

tudo se tornou problemático, tudo se mostra por toda parte como indiferente. É preciso seguir 

esse rastro‖ 
318

 pois ―ele conduz para onde se pode falar de cinismo e de ‗razão cínica‘‖. 
319

  

                                                           
309 Idem, 2012, p.3. 
310 SLOTERDIJK, 2012, p 400. 
311 Idem.  
312 Ibdem. p. 26. 
313 Ibdem. p. 401. 
314 Ibdem. p. 400. 
315 Ibdem. p. 16. 
316 Ibdem. p.26. 
317 SLOTERDIJK, loc.cit. 
318 Ibdem. p. 19. 
319 Idem. 



 

116 

 

O homem do século das luzes conserva a suspeita de que nele repousa o animal. ―Essa 

suspeita de si própria ao burguês-animal arde na literatura romântica, com todas as suas 

metáforas mais sombrias e secretas sobre o abismo animal voltado para o interior e para 

baixo‖.
320

 Sloterdijk afirma que o único animal que evita em si próprio o ―elemento natural‖ é 

o homem. De forma implícita o autor alemão alerta que isso pode tornar-se problemático tanto 

para o próprio homem quanto para as suas relações com o natural e o humano. Afinal o 

homem do século das luzes é capaz de tentar ser um ―espécime raro, inapetente, assexuado, 

que se põe além das carências‖ como bem nos diz Rubens Rodrigues Torres Filho.
321

 

Sloterdijk opõe se à desfaçatez e propõe o aniquilamento dessa importunação persistente que 

incorre na razão. Para o autor a obsessão neurótica distancia e coloca o bem em segundo 

plano, pois o aperfeiçoamento ou o ―aprimoramento‖ almejado pelos europeus do século das 

luzes (XVIII) ocasiona o desvio de caráter. Entendemos que o autor alemão alerta para o fato 

de que é preciso estar atento a isso, pois ―só na infidelidade resta fidelidade ao 

Esclarecimento‖ alerta o filósofo alemão.
322

 

Nesse sentido entendemos ser preciso decifrar o espírito do tempo e o clima 

―intelectual‖
323

 e cultural do mundo e isso é o mesmo que confrontar-se com a 

―psicossomática do cinismo‖
324

 pelo fato de que o Iluminismo trouxe consigo a marca da 

impudência e da insolência. A desfaçatez ou o descaramento é a marca para a vida a partir do 

ideal do século das luzes. O mal estar na cultura adotou uma nova qualidade, agora ele 

manifesta-se como um cinismo universal e difuso, portanto a averiguação do cinismo parece 

ser a ―fundamentação de uma boa ausência de ilusões‖. Pois de certo modo, a filosofia de 

Sloterdijk em Crítica da razão cínica parece ecoar como porta voz de aspectos ou temas 

                                                           
320 SLOTERDIJK, 2012, p.355. 
321 Como mencionamos anteriormente, Rubens Rodrigues Torres Filho, no texto, ―À sombra do Iluminismo‖ discute a respeito do lugar do 

filosofo no confronto entre o Filósofo ilustrado e o Antifilósofo, cínico composto por Diderot em sua obra ―O sobrinho de Rameau‖. Mais 

precisamente, a passagem acima, entre aspas, remete ao questionamento do Antifilósofo ao Filósofo, o que nos faz lembrar as considerações 
relacionadas à exacerbação da razão identificada por Sloterdijk como o grande maleficio do século das luzes. Assim fizemos uso, pois, o que 

temos no texto que mencionamos é a ilustração em Diderot em forma de um diálogo de cunho socrático que também remeta às falhas do 
ideal do século das Luzes. Ver: TORRES FILHO, 2004, p. 60. 
322 SLOTERDIJK, 2012, p.35. 
323 Ibdem. p. 201. 
324 Idem. 
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inferiores da vida. Concluímos nesse ponto que em relação ao cinismo, antítese dos kynikoi, 

os seus adeptos por via do refinamento são produtores de suas a bases. E estas os fazem ter 

predisposição à esquizoidia e isso se deve ao fato que com a ―modernização da mentira‖ eles 

fazem é mentir, principalmente ―na medida em que se diz a verdade‖, eles (os cínicos) 

exercitam ―uma divisão da consciência, até que pareça normal‖. 
325

 

 

2.5. A consciência falsamente esclarecida 

 

Em Crítica da razão cínica temos uma leitura da história do mundo a partir do 

universo dos kynikoi. Para Sloterdijk ―o aparecimento de Diôgenes marca o momento mais 

dramático no processo da verdade no início da filosofia europeia‖.
326

 Portanto o autor acentua 

na primeira parte do seu livro a perda dos ideais Iluministas e aponta o sentido inverso 

tomado pelas potências críticas, ou melhor – a capacidade dessas potências em inverter os 

valores legítimos relacionados até mesmo às normas consensuais. O que seria isso?  

Seria o mesmo que uma espécie de desagregação normativa da qual o próprio ser que 

enuncia a lei é capaz de não acreditar nela; por exemplo, esse ser-sujeito passa a flexibilizar a 

própria condição que impõe aos outros quando diz respeito à aplicabilidade dessa lei a si 

próprio. É como se com as perdas dos ideais do Iluminismo houvesse surgido uma potência 

crítica que é capaz de rir de si mesma e por isso muda suas ações e troca de lado. Para efeitos 

gerais, no entanto essas mudanças são configuradas como resposta às próprias perdas dos 

ideais do século das luzes. A partir do século XVIII aparece um sentimento que podemos 

traduzir por desilusão e falta de propósito. Esse sentimento negativo é fruto dessa aposta a 

uma nova direção de transformações significativas no âmbito social que teria como carro 

chefe a demasiada primazia da razão. Portando o cinismo em sua forma moderna, que é a 

própria significação da razão cínica correlaciona-se, sobretudo ao paradoxo da falsa 

consciência esclarecida.  
                                                           
325 SLOTERDIJK, 2012, p.76.   
326 Supra: ―[...] the appearance of Diogenes marks the most dramatic moment in the process of truth of early European philosophy”. 
SLOTERDIJK, 1987, p.102. 
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Todavia se for o caso de determinar um dos lugares nos quais esse fenômeno pode ser 

identificado, basta ter em vista os elementos que configuram o cinismo moderno localizados 

em Diderot no diálogo entre os dois aspirantes a cínico: o ―Filósofo‖ e o ―Sobrinho‖. O 

segundo pode ser tomado como herdeiro do primeiro, porque o ―Sobrinho‖ pode ser assumido 

como um produto involuntário do filósofo, visto que ele não se resume apenas como sua 

antítese, mas também como um crítico do próprio iluminismo, assim, é como se a obra de 

Diderot encenasse no próprio século XVIII a autocrítica do Iluminismo por intermédio do 

cinismo configurado em O Sobrinho de Rameau.  

Além do mais Diderot revive em certa medida a postura cínica que é derivada da 

sátira menipéia. Para formular sua crítica ele adota um personagem mordaz, sujo e descortês. 

Em certa medida essa instrumentalização do inesperado contribuía para a construção e para o 

avanço da crítica ao ideal do Iluminismo que Diderot é partícipe. Essas críticas estão 

convertidas nos princípios defendidos pelo bom filosofo ―cínico‖ que, não hesitam em se 

exaurir com a fala do Sobrinho. Por outro lado, o personagem configurado pelo Sobrinho é 

irreverente, ele também pode ser considerado uma espécie de herdeiro do que se configura 

como produto da razão. Contudo o que levantamos até aqui a respeito do Sobrinho e com base 

no que Pröbsting afirma a respeito da aplicação e ―recepção moderna‖ do cinismo
327

, o 

Sobrinho, no entanto pode ser tomado como um resultado sobretudo da razão.Todavia 

devemos lembrar que esse mesmo representante do cinismo moderno faz uso da linguagem 

gestual dos primeiros cínicos – ―pantomima‖; porém isso é  tanto para escapar das alusões à 

sua loucura quanto para recuperar a força crítica de sua investigação filosófica que também é 

feita com um discurso que apesar de mordaz entremeia-se na oratória. 

No entanto entendemos que em O Sobrinho de Rameau esse discurso busca questionar 

ou criticar a empresa intelectual do século XVIII em suas raízes e além disso, essa literatura 

―pinta‖ a figura ambígua do ―bobo da corte‖ em lugar do filósofo sábio e respeitável. Se 

verificarmos mais atenciosamente veremos ainda que a obra de Diderot representa o diálogo 
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entre dois personagens que evocam a figura de Diógenes, o cínico para que se tenha mais 

poder e legitimidade no debate que é construído pelos dois personagens. Nesse caso o 

primeiro personagem é o sobrinho caracterizado como um parasita social, sem casa e que faz 

de tudo para ganhar a vida; já o segundo personagem é o ―filósofo‖ que é caracterizado como 

um bom representante do pensamento vigente no século XVIII. Aquele evoca Diógenes bem 

no início do diálogo quando precisamente diz ser ele um representante ou herdeiro do cínico 

grego. Já esse evoca o cínico grego no final, no momento que menciona mesmo confuso e 

exasperado pelo tom usado pelo Sobrinho, o seu gosto pelo ascetismo e por se considerar um 

pensador independente que é capaz de se colocar acima da pantomímica vil que presenciou no 

debate em que trava. Essas duas alusões ao uso do cinismo representam no século XVIII o 

pensamento que diz respeito à ambiguidade que o termo cinismo carrega. Com o debate 

desses personagens temos exposto o exagero idealizado pela filosofia cínica de um lado. E de 

outro temos a vontade de expulsão da miscelânea que compõe todos os elementos vulgares 

utilizadas por filósofos da tradição. Como por exemplo, aqueles que faziam da prática 

filosófica um modo de vida instintivo e também por isso aceitaram ser chamados de ―cães‖ 

com orgulho. 

Contudo, fechado o parêntese no qual procuramos acima tratar da relação entre 

cinismo moderno, Iluminismo e a representatividade de O Sobrinho de Rameau nesse 

contexto, agora procuraremos tratar em tom de conclusão que esses laços são fruto da 

observação das distintas formas e camadas por meio das quais Diderot apresenta o cinismo. O 

autor nos brinda com um novo tipo de cinismo ao incorporar uma nova categoria de ordem 

semântica porque ele justapõe o sentido de uma palavra. Por outro lado essa mesma palavra 

passa a adquirir outro significado que por sua vez é propriamente o reflexo do cinismo 

moderno. O reflexo da relação entre o cinismo em ambos os sentidos - kynikoi - cínico com o 

Iluminismo é evidente pelo fato de que o autor coloca em confronto no jogo de espelhos as 

duas imagens e significações ambivalentes nas quais o termo em questão pode significar. 

Com isso podemos inferir que Diderot aproxima os dois cinismos. E, o resultado é a 
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representação do oposto ao cínico moderno, em outros termos, o cínico é nesse caso a antítese 

do filósofo em O Sobrinho de Rameau.  

No entanto quando lemos Sloterdijk em Crítica da razão Cínica, o cinismo na sua 

acepção moderna no caso de O Sobrinho de Rameau além de apresentar-se como um produto 

maldito, derivado do Iluminismo ele também é uma falsa consciência esclarecida, pois se 

encontra na linha tênue demarcatória que incorre na divisão entre o kynikoi e o cinismo. O 

autor manteve de um lado a tradição crítica do discurso franco e irreverente  e de outro, a 

apatia desiludida do desencantado. Desse modo cabe nesse ponto a seguinte questão: O que 

seria essa nova concepção do cinismo que se apresenta de acordo com a história do mundo em 

camadas e que agora tem a forma de uma ―consciência falsamente esclarecida‖?  

Uma tarefa como se viu e que se tornou aqui o cuidado de interpelarmos de forma 

súbita com a intenção de gerar uma espécie de rompimento de nosso discurso em um tom 

heurístico a fim de uma interpretação universal que principalmente carregada de uma 

intempestividade retórica em busca de levar em consideração a pergunta em questão no 

sentido mais literal possível. Por mais que isso evidentemente só seja exequível de forma 

metafórica com a intenção de encaminhar para uma possível verificação da possibilidade da 

definição dos níveis de falsidade de consciência por meio dos quais surge uma relação estrita 

com a consciência, sendo essa por sua vez a sua porta de entrada. Desse modo, a definição do 

cínico moderno como percebemos se resumiria em uma consciência infeliz ou uma 

consciência falsamente esclarecida: 

 

O impulso inicial era nesse contexto um impulso intuitivo que começava com um 

paradoxo; ele articulava um desconforto, que o mundo moderno vê completamente 

impregnado por desvarios culturais, falsas esperanças e sua consequente desilusão, 

pelo progresso do desvario e pela estagnação da razão, pelo rasgo profundo, que 

atravessa as consciências modernas e parece cindir para sempre o racional e o 

efetivamente real, aquilo que se sabe e aquilo que se faz. (...) de fenômenos 

esquizoides; ela tentou encontrar palavras para as estruturas perversamente 

complicadas de uma consciência que se tornou reflexiva, de uma consciência quase 

mais triste do que falsa, que, pela necessidade de autoconservação, continua 

arruinada em um permanente movimento de se auto desmentir moralmente.
 328 
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Sabemos que a consciência falsamente esclarecida é uma enganadora obviedade da 

rede de oposições formulada pelos cínicos que fazem do contraponto das palavras um 

pensamento embutido nessas expressões que são utilizadas apenas como um manto para o 

ocultamento do verdadeiro escopo.  

Desse modo, com a intenção de adiantar a reflexão desviaremos da temática 

hegemônica proposta inicialmente para que assim, em outros termos fazemos que com  a 

consciência falsamente esclarecida comece a ganhar corpo. De todo modo, a consciência 

falsamente esclarecida é um paradoxo. A questão é: Como uma consciência pode ao mesmo 

tempo ser falsa e esclarecida? Se observarmos os termos que compõe essa definição são 

contraditórios e, por isso geram uma gigantesca incoerência operacional.  

Por meio dessa incoerência operacional, indivíduos friamente optam por viverem em 

desfavor da verdade. Esse processo de refutação da verdade ocorre pela autodivisão da 

consciência. No entanto esse novo cinismo, aqui, definido por uma consciência que é ao 

mesmo tempo falsa e esclarecida discerne o verdadeiro do falso, assim como reconhece e 

compreende a verdade, portanto é capaz de viver de acordo com o falso. 

Esse processo reflexivo é derivado da oposição da própria consciência que é resultado 

da divisão realizada pelo próprio individuo que agindo desse modo prefere mascarar a 

verdade e viver em favor do seu próprio interesse. Essa oposição, em termos comparativos é a 

consciência preocupada com a moralidade pública, mas que não dá conta de lidar com sua 

própria razão, por isso os seus adeptos ou os novos cínicos preferem a consciência que é ao 

mesmo tempo falsa e verdadeira como tentativa de justificarem seus atos. Por outro lado 

temos a consciência que segue apenas os instintos, nesse caso entendemos ser representantes 

os Kynikoi que, exatamente por isto são considerados amorais e  anti-sociais no entanto cabe 

ressaltar que sobretudo felizes.  

Em virtude disso podemos entender o modo de ação dos cínicos que se torna tão mais 

elucidativo quão mais difícil for estabelecer essa transição de modo suave para o 

entendimento de que nesse contexto, a antítese dos cínicos gregos são os modernos. Afinal a 
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verdade para os cínicos modernos não escolhe o lado e a ―arte da dissimulação‖ 
329

 conecta se 

com a reviravolta de uma impudência impetuosa provinda de uma consciência carregada de 

uma dualidade que consiste em ―um eu e um eu alheio a seu favor‖.
330

 Em outras palavras se é 

o caso de saltar um tanto quanto abruptamente para uma definição mais genérica, a 

consciência falsamente esclarecida apresenta-se como aquilo que engana e não corresponde à 

verdade perante a si própria, ela seria a disposição de espírito que inspira atos maldosos 

praticados conscientemente. De acordo com Sloterdijk a resposta ideal para esse tipo de 

versão seria a busca pela verdade em detrimento dos dizeres da moral que essa busca implica. 

Os fatos duros e desvelados devem ser trazidos à tona, o que faz o autor utilizar da seguinte 

argumentação: ―De certa maneira, ―dominar‖ e mentir são sinônimos. A verdade dos senhores 

e a verdade dos servos soam diversas‖.
331

  

 

2.6. O paradoxo da consciência falsamente esclarecida  

 

Para Sloterdijk o cinismo moderno é a consciência falsamente esclarecida. Quando o 

filósofo define ele promove uma contradição de termos que nos leva às seguintes questões: O 

que é uma consciência falsamente esclarecida? De onde ela advém? E como uma consciência 

pode ser ao mesmo tempo falsa e ao mesmo tempo esclarecida?  

A partir do tópico anterior - A consciência falsamente esclarecida podemos começar a 

pensar na primeira questão no sentido em que ela nos leva a verificar que os kynikoi são 

semelhantes aos novos cínicos apenas porque eles possuem uma consciência. Portanto são 

diferentes justamente no fato desse cínico moderno incorrer em uma transformação paradoxal 

em que a sua consciência é ao mesmo tempo esclarecida e falsa. As questões acima 

levantadas nos servem mais para nos guiar do que, propriamente nos fazer buscar respostas 

exatas para elas; contudo entendemos que a exatidão, nesse caso para com as réplicas, não 
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necessariamente nos faria melhor entender a complexidade aparente da qual nos ocupamos 

nesse ponto do texto.  

Encaminhamos para a tentativa de apresentação do cinismo no seu sentido moderno à 

luz das literaturas correspondentes com as definições relativas a esse novo modo de expressão 

ambivalente que confunde e faz esquecer os primeiros kynikoi. Portanto, a partir de certo 

momento, o cínico ocupa o seu (Kynikoi) lugar e se mantem até os tempos atuais, com jogos 

de interesse dos quais os dispositivos para que a desfaçatez, a troca de lado e a impudência 

possam ocorrer sem a menor apreensão interna. Afinal mesmo de forma sucinta eles 

representam a insolência que nesse caso muda de lado e passa a ser instrumento dos senhores, 

os cínicos preferem não escancarar o óbvio e nem a verdade e é isso que os diferencia como 

sabemos daqueles kynikoi que mesmo provocando o medo eram capazes de ocasionar o riso e 

vice-versa. Contudo sabemos que os cínicos visam uma satisfação embasada no auto- 

posicionamento consciente diante do que testemunha. 
332

  

Há uma espécie de disputa das consciências dos kynikoi e do cinismo no sentido 

moderno. Esta concorrência fez surgir uma transição, ou melhor, uma espécie de ―lusco-

fusco‖ que caracteriza o tempo presente como um tempo crepuscular. Nesse sentido ―a 

assimilação das oposições está relacionada à modernização do engodo‖ - aquela situação que 

o filósofo encontra-se no vazio, situação essa que, em outros termos - mentirosos chamam 

mentirosos de mentirosos.
333

 

Podemos traduzir o cinismo moderno como ―o mero fingimento, a desfaçatez, a 

indiferença e a falta de escrúpulos. Portanto ele se diferencia daqueles antigos filósofos 

gregos que receberam pela primeira vez o nome de kynikoi pelo fato de que esse cínico é um 

sujeito desprovido de ―atitude marcada por um compromisso de caráter ético‖; afinal, ele 

efetivamente não ―compreende‖ o ―seu modo de existir (...) como algo que tem a ver com ser-

mau‖, ele se vê como um participante de uma leitura de mundo ―coletiva e realisticamente 

                                                           
332 Retornaremos mais adiante a esse ponto quando evocarmos o protagonista Charles Marlow que, mesmo diante do horror gerado pelo 

procedimento exploratório, esse personagem  é capaz de manter o seu emprego. Sobretudo a isso, quando lemos a sua aventura no coração 

das trevas do Congo, é possível perceber que Marlow sabe o que faz, no entanto, continua a fazer. 
333 SLOTERDIJK, 2012, p.12. 
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conformada‖.
334

 Este cinismo é amoral, egoísta e manipulador. Para efeitos gerais a sua falsa 

consciência quando no domínio das relações reificadas é incapaz de abarcar o conjunto das 

estruturas que são reflexos determinados de uma causa histórica. Diante desse quadro 

entendemos que o papel da crítica, aqui entendida como leitura sintomal da realidade, ou 

melhor, uma leitura que distancia-se da prática literal colocaria em cena esses mecanismos 

responsáveis pela produção de sentido dessa leitura sintomal que ao contrário, pressupõe a 

inocência de um leitor desprovido ou armado de ideologias e de dispositivos de conhecimento 

formais relacionados à construção do próprio texto analisado, visando, sobretudo a relação do 

autor e do objeto. Desse modo por via da busca de sentido contida nas entrelinhas do texto é 

que no caso torna-se possível verificar as relações de reificação presentes em Coração das 

trevas – ou melhor, as relações subentendidas no texto que coisificam a ponto de reduzir seres 

humanos do continente africano a mercadorias. 

 No mundo apresentado por Charles Marlow  em  sua  versão  miniatura  vemos  que 

tudo  pode  ser  trocado  por  tudo  desde  que  se  tenha  dinheiro. Um mundo  que  tem 

precisamente  na  forma  mercadoria  a  sua  categoria  pivô.  Por  isso ele universaliza o dever 

e ignora valores que consideramos fundamentais e por meio de artifícios retóricos é capaz de 

nos privar do poder de distinção entre a literariedade  do enunciado e o sentido  presente  no  

nível  da  enunciação. ―Assim, a menos que engolissem o próprio arame ou fizessem com ele 

anzóis para apanhar peixes, não vejo de que seu salário extravagante poderia lhes servir‖.
335

 

São as palavras que Marlow complementa depois de um comentário a respeito do pagamento 

aos nativos.  

Em outras palavras o cinismo não é somente um problema de ordem moral é um 

padrão de racionalidade de um tempo que conhece os pressupostos anteriormente ocultos pelo 

universal ideológico da ação, mas que não encontrou muita razão para reorientar a sua 

conduta, pois sua estrutura é paradoxal. Lei e transgressão caminham conjuntamente, por isso, 

                                                           
334 Ibdem. p.33. 
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a denúncia não pode mais servir para desqualificar os paradoxos dos discursos falsos e 

legitimados como verdadeiros.
336

 

Entendemos que nesse caso os representantes do cinismo moderno fazem uso de uma 

espécie de auto ironia como parte do discurso, por isso qualquer crítica já se encontra 

internalizada por eles, aos quais na maioria das vezes são moralistas hipócritas. Portanto as 

suas ações são contraditórias e maculadas minuciosamente com um aspecto negativo que 

pouco pode contribuir para a vida. Esta racionalidade pode ser pensada como alternativa ou 

tentativa de modo de vida que busca superar a crise de legitimidade, pois o fracasso do ideal 

da razão é o responsável pela fragmentação de suas formas de vida antes sustentadas na ideia 

de que esse ideal pressupunha por ele mesmo respostas às mudanças sociais da modernidade 

que, como podemos verificar é a responsável por trazer junto a ela o paradoxo da consciência 

falsa e esclarecida.  

 

2.7. A literatura e a razão cínica  

 

Um dos desafios que encaramos até então tem relação com a abordagem de alguns 

pontos da Crítica da razão cínica que são por sua vez definidores do modo de ação do cínico 

na modernidade. Nesse sentido e longe de qualquer aparente pretensão explicamos que para 

tal entendemos que basta - de forma cuidadosa e se fazendo valer de uma leitura demorada - 

mapear as variadas definições que por sua vez Sloterdijk apresenta no seu extenso livro.  

Todavia não nos contentamos apenas com o trabalho de identificação. Não que o 

consideremos inferior ou indigno de se apresentar da forma como o  estudo estético exige. 

Entendemos que devido à obscuridade com relação a alguns pontos definidos por Sloterdijk 

como cinismo faz se necessário uma revisão desses com o objetivo de nos aproximarmos do 

texto e dos seus correlativos significantes de modo mais proveitoso. 

                                                           
336 Disponível em:  http://plato.stanford.edu/entries/hermeneutics/ Acesso em 01 de Abril de 2016. 

http://plato.stanford.edu/entries/hermeneutics/
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Em termos muito sumários e esquemáticos optamos por trazer à luz algumas passagens 

da literatura da Crítica da razão cínica, agora sob uma égide que nos deslocará a uma 

prolepse. Antes é claro que temos de ter em mente o pano de fundo tanto relacionado ao 

déficit geral de legitimidade que marca a Europa da restauração. Em outros termos, a crise de 

origem no século XVIII quanto em um curioso salto para o século seguinte que por sua vez 

nos brindou com grande representatividade literária na Europa e em todo mundo.
337

 

 Essa tensão nos ajudará a explicar porque encaixar Conrad no amplo esquema histórico 

que dá prumo a Coração das trevas – em outros termos por que estabelecer as relações 

possíveis dessa literatura com a consciência falsamente esclarecida? Para que assim em 

termos de representatividade possamos melhor compreender a consciência falsamente 

esclarecida em representações possíveis que pertencem à literatura do século XIX 

aproveitamos o ensejo para dizer que a consciência falsamente esclarecida encontra-se nos 

entornos e propriamente nos conteúdos da literatura europeia do século XIX. Mas onde e 

como será possível identificamos? E como podemos conferir legitimidade em relação a essa 

inferência que ora propomos?  

Contudo para que possamos identificar o modo de ação do cínico na modernidade no 

âmbito da literatura decidimos buscar exemplos no realismo literário europeu. Essas 

mudanças modificam nos europeus a forma de organização, de pensar e de também se 

relacionarem com o mundo. Para todos os efeitos a mudança que aqui mais nos interessa é a 

tomada de novos rumos da literatura. Isto é|: a literatura passa a se preocupar com o real.
338

 

De modo sumário e estratégico aqui nesse ponto dissemos que é nesse contexto que surge o 

romance realista europeu.  

Para começar no século seguinte à França de Diderot surgem duas diferentes formas de 

expressão da literatura realista. A primeira é a geração de Stendhal e Balzac a posterior é a de 

Flaubert e Zola. No entanto o pano de fundo que contribui para o conjunto de fatores que 

desencadeiam essa mudança está na morte da democracia ocasionada pelo golpe de estado 
                                                           
337 Sem a pretensão de esgotar o assunto, colocaremos nosso foco na segunda fase do Imperialismo europeu nos países da África. Em nosso 

caso o Congo Belga do século XIX.  
338 Cf. supra. 11-38. 
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dado por Luís Bonaparte, sobrinho do imperador Napoleão Bonaparte, o qual implantou o 

segundo império e a consequente reação na França devido ao surgimento de uma crise de 

escassez de alimentos em decorrência das péssimas colheitas nos dois anos que antecederam 

as revoluções liberais da Europa Centro-Ocidental a partir de 1848. Mais exatamente, nesse 

ano ocorre a batalha em junho a qual tem como resultado a derrubada do segundo império, 

surgindo com isso, a Segunda República.  

O primeiro conjunto de autores: Stendhal e Balzac atuaram mais precisamente em um 

período anterior à batalha de junho de 1848. Já Flaubert e Zola modificaram radicalmente as 

formas narrativas que outrora foram consolidadas pelo primeiro grupo.
339

 No entanto nesse 

mesmo período na Europa há um conjunto de fatores históricos que contribuem de forma 

decisiva para o avanço da Revolução Industrial na Inglaterra, a qual ganha lugar de destaque 

em relação ao restante da Europa devido ao ápice atingido no crescimento interno e 

expansionista.  

É nesse contexto que, com uma base política estável, surge a burguesia. Ao mesmo 

tempo isso está vinculado ao processo do salto de consciência temporal que emerge a partir da 

Revolução Francesa e que faz ressoar a certeza de uma diferença radical do presente em 

relação a tudo o que lhe antecede. 

Tratamos anteriormente a respeito de autores como Diderot e d´Alembert. Esses autores 

realizaram a tentativa de revisitar e fazer renascer os kynikoi no século XVIII. No entanto a 

um passo de seguir com a ordem necessária à coerência de uma cronologia secular, Sloterdijk, 

no século XX acorda os kynikoi inesperadamente do seu sono para colocá-los no debate a 

respeito do legado do pensamento Iluminista. Contudo no século XIX é inegável a perda de 

interesse para com os antigos cães. Isso é evidenciado com a gradual mudança semântica que 

a palavra adquiriu passando a significar algo como uma atitude egoísta e desiludida.  

Até a imagem que se preservou de Diógenes de Sínope divulgada no século XIX era a 

de um homem mal vestido, mal humorado, velho e abatido. Diógenes, o cínico, era descrito 

                                                           
339 Infelizmente não aprofundaremos nesses autores franceses para evitarmos sair de nosso objetivo geral que é a comparação entre as duas 
formas de ―Cinismo‖.  
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como um homem que tinha como ofício vagar pelas ruas de Atenas em plena luz do dia. 

Como podemos verificar, o que ficou de legado dos kynikoi no século XIX é algo insuficiente 

por não ser capaz de dar conta de explicar a totalidade que a história propriamente pode fazer 

entender quando opta por direcionar sua atenção aos primeiros kynikoi. Todavia o interessante 

é notar que no século XIX o kynikoi é encarado como um sujeito que priorizava no seu tempo 

(antiguidade clássica) tão somente os interesses próprios em detrimento de ações honrosas ou 

até mesmo atitudes de cunho altruísta e também por isso perdem a moral. Além do mais, eles 

confundidos e mal interpretados no século XIX e assim infelizmente o legado de Antístenes 

perde a sua credibilidade e até mesmo o valor filosófico por detrás da das práticas.
340

  

Por outro lado, esse debate também enseja a ideia do ressurgimento dos kynikoi e isso 

em um momento crucial da história da filosofia moderna.  

Todavia, em relação ao cinismo moderno observamos que os seus adeptos por via do 

refinamento preferem se tornam os produtores de seus alicerces que são sobretudo imorais. 

Sabemos que essa necessidade os leva à predisposição à esquizoidia pelo fato que com a 

―modernização da mentira‖ eles preferem mentir. Principalmente quando ou ―na medida em 

que se diz a verdade‖ exercitam ―uma divisão da consciência, até que pareça normal‖. Nesse 

sentido não consideramos nesse trabalho as pretensas asserções relativas à inutilidade do 

cinismo antigo – isso por entendermos que em muitos casos, essas definições são apressadas e 

preconceituosas. Elas se fazem valer do desmerecimento. Além do mais sabemos muito bem 

que quando esse mesmo objeto (Kynikoi) é observado de perto ele é mais interessante do que 

a enganosa aparência pode e faz questão de sugerir.  

Sloterdijk entende que o engodo remete à astúcia daquele que pretende enganar ou atrair 

outrem. Desse modo o engodo pode ser entendido como uma mola ou ferramenta que é capaz 

de produzir uma espécie de ilusão por detrás da consciência falsa. Nas palavras do filósofo o 

                                                           
340 Nas palavras nem um pouco gentis que Hegel reservará aos cínicos: ― não há nada particular a dizer sobre os cínicos, pois eles possuem 

pouca filosofia e não colocaram o que tinham num sistema científico‖. Cf : HEGEL, 1995, p. 128. Com isso, Hegel deixa de fora os cínicos 
de sua história da filosofia. 
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engodo ―parte do fato de que se pode considerar de maneira bipolar o mecanismo do erro‖ ou 

melhor da ―ilusão por detrás da consciência falsa‖.
 341

 Afinal, ―se é iludido, ilude-se‖.
 342

 

 

[...] O esclarecedor excede o impostor, na medida em que re-flete sobre as suas 

manobras e procede de maneira desmascaradora. Se o padre ou o governante 

enganador se mostram como uma cabeça refinada, ou seja, como um cínico 

senhorial moderno, então o esclarecedor se revela diante deles como um metacínico, 

como um irônico, como um satírico [...].
343

 

 

Para todos os efeitos há dois pontos na obra de Sloterdijk. O primeiro é o que ele define 

de forma elegante como ―falsa consciência esclarecida‖ o cínico moderno. O segundo ponto 

está no fato que como uma espécie de leitmotiv de sua Crítica da razão cínica o autor o 

apresenta como diagnóstico dessa forma dominante do cinismo moderno, o retorno à filosofia 

dos kynikoi. Desse modo, revisitar os kynikoi é como uma última etapa para o Esclarecimento 

que ainda não concretizou. Revisitar os cínicos gregos nesse caso pode ser parte da solução 

para os males desencadeados pelo falseamento da consciência moderna. Ainda, de modo 

sumário podemos considerar que o cínico tem atitudes egoístas devido ao fracasso do 

Iluminismo. Essa desfaçatez advém principalmente da tentativa de fornecer bases racionais e 

de estabelecer um mundo mais justo como resposta. Por outro lado o que os kynikoi 

representam é a transgressão de uma cultura. A rebeldia de Diógenes de tem a intenção de 

mudar o que está imposto como verdade. Além do mais os kynikoi rejeitam teorias abstratas 

em favor de uma prática filosófica na qual suas bases se sustentassem na autodisciplina. Tudo 

isso a despeito da promessa de uma configuração ideal de liberdade tanto nas orientações de 

cunho mental quanto nas próprias ações diárias. 

Portanto mais uma vez observemos a ambivalência kynike-cínica. De um lado temos a 

liberdade de expressão e a autodisciplina. De outro o escândalo e a falta de pudor. Por isso 

definir o primeiro como positivo e o segundo como negativo (vice versa) é uma tarefa 

interessante, mesmo diante da imprecisão que essa reflexão sugere. Afinal os kynikoi não se 
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resumem a uma simples definição, pois ao mesmo tempo em que são estimados eles são alvo 

de repulsa pelas práticas que não estão de acordo com as normas de comportamento de grande 

parte da sociedade. Todavia é pensando nisso que é viável inferir que o kynikoi pode ser ao 

mesmo tempo entendido paradoxalmente como moralista e malandro.  

Sloterdijk entende os kynikoi pelo poder de ascese desses cães. O autor alemão tem para 

si o retorno à filosofia kynikoi como tentativa eficiente de preencher o vazio que ressoa desde 

o período do Esclarecimento, o qual foi incapaz de estabelecer uma linguagem crítica-social 

capaz de suprir as necessidades urgentes daquilo que seriam os fatores determinantes para 

articular uma ética filosófica alternativa que se distanciasse das restrições externas que têm a 

intenção de domar tanto a língua quanto os costumes de um povo. Contudo, Sloterdijk 

identifica que os cínicos modernos, diferentemente dos kynikoi legitimam uma ética pessoal 

dotada de certo egoísmo, atributo que determina e o  impulsiona em sua desfaçatez e 

indiferença. 

 Na modernidade pode-se dizer que há o Esclarecimento e é ele que determina a apatia. 

A apatia advém das determinações de um suposto Esclarecimento que prometia dar conta de 

todas as lacunas insondáveis das necessidades do homem. Portanto ocorre a tentativa a partir 

do século XVIII de estabelecer como primazia a razão, em detrimento de todo um conjunto de 

fatores que determinam o homem e o seu consequente entorno social. Nessa lógica surgem os 

―Esclarecidos‖, mas junto deles também os apáticos. – ―Nós somos esclarecidos, nós somos 

apáticos‖. 
344

 Essa apatia é para Sloterdijk a premissa de uma realidade sombria da qual, o 

mais importante é a proteção das identidades contra aqueles que ameaçam o status quo. Isto é, 

esta sociedade contemporânea além do mais está contida em um cinismo difuso que pode ser 

entendido como uma desilusão moral e até mesmo nesse caso um desinteresse político. O que 

seria uma realidade configurada como um modelo oposto ao do antigo cinismo que tinha 

como premissa o autoconhecimento e o uso de suas habilidades críticas com a intenção de 
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questionar as possíveis formas de estar no mundo. O que temos então é o cinismo moderno 

oposto ao grego.  

Isto é, o primeiro descarta e alija a antiga fórmula kynikoi e transforma a sua 

insolência e brincadeira em uma negatividade que resulta em um estado amargo em relação às 

resignações do homem. Nas palavras de Sloterdijk:  

 

O cinismo novo não se faz mais perceptível de maneira gritante como conviria ao 

seu conceito; e precisamente porque é vivido sob uma compleição privada que 

absorve e assimila a situação do mundo. Ele se cerca de discrição [...]. O ato de 

conformar-se ciente de si mesmo, que sacrificou o melhor conhecimento às 

―imposições‖, não vê mais razão em despojar-se de maneira ofensiva e espetacular. 

Há uma nudez que não mais desmascara, e na qual nenhum ―fato nu‖ se manifesta 

para oferecer chão seguro ao exercício de um realismo sereno. O acochambramento 

neocínico com o já-existente tem algo de lastimável; nada a mais de soberanamente 

despido. Por isso, também não é muito fácil, do ponto de vista metódico, fazer 

manifestar-se o cinismo difuso e de perfil vago. Ele se recolheu em 

aclaramento[abgekärtheit], acabrunhado, que internaliza como mácula o saber de 

que dispõe e que não se presta mais a ataque algum. As grandes manifestações 

ofensivas do atrevimento cínico tornaram-se raras; em seu lugar, surgiram 

desavenças e falta energia para o sarcasmo. 
345

  

 

2.8. Ressonâncias da razão cínica ou da falsa consciência esclarecida na literatura 

do século XIX 

 

   Pois eles sabem o que fazem 

                                           Ernst Ottwald,1931
346

  

 

A consolidação do romance enquanto forma burguesa por excelência é determinada 

pelos incalculáveis impactos ocasionados pela Revolução Francesa. É em meio a essa 

encruzilhada que esse processo surge. Assim então tendo em mente o debate interdisciplinar 

aqui travado decidimos nesse primeiro momento nos servir propriamente do realismo 

oitocentista europeu. Nesse período temos o marco no qual, em face à gravidade e à 

complexidade que dão agora um poderoso lastro trágico à vida contemporânea entendemos 
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que os vetores sociais e históricos são determinantes para a formação da realidade. Portanto, 

há condicionantes relativos às próprias ações dos sujeitos, às vezes como um modo de 

restabelecer uma solidez perdida que teriam na forma do romance a sua dependência mútua. 

Essa crise determina a necessidade de estabelecer novos parâmetros referenciais no corpo de 

toda a literatura considerada realista. 

 De todo modo isso corresponderia a um pano de fundo que pode ser entendido como 

a porta de entrada mais perfeita e impactante para que se possa estabelecer um entrelaçamento 

de várias possibilidades monogramáticas relativas à narrativa; ou melhor, criar a possibilidade 

de verificação do evento histórico, seja ele explícito ou não no conteúdo do romance que se 

propõe a observar. No entanto para dar conta do evento histórico é necessário condicionar a 

própria oposição à ideia referencial, sobretudo como um efeito criado propriamente pela 

linguagem que admite explicita ou implicitamente o substrato sócio histórico em relação à 

obra.
347

 

Por outro lado temos o problema da indiferença que pode ser identificado à luz da 

literatura cuja estética procura refletir o problema do outro. O ethos modificado ou o outro 

que vem a tornar-se. Para melhor entendimento nos concedemos o prazer de conhecer 

personagens na literatura que têm o seu ethos modificado quando, no desenrolar do enredo, 

por algum motivo são colocados em contato com o outro, com o estranho, com o estrangeiro. 

Dito isto se faz necessário pensar a linha temporal que diz respeito ao 

desenvolvimento da literatura a partir do período clássico. Sabemos que antes disso havia um 

código normativo relacionado propriamente à poética até meados do século XVIII que 

restringia a uma tonalidade trágica somente a representação de reis, princesas e assemelhados. 

A possibilidade de tratar de fato da vida relativa ao cotidiano em uma ―clave‖ não cômica e 

dar a uma personagem ordinária um status em nada inferior a um herói de Sófocles, como diz 

Auerbach,
 348

 surge propriamente na França com o realismo de Stendhal (1783-1842), Balzac 

(1799-1850) e Flaubert (1821-1880). Essa forma inaugurada pelos franceses tem sua 

                                                           
347 Cf. ―a realidade‖ dos acontecimentos, ―se desvenda na expressão linguística‖.  AUERBACH, 1956, p. 335, 
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hegemonia a partir daí até a revolução modernista que é tanto uma continuação quanto uma 

negação desta revolução. 

Contudo as circunstâncias que dizem respeito ao contexto histórico da obra, como por 

exemplo, Coração das trevas de Conrad nos induz indubitavelmente a uma espécie de 

delineamento interpretativo no qual essa importância é determinante. Mas qual a razão disso? 

Em que esta ideia está correspondente às ideias e temas anteriormente explorados? Para tentar 

uma possível resposta tentaremos com isso relacionar a estética do realismo literário do sec. 

XIX com algum aspecto do cinismo antitético ao grego.  

 

2.9. O cinismo e indiferença à luz da literatura oitocentista 

 

A conquista da terra – o  que,  de  um  modo  geral,  significa  tomá-la daqueles  que  

têm  uma  pele  de  cor  diferente  da  nossa  ou  um  nariz ligeiramente mais 

achatado  –  não  é uma coisa muito agradável de se ver quando observada por um 

tempo demasiadamente longo. O que redime essa ação é unicamente uma  ideia  –  

a  ideia  que a inspira. Não uma  afetação  sentimental,  mas  uma  ideia,  e  uma  fé  

desinteressada nessa  ideia  –  algo  que  a  gente  possa  erguer  como  um  altar,  e  

a  que possa  prestar  reverência,  oferecer  sacrifícios...
349

  

  

No romance oitocentista temos a narrativa alegórica, além de uma argumentação 

cerrada que deixa a impressão de que na acumulação de evidências o autor propriamente vai 

se dissipando em sua própria exposição fazendo com que com isso a sua narrativa possa dar 

conta de se auto explicar. No entanto esse efeito de acordo com Auerbach seria a utopia 

apropriada a Flaubert na ilusão de o livro produzir um sentido, ao contrário, apenas pela força 

de seu estilo.  

Essa impossibilidade é que nos chama a atenção. Sloterdijk prioriza temas 

relacionados ao trivial e ao dia a dia em sua crítica. O filósofo alemão trata dos temas nos seus 

aspectos aparentemente insignificantes a fim de nos fazer lembrar que o seu deslocamento 

crítico tem a intenção de aludir à ideia de que os temas baixos não são mais baixos.  Como já 

se disse, essa inversão temática nos faz recorrer ao mesmo tipo de inversão que ocorreu na 
                                                           
349 CONRAD, Joseph. Coração das Trevas. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 1994. p.13. 
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literatura do século XIX na França, mais precisamente, no início da segunda metade deste 

século, com Gustave Flaubert. 

 No entanto na Inglaterra temos alguns anos depois Joseph Conrad (1957-1924) com o  

seu livro Coração das trevas (1889)
350

. Conrad era um polonês exilado na Inglaterra e, 

sobretudo influenciado pela literatura de Gustave Flaubert. Segundo nos conta Raymond 

Williams, diante da crise do romance inglês é justamente um estrangeiro o responsável por 

desempenhar o papel mais importante. 
351

  

O primeiro ponto comum de Madame Bovary (1857) de Flaubert e Coração das trevas 

de Conrad é o realismo estético de ambos romances que ordinariamente se expressam por 

meio de imagens. Esse método de composição de Madame Bovary apresenta por sua vez um 

deslocamento da perspectiva comum do olhar literário; isso pelo fato de que Flaubert alinha a 

descrição fria dos fatos priorizando a inovação determinada pelo tema do romance; grosso 

modo, Flaubert opta por um tema que até então era inexplorado pela literatura, o que 

indubitavelmente provocou estranhamento do público leitor e, também por isso, lhe rendeu a 

alcunha de ser um escritor amoral. Nas palavras de Auerbach: ―Com Flaubert o realismo 

torna-se apartidário, impessoal e objetivo‖.
352

 

Por outro lado, quase 40 anos após a publicação de Madame Bovary, já no final do 

século XIX. Conrad descreve a história de Coração das trevas por intermédio de um narrador 

homodiegético. Em outras palavras, esse é o primeiro ponto que devemos destacar, pois o 

narrador que nos conta a história não é diretamente Marlow, mas sim quem ouviu as suas 

memórias.  

A história que nos chega embutida no livro é resultado ou passa por um filtro devido à 

própria distância que o autor cria entre o presente narrativo e o presente relativo aos 

acontecimentos da aventura que Marlow vivenciou no Congo Belga. Esse seria o nosso 

segundo ponto que entendemos ser importante. Com ele será possível nos conduzir ao 

                                                           
350 Encontra-se no  apêndice do trabalho o resumo do romance de Conrad mencionado acima. C.f. Infra: p.160. 
351 Ver Raymond Williams, The English Novel: from Dickens to Lawrence, London, Chatto & Windus, 1970. 
352AUERBACH, 2004, p.432 
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entendimento proposto inicialmente que é tentar aludir ou fazer representar Coração das 

trevas à luz da razão cínica e vice versa.  

 Para compreender a forma com que o advento da exploração no século XIX é 

ilustrado no romance de Conrad entendemos que temos que nos aproximar dos aspectos mais 

relevantes dessa história. Nesse sentido entendemos que a obra de Conrad pode ou não nos 

levar a uma aproximação da realidade que ela retrata, no entanto com essas referências 

podemos apenas ter um primeiro olhar sobre a coisa. Em outras palavras, para tal, nos 

deteremos apenas com um olhar geral no pano de fundo histórico isso porque não queremos 

nos perder em minúcias que, sobretudo entendemos que não nos explicariam os detalhes 

gerais, cuja representação está propriamente no episódio da aventura que nos é contada.  

Em relação à aventura de Marlow, em linhas gerais, podemos dizer que a história em 

si nos leva a querer descobrir o seu significado. Todavia a impressão que temos é que esse 

significado pode estar apenas em nossas primeiras impressões. Desse modo, a aventura em si 

como já se disse configura-se no livro que chega até nós pelo engenho gerado tanto pelo filtro 

quanto pela distância que há entre quem conta o que viveu; entre quem ouve essa história e 

por fim, entre quem nos conta a respeito do que ouviu no estuário do Tâmisa. Num primeiro 

momento a história que nos é contada no romance é apenas a representação de um episódio, 

por isso não devemos procurar o seu significado no seu centro, pois o significado 

propriamente dito é a relação implícita que a obra tem com o processo destrutivo e inevitável 

que descreve.  

Nesse sentido Hillis Miller não deixa de comentar a respeito do enquadramento deste 

romance de Conrad no contexto histórico que ―é o imperialismo europeu que dominava o 

mundo no século XIX, especificamente a conquista e a exploração da África ocidental e o 

consequente assassinato de um grande número de africanos‖.
353

 Em Coração das trevas 

podemos ler que o próprio narrador apresenta distinções a respeito dos possíveis significados 

que podem adquirir uma narrativa. Para ele, em casos como os do marinheiro por sua 
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―simplicidade direta‖ todo o seu significado poderia caber dentro de uma ―casca rachada de 

noz‖. No entanto ele mesmo sabe que apesar de Marlow gostar de contar casos ele não 

poderia de modo algum ser considerado um marinheiro comum. Esse narrador diz que o 

significado da história que ouviu não se encontrava dentro casca de noz tal como era comum 

às histórias de marinheiros e ainda coloca o significado da história propriamente fora, no que 

não pode ser visto, mas no que pode ser nesse caso revelado e que por sua vez envolve a 

história.  

O ―fenômeno atmosférico [...] é um fenômeno perfeitamente real, universalmente 

vivenciado‖
354

 em Coração das trevas. Desse modo observamos que esse romance é capaz de 

expressar uma verdade que não seria facilmente vista. O autor é capaz de mesmo fazendo uso 

de fatos de sua vida pessoal fazer sua expressão por meio de algo que ―é trans-histórico e 

transpessoal‖, nesse caso entendemos ser a ―verdade evasiva e elusiva que subjaz tanto à 

experiência histórica como à experiência pessoal‖.
355

  

À guisa de ilustração, a metáfora da bruma ou da névoa ―que de outra forma seria 

invisível à noite, apresenta-se como um halo em torno da lua‖ no romance. Com essa 

metáfora observa-se que o que está em jogo é essa ―verdade evasiva‖ que está detrás dos fatos 

que o próprio autor outrora vivenciou; esses fatos guardam uma ―obscura revelação‖ ou uma 

verdade sombria por trás deles.
356

 A bruma é invisível e ―intangível nela mesma como a 

escuridão, ou como algo grande e invencível‖
357

 tal qual a própria maldade do processo 

civilizatório que tinha como engenho o horror. Quer isto dizer que se os fatos da história do 

romance Coração das trevas vinculam-se ao halo de luz que é criado em torno do luar. Como 

já se disse, a luz desse halo atua diretamente ―sobre as gotículas de nevoa, difusas e de outro 

modo invisíveis‖ que correspondem ao significado da história que, entendida por essa 

perspectiva é a própria escuridão. Este halo de luz no entanto nas palavras de Miller:  
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356 MILLER, loc.cit. 
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[...]dá ao espectador o conhecimento indireto de que a escuridão está ali. O brilho 

revela a névoa, a história revela seu significado gerando magicamente o 

conhecimento de que alguma coisa está ali, a nevoa no primeiro caso, o significado 

da história, inarticulado e impossível de ser articulado, pelo menos diretamente, no 

segundo.‖
358

  

 

Para Miller há um duplo paradoxo em Coração das trevas.  O primeiro é o ―paradoxo 

dos dois significados de ver – ver com a visão física e ver como penetração ou revelação da 

verdade oculta invisível‖. O segundo é ―ver a escuridão em termos da luz‖.
359

 Em outros 

termos se observarmos de perto, efetivamente é possível perceber que em Coração das trevas 

há tanto seres civilizados (colonizadores) quanto bárbaros (colonizados). Sendo que os 

primeiro são submetidos ao isolamento moral, o que pode levá-los à corrupção. Já os outros 

são surpreendidos pelo processo que é desencadeado pelos primeiros. Isso pelo fato de que 

como já se disse, devemos ter em mente que o romance está posto sob um pano de fundo em 

que faz representar o que de fato as nações europeias faziam no processo de expansão. Sabe-

se que essas nações no século XIX vestiam-se com um manto ideológico em que missionários 

embrenham-se nas matas com a desculpa de que a palavra de deus estaria sendo levada aos 

bons selvagens. A esse respeito ainda sabemos que o manto ―sagrado‖ dessa missão 

―altruísta‖ e ―civilizatória‖ tinha como desculpa acabar com o tráfico de escravos e também 

levar a ―luz‖ da civilização europeia às trevas da barbárie africana. No entanto isso não se 

configura como verdade. 

 Além disso, observa-se que mesmo diante da estranheza provocada pelo 

deslocamento de significado, entendemos que isso está associado ao fato desta concisão não 

estar alinhada àquilo que parece ser possível ler nas frases que compõem o enredo de Coração 

das trevas. Para todos os efeitos, esse conjunto de vetores que podem dar significação à 

história de Coração das trevas se expressa como uma revelação da impossibilidade de 

revelação. Isto é a impossibilidade de se ter acesso à verdade propriamente dos fatos está 
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contida justamente pelo fato de que essas verdades encontram-se sob o poder de revelação de 

quem atuou apenas como testemunha da história que conta.
360

  

Por isso Miller a compara a uma narrativa onírica, pois o que vemos afinal é que a 

história vivida por Marlow é impossível de ser transmitida até mesmo pelo fato da 

impossibilidade de se transmitir as sensações de um sonho por via de uma narrativa. Essa 

metáfora aparece no sentido de que os fatos de uma vida estão para a sensação de uma vida; 

pois a sensação pode apenas ser vivenciada diretamente e não pode ser comunicada aos outros 

nem via oral nem escrita. Desse modo e nesse mesmo contexto diz Miller: ―Vivemos do 

mesmo modo que sonhamos–sozinhos [...]‖.
361

 

A história que Marlow conta aos ricos viajantes no estuário do rio Tâmisa na 

Inglaterra tem por objetivo a distração dos passageiros enquanto esperam a maré subir para 

darem início ao passeio. A atitude de rememorar uma vivência a fim de fazer com que essa 

sirva de entretenimento tem um interesse a princípio que é a distração. Essa ação de contar 

uma historia por parte de Marlow se coaduna com os modos de ―pessoas esclarecidas‖ as 

quais ―não se veem como aquelas que continuam sendo tolas (…) exatamente em favor disso 

fala a vontade de auto conservação. Trata se da postura daqueles que se conscientizaram que 

os tempos da vaidade se foram‖
362

 como bem alerta Sloterdijk. 

Decerto que esse ponto nos faz recorrer ao que dissemos no final de nosso capitulo 

introdutório quando mencionamos rapidamente Conrad. O romance de Conrad de um modo 

indireto representa uma coisa ou uma ideia sob a aparência de outra. Quer isto dizer que em 

Coração das trevas temos a concatenação de modos de violência entremeados a uma voz que 

diz a respeito dessa violência com a mesma tranquilidade de quem diz o óbvio, afinal como já 

se disse, a ―verdade dos senhores e a verdade dos servos soam diversas‖
363

.  

Contudo o cinismo de acepção moderna insere-se nesse romance pois o que temos 

ilustrado no mesmo é uma falta de compreensão do próprio modo de existir dos protagonistas 
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do processo de exploração do Congo Belga. Esses se veem como participantes de uma leitura 

de mundo ―coletiva e realisticamente conformada‖.
364

 Miller diz que Conrad nesse romance 

expressou o fim da ―civilização ocidental, com seus ideais de progresso, iluminismo e razão‖ 

365
.  

Marlow quando transforma as histórias que ouviu sobre Kurtz em memória no estuário 

do rio Tâmisa age como uma espécie de mitômano porque opta por mentir, tanto no relato 

sobre sua aventura no Tâmisa quanto no momento em que nesse mesmo relato, conta uma 

mentira com tom de benevolência à noiva de Kurtz. É o que acontece no trecho que agora 

citamos: (...)‗Repita-as‘, ela (noiva de Kurtz) murmurou com voz amargurada.(...)‗Sua última 

palavra - para viver com ela‘, ela insistiu. (...)―Eu me recompus e falei pausadamente. ―‗A 

última palavra que ele pronunciou foi ... seu nome.‘
366

Esse fato contradiz não obstante o 

início do relato de Marlow quando começa a contar a sua aventura no Tâmisa dizendo para os 

que ouviam a sua história à espera da subida da maré que uma das coisas que mais detestava 

era a mentira.
367

 

O protagonista justifica para seus ouvintes: ―Mas eu não  poderia.  Não poderia dizer a 

ela. Teria sido perverso demais – absolutamente perverso demais  –  absolutamente perverso 

demais ...‖.
 368

Entendemos que o protagonista de Conrad não ousa dizer quais foram as 

últimas palavras –―O horror, o horror!‖
369

de seu amo  à prometida. Ele sim opta por deixar 

com que o amor flua e recubra a sanha da contravenção de Kurtz. Pode-se dizer que com o 

embuste de Marlow, ele o santifica (Kurtz) e assim desvia o olhar ocidental de sua própria 

maldade para sua noiva e para seus ouvintes no estuário do Tâmisa.
370

 

 No mundo apresentado por Charles Marlow em sua versão miniatura vemos que tudo 

pode ser trocado por tudo, desde que se tenha dinheiro. Um mundo que tem precisamente na 

forma mercadoria, a sua categoria pivô. Por isso ele universaliza o dever e ignora valores que 

                                                           
364 Ibdem. p.33. 
365 MILLER, 1995, p.214. 
366 CONRAD, 2002, p.113. 
367 Ibdem. p.48. 
368 Justifica Marlow. Cf. CONRAD, 2002, p.113. 
369 CONRAD, 2002,p.103. 
370 Ibdem. p.110 
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consideramos fundamentais e, por intermédio de artifícios retóricos, é capaz de nos privar do 

poder de distinção entre a literariedade do enunciado e o sentido presente no nível da 

enunciação.
371

 Se não observarmos isso facilmente seremos levados da mesma forma que seus 

interlocutores no estuário do Tâmisa ao ledo
372

 engano. Afinal a supressão idealista
373

dos 

costumes dos selvagens e a ideia de altruísmo desfazem-se com a exploração e genocídio que 

são representados em Coração das trevas. Assim então é como se a realidade da obra 

expressasse a multiplicidade de impressões que tomam de assalto o homem moderno. E a sua 

narrativa se torna uma constelação de percepções fugazes e atomizadas, o que faz com que ela 

se afaste de uma totalidade coerente, isso por ela ser indireta e oblíqua.
374

 Com efeito isso 

sugere a absoluta impossibilidade de entender a experiência de Marlow e de confiar na 

veracidade do seu relato. Em suas palavras, vejamos: ―Não via o homem no nome tanto 

quanto vocês. Vocês vêem? Vêem a história? Vêem alguma coisa?‖.
375

  

Some-se a isso que o cínico moderno é capaz de manter sob controle seus sintomas de 

melancolia por via do trabalho. Sloterdijk utiliza-se da seguinte argumentação: ―Sim, é isso 

que importa ao cinismo moderno: a capacidade de trabalho de seus representantes _ apesar de 

tudo, e mesmo depois de tudo‖.
376

 Nas palavras do personagem Marlow quando se encontra 

frustrado por encontrar seu barco ―avariado‖
377

 depois de caminhar por trilhas até o posto 

central para seguir viagem lemos suas observações com relação ao trabalho: ―(...) a chance de 

a pessoa se encontrar a si mesma. Sua própria realidade - para si e não para os outros-(...) Eles 

podem ver apenas o mero espetáculo, sem que possam dizer o que de fato significa‖.
378

 

                                                           
371Aqui, o sentido de literariedade foi tomado segundo a concepção de Eikenbaum, ou seja, a de que o objeto da ciência literária, deve ser o 

estudo das particularidades especificas dos objetos literários. EIKHENBAUM, Boris. A teoria do método formal. In: TOLEDO, Dionísio de 

Oliveira (org.). Teoria da Literatura - formalistas russos. Porto Alegre: Globo, 1971. 
372Aqui, a palavra ―ledo‖, antecedendo ―engano‖, foi usada no sentido de: facilmente se enganar, ou melhor, estar cego diante dos fatos. 
373 É como se as nações europeias fizessem uso de um manto ideológico, em que missionários embrenham-se nas matas com a desculpa de 

que a palavra de deus estaria sendo levada aos bons selvagens. Tal manto sagrado, dessa missão altruísta e civilizatória, tem como finalidade 
acabar com o tráfico de escravos, levando ainda a luz da civilização europeia às trevas da barbárie. 
374 Ian Wat observa em Coração das trevas, exemplos ―clássicos‖ do emprego de técnicas relativas ao impressionismo. A esse respeito ver:  

WATT, Ian. ―Conrad‘s Impressionism‖. In: Conrad in the Nineteenth Century. Berkeley: University of California Press, 1979, p. 169–80.  
375CONRAD, 2002, p.44. 
376 SLOTERDIJK,2012, p.33. 
377 LIMA, Luiz Costa- ―Coração das trevas: o horror e o ―homem oco‖. In: O redemunho do horror: as margens do ocidente/Luiz Costa 

Lima- São Paulo- Editora  planeta do Brasil,2003. 

p.219. 
378 Infra CONRAD.2002. p.28. 
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Nesse ponto podemos dizer que o personagem refina a sua angústia e mostra o seu 

azedume transfigurado no seu agir. Ele afinal, tal como um cínico do século XIX não se 

mostra como bufão, ou melhor, ―bobo‖
379

 e assim olha ―simplesmente para o nada e 

novamente para o nada (...) a que tudo conduz. Entretanto seu aparato psíquico é 

suficientemente elástico para integrar em si, como fator de sobrevivência, a dúvida perene 

acerca da própria atividade‖
380

.  

Diante disso é importante ter em mente que Marlow mente principalmente quando 

pensa ou tenta dizer a verdade. Ele é capaz de falsificar a verdade quando tenta salvar o seu 

elixir salvador que mascara a verdadeira intenção de sua empreitada enquanto subia o rio do 

Congo. Basicamente ele faz uso do marketing da falsidade para parecer honesto a seus 

companheiros de passeio no Tâmisa. 

Desse modo sua falsa transparência alimentou a commodity do seu cinismo enquanto era 

testemunha das barbáries cometidas pelos exploradores nas margens do rio africano. Nesse 

sentido destacamos as três formas de falsidade que Sloterdijk apresenta em sua crítica a razão 

cínica: a mentira, a ilusão e a ideologia.  

Sabemos que desde o século XVIII o processo modernizador tentou erradicar três 

formas do falso e com a crítica ideológica da sociedade estagnada pelo ideal do conhecimento 

e sem ter como seguir em frente deixou-se absorver pela força onívora da quarta falsidade, 

com a qual fez seu pacto silencioso: o cinismo. Marlow quando conta a história que o levou 

ao encontro de Kurtz próximo à nascente do rio do Congo, enquanto aguardava a maré do rio 

Tâmisa subir encontra-se dominado por uma falsa consciência ilustrada e também por uma 

ideologia reflexiva.  

Se observarmos a partir do que esse protagonista enuncia, ele pode ser cifrado como um 

cínico no seu sentido vulgar. Ele é incapaz de parar com seu avanço rumo à nascente  do rio 

do Congo e de também distinguir as forças que por sua vez dividem sua consciência. São elas: 

a autonomia e a alienação. Acontece que o império do qual faz parte engendra uma espécie de 

                                                           
379 SLOTERDIJK,2012, p.33. 
380 Idem. 
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cinismo universal difuso que o corrompe. Charles Marlow também elucida com seu discurso 

bufão os ideais de liberdade. Esses ideais se invertem e passam a exercer o monopólio da 

mentira ocidental. Desse modo ou em termos precisamente de ordem histórica lembramos que 

a Bélgica no século XIX, mesmo período ilustrado por Conrad na novela em questão 

explorava o marfim do Congo e tinha de certo modo o mesmo ideal ilustrado por Conrad pela 

parte da empresa que no mesmo Congo também cometia a mesma ação de exploração. 

Os ideais consistiam em levar a bandeira ―altruísta‖ a fim de ―civilizar‖ e ―educar‖ os 

bárbaros. Tanto é que o discurso tinha por base libertar aqueles milhões de ignorantes de seus 

modos repulsivos de vida selvagem.  

Portanto esse privilégio exclusivo dessas nações esconde-se na lógica ambígua do 

cinismo e com isso é difícil identificá-lo quando se leva em conta a dinâmica ambivalente 

entre o cinismo antigo e o moderno que enevoam a linha tênue entre a liberdade e 

domesticação. Some-se a isto que o personagem Marlow mente principalmente quando ele diz 

a verdade. Com isso ele mascara a verdadeira intenção de sua empreitada enquanto subia o rio 

do Congo. Marlow faz uso do marketing da falsidade para parecer ser honesto a seus 

companheiros de passeio no Tâmisa. Desse modo sua falsa transparência alimentou a 

commodity que é parte do seu cinismo mesmo enquanto testemunha das barbáries cometidas 

pelos exploradores às margens do rio do Congo. Nesse ponto lembramos que o processo de 

mudança da atividade antiga do cinismo - kynismos para o cinismo ou Zynismus moderno 

ocorre no momento que há uma troca de lado. 

Quando uma potência crítica, em nosso caso o protagonista Charles Marlow passa 

paulatinamente a assumir a lógica dos senhores na história que conta, é possível concluir que 

esse personagem de Conrad ao assumir um discurso matreiro torna-se a forma cifrada e 

representativa do pensamento moderno vigente no século XIX no que diz respeito às 

campanhas de dominação ocorridas em nações periféricas que estiveram sujeitas ao jugo dos 

impérios europeus. Diante disso vale dizer que ele próprio diz que gradativamente passa a 

fazer parte do empreendimento do qual ele adjetivou, como identificamos, erroneamente por 
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sua parte de modo ―positivo‖, afinal a palavra exploração não pode ser adjetivada, quando o 

bom senso existe, como algo positivo. Erroneamente adjetiva-se a palavra exploração, pois 

quando Marlow diz que o empreendimento é ―nobre‖ e ―justo‖ ele efetivamente e de modo 

automático está se referindo à própria exploração que por sua vez é protagonista e também 

testemunha.  

 

Afora isso, haviam dado a eles, a cada semana, três pedaços de arame de latão com 

vinte centímetros cada; e a teoria era de que eles comprariam suas provisões com 

aquela moeda nas aldeias ribeirinhas. Vocês podem ver como isso funcionou [...].
381

 

 

A razão cínica passa a ser um fantasma bastante presente, pois a vetorização com os 

distintos níveis de incisividade equaciona-se no sentido de realizar uma avaliação cujo exame 

preocupa-se com as possibilidades e problemas que incorre a investigação da razão cínica a 

partir da relação mantida entre a obra e o seu entorno social, como é o nosso caso em análise 

de Conrad. Sua apoteose realista e o modo de tratamento para com o presente histórico são 

sérios.  

O cinismo como foi caracterizado nessa segunda parte do trabalho pode ser 

representado pelo protagonista Charles Marlow enquanto testemunha. Marlow legitima o 

horror ocasionado pela empresa na qual trabalhava. Ele tinha por base uma lógica de um 

sistema insuficiente: dinheiro, mercadoria e mais valia. Sistema que por sua vez necessitava 

do emprego de uma despesa que não retorna, nesse caso podemos pensar nas mortes 

engendradas por Kurtz como punição ou domesticação dos negros daquela parte do Congo 

belga. Mesmo assim, esse branco também não é capaz de entender esse mundo estranho, pois 

a supressão idealista dos costumes dos selvagens e a ideia de altruísmo representados no 

romance desfazem-se com a exploração e o genocídio engendrado pelo processo 

neocolonialista. Marlow na seguinte passagem nos dá esses elementos que são os 

responsáveis por configurarem esse nosso entendimento. Vejamos: ―Não estou a revelar 

segredos comerciais. Tempos depois o administrador veio realmente a dizer-me que os 

                                                           
381 CONRAD, 2002, p, 73. 
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métodos do Sr. Kurtz tinham arruinado o distrito. [...] mas desejo fazer-vos perceber que não 

havia vantagem nenhuma em estarem ali aquelas cabeças.‖
382

 Só para delinear o horror por 

detrás da exploração que Kurtz desencadeia no posto que chefia, aludimos também à 

passagem do romance sobre o relatório que Kurtz escreve. Nesse relato, Kurtz acena 

claramente para o extermínio dos nativos. A princípio isso pode parecer uma mera alusão aos 

seus poemas dos quais nada sabemos, entretanto o que nos interessa de fato é o rabisco que há 

no final do relatório adjetivado como eloquente e aparentemente falacioso. O rabisco de Kurtz 

imprimia a seguinte ordem no seu ―pé de página‖: ―Exterminem todos os brutos‖.
383

  

Exterminar ―todos os brutos‖ é a prova de que Kurtz não media esforços para atingir o 

objetivo econômico da demanda de matéria prima retirada a fim de alimentar os anseios da 

commodity que o continente africano oferecia. Afinal, ―não existiam limites para o Sr. Kurtz 

quando se tratava de satisfazer os seus multiformes desejos e [...] faltava algo nele – uma 

pequena coisinha que, nos momentos de crise, nunca era encontrada por trás de sua 

esplendida eloquência‖
384

 

 Nessa ótica percebe-se que o cinismo é a alternativa tanto de Marlow, imerso na 

imensidão africana, quanto da empresa que o empregava. Essa injunção é também pela 

observação de que Marlow é um narrador que a todo tempo se auto-justifica, ele parece ao 

mesmo tempo estar dentro e fora daquilo que narra a seus companheiros. Em outras palavras, 

a razão cínica se faz presente no discurso desse narrador porque pouco a pouco ele vai se 

tornando cúmplice do horror e da violência que sua própria fala é capaz de denunciar de 

forma cifrada e matreira.  

No entanto, Coração das trevas nos mostra o fato de que quando o homem se vê fora 

da vigilância do outro em um ambiente selvagem, ele se corrompe ou torna-se o agente do 

horror.  

                                                           
382 CONRAD, 2008.p. 70 
383 Ibdem.p. 61. 
384 É possível também verificar esse mesmo ponto referido em algumas outras passagens de Coração das trevas. Ver por exemplo: 
CONRAD, 2002, p, 16-19-26-8. 
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Entendemos que vale notar que Kurtz não poderia ser aqui tomado como um cínico na 

concepção moderna, pois, ele é de acordo com a forma com que o interpretamos, uma espécie 

de vítima do próprio sistema que supostamente o encobertava e que fazia parte. Esse mesmo 

sistema, por sua vez o corrompe a ponto de levá-lo a extremos para garantir a matéria prima 

em grande quantidade. Assim vemos que o desvio de Kurtz na selva onde se encontrava é 

objetado por um procedimento automatizado, afinal: ―o desvio culpabiliza, o automatismo 

oficializa a conduta legalizada‖.
385

 Kurtz não é capaz de se autoreconhecer, pois o seu senso 

de distinção entre o certo e o errado encontra-se arruinado. Nesse sentido, ―[...] o todo (in 

totum) é rompido com as regras de permissão e proibição que demarcam uma cultura‖. Isso 

porque o ethos branco nesse período do imperialismo europeu da segunda metade do século 

XIX tinha em suas bases um sistema burguês, no qual Kurtz também fazia parte. Entretanto, a 

própria contabilidade burguesa por sua vez regia-se por um sistema em que houvesse o 

sentimento de obrigar os envolvidos nesse contexto a se sujeitarem a práticas e ações das 

quais estão sujeitos a, sobretudo à mácula da indiferença como é o caso de Kurtz que, além de 

um bom explorador de matéria prima, era um líder nato com autoridade no posto e, por ser 

assim, está sujeito à crítica e ao enfrentamento que são decorrentes de suas ações carregadas 

de falta de senso de justiça.
386

 

Por outro lado Marlow é cínico, mas para certeza disso é necessário levar em conta as 

suas construções sintagmáticas; elas são a prova de que ele representa o cínico, ao contrário 

do kynikoi.
 387

 Para melhor esclarecer, ainda se faz necessário ponderar que Marlow é capaz 

de perceber que, do ponto de vista dos negros sendo espancados ele talvez não seja muito 

diferente dos verdugos que exercem sobre eles (negros) a violência direta. Como podemos 

verificar na seguinte passagem do romance que colocamos em destaque: 

 

Um tilintar de correntes às minhas costas me fez voltar a cabeça. Seis andavam 

aprumados e devagar, equilibrando pequenos cestos cheios de terra sobre as cabeças, 

e o tilintar acompanhava o ritmo de seus passos. Traziam nos quadris trapos pretos 

                                                           
385 LIMA, 2003, p. 226-7. 
386 LIMA, 2003, p.225-6. 
387 Ver CONRAD, 2002, p. 87. 
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enrolados cujas pontas curtas às suas costas balançavam de um lado para o outro 

como caudas. Eu podia ver cada costela, e as articulações de seus membros pareciam 

nós amarrados numa corda; cada uma trazia um colar de ferro no pescoço e todos 

estavam interligados por uma cadeia cujos ventres balançavam entre eles retinindo 

compassadamente. Uma nova detonação no rochedo me fez pensar prontamente 

naquele navio de guerra atirando num continente. Era o mesmo tipo de som aziago; 

mas esses homens não poderiam, nem com todo esforço de imaginação, ser vistos 

como inimigos. Eram considerados criminosos, e a lei ultrajada, como os obuses 

explosivos, caíra sobre eles, num mistério insolúvel chegando do mar. Os peitos 

magros ofegavam em uníssono, as narinas violentamente dilatadas estremeciam, os 

olhos cravados no alto da colina.  Passaram por mim a pouco mais de um metro de 

distância, sem um olhar, com aquela indiferença absoluta, mortiça, de selvagens 

infelizes. Atrás dessa matéria bruta, um regenerado, produto das novas forças em 

ação, arrastava – se, desanimado, segurando um rifle pelo meio. Vestia uma jaqueta 

de uniforme com um botão faltando  e, vendo um branco no caminho, levou 

diligentemente a arma ao ombro. Isso foi por mera prudência, pois os homens 

brancos eram tão parecidos de longe que ele não poderia saber quem eu era. Ele logo 

se tranqüilizou e, como um sorriso largo, branco e velhaco, e um olhar para a sua 

carga, pareceu me incluir na sociedade de seu exaltado dever. Afinal, eu também 

fazia parte da grande causa daqueles nobres e justos procedimentos.
388

  

      

 Como podemos verificar Charles Marlow passa paulatinamente a assumir a lógica dos 

senhores na história que conta. Marlow ao assumir um discurso matreiro é de certo modo a 

forma cifrada e representativa do pensamento moderno vigente no século XIX no que diz 

respeito às campanhas de dominação ocorridas em nações periféricas que estiveram sujeitas 

ao jugo dos impérios europeus pelo fato de que ele legitima o horror além de fazer parte de 

uma empresa baseada em um sistema insuficiente: dinheiro, mercadoria e mais valia. 

Sistema que necessitava do emprego de uma despesa que não retorna: a morte 

engendrada por Kurtz como punição ou domesticação dos negros. Basicamente a insolência 

muda de lado e passa a ser instrumento dos senhores, isso pelo fato de que Marlow se satisfaz 

com seu auto posicionamento consciente diante do que é testemunha. Ele sabe que é parte da 

corte. No entanto vemos que essa forma de vida segue um sistema de regras e de valores que 

se invertem quando aplicados ao mesmo tempo trazendo junto a lei e o dolo que são por sua 

vez ditados como punição naquele ambiente selvagem e distante do Congo Belga. 

 Para efeito de contextualização é claro que é importante sempre ter em mente a corrida 

imperialista na virada do XIX - ainda que menos como um evento linear que precisaríamos 

                                                           
388 Grifo meu. Cf. CONRAD.2002. p.28. 
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reconstruir do que como uma situação que tende a tornar cada vez mais remota a possibilidade 

de estabelecer uma nítida linha demarcatória entre civilização e barbárie, dessa forma, ainda 

mais uma vez vale dizer que o correlato eloquente e bufão de Marlow se faz com uma fala 

volúvel que parece sempre estar se desresponsabilizando
389

 e tirando o corpo fora.
390

 

 Contudo, apesar do caráter de aventura e se tratar de uma viagem, a novela não é um 

roteiro; desde o início, o tom e as imagens de Conrad prevêem o pior.
391

  

Pois a situação pavorosa para a qual o Coração das trevas aponta vai se refratando no plano 

mais microscópico de sua literatura e isso
392

 se dá no romance por intermédio da súbita 

igualação de coisas aparentemente incomensuráveis no espaço de um único sintagma. Afinal, 

Marlow pula sem mais cerimônia de um substantivo para o outro - enlaçando com uma 

conjunção aditiva matreira termos completamente incomensuráveis, a exemplo disso, a 

comparação que ele faz do procedimento do qual é testemunha-cumplice como uma espécie 

―brincadeira sinistra‖: ―Havia um quê de loucura no procedimento, uma impressão de 

brincadeira sinistra na visão‖.
393

Essa junção de termos incomensuráveis no espaço de um 

único sintagma pode ser tomada como uma estratégia de velamento do seu discurso, pois, 

entendemos que uma brincadeira, quando adjetivada como sinistra, passa automaticamente a 

deixar de ter o seu sentido corrente. Ou melhor, deixa de ser brincadeira, em outras palavras, 

acima há uma junção de termos que são incomensuráveis em um espaço de um único 

sintagma. Isso pode ser explicado pelo fato de que uma ―brincadeira‖, no seu sentido corrente, 

não pode ser ―sinistra‖ pois se acaso for tal ação ou ato de brincar sinistro, logo deixará de ser 

uma ―brincadeira‖; afinal uma brincadeira não é de modo algum algo que pode ser tomado 

como sinistro. 

  

 

                                                           
389Ibdem. p. 42-3. 
390 Cf. supra. CONRAD. 2002. p. 28. 
391 O rio, segundo Charlie Marlow, é uma imensa cobra desenrolada. Cabe observar que a odisseia dele segue os mesmos passos da viagem 

de Conrad ao Congo, anos antes de escrever essa novela, desde Bomam até a cidade que hoje é Kinshasa, e em seguida até Kisangani.. 
392 C.f. supra. p. 133. 
393 CONRAD, 2002, p. 26.  
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TERCEIRA PARTE: 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas nessa vertigem na qual a verdade do mundo 

 só se manifesta no interior de um vazio absoluto, 

 o homem encontra também a irônica perversão  

da sua verdade. 

Foulcault  
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3.1. Conclusão 

 

... quando não houver mais nada  

para desmascarar  

Bertold Brecht, A decisão 

 

 Neste trabalho tentamos articular a diferença entre o cinismo grego - kynikoi e o 

cinismo moderno. Assim verificamos que não só na Antiguidade, mas na modernidade há um 

vasto e interessante campo para análise do cinismo. No entanto o cinismo de acepção grega 

ou os kynikoi diferencia-se do cinismo de acepção moderna pelo fato de que aquele tem por 

base ou princípio a sua sobrecarga de moralidade, contrário deste que como já se disse é 

amoral, egoísta e até mesmo manipulador.  

 Desse modo podemos verificar também que o cinismo de acepção moderna pouco ou 

nada pode contribuir em nossa vida. Por isso Sloterdijk propõe o retorno ao cinismo grego, 

cuja resistência satírica juntamente com a insolência e gargalhadas diante dos poderosos 

hipócritas da Antiguidade seria a solução. No entanto entendemos também que o retorno aos 

modos de prática filosófica dos kynikoi seria pouco provável; da mesma forma que a 

eficiência e a probabilidade de as pessoas adotarem os valores e formas de vida dos kynikoi 

em tempos modernos ser também remota. Portanto, o que de fato pode ser aprendido com a 

retomada da filosofia cínica?  

Aproveitando o ensejo da questão, pensamos na seguinte reflexão: o retorno à prática 

filosófica dos kynikoi agregaria a vida contemporânea mais senso de humor para adaptação às 

adversidades que a vida oferece. Mas de fato isso poderia contribuir de modo positivo para a 

vida do homem de hoje? Por outro lado sabemos que entender a complexidade das definições 

e do modo de agir do cínico moderno, aparentemente pode ter pouco a contribuir para a nossa 

vida, no entanto tentar reformular esse caminho nos faz ver com mais clareza e evidência 

aqueles que ao mesmo tempo são moralistas e também hipócritas.  
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Desse modo entendemos que o estudo dessa peculiar filosofia pode ser mais 

importante para a nossa construção intelectual, ao contrário do que muitos já pensaram.  

 Para todos os efeitos o retorno ao cinismo na acepção grega como propõe Sloterdijk 

nos faz pensar que em alguns casos, pode mesmo ser interessante e até saudável rir das 

pretensões de hipócritas de tiranos; contudo não conseguimos conceber que com o riso por 

exemplo, poderíamos resolver os problemas do mundo.  

Na definição de Sloterdijk o cinismo grego é ―amoral e bem humorado‖
394

 pois ele faz 

de sua crítica uma espécie de potencial para que seja possível  dar um novo sopro para a vida 

contemporânea. Observemos que o autor alemão define nesse ponto o cinismo grego como 

―amoral e bem humorado‖ portanto ele propõe que a reação ao novo modo cínico de cunho 

moral e hipócrita seria exatamente o retorno ao seu cinismo favorito que, como já se disse é 

amoral e hipócrita.  

Nesse sentido a proposta de retorno realizada por Sloterdijk em seu livro Crítica da 

razão cínica ao primeiro cinismo é por sua vez moralista.Todavia sabemos que os primeiros 

cínicos são amorais. Nesse sentido pensamos que não podemos ter as duas coisas ao mesmo 

tempo pelo fato de que o retorno proposto a uma filosofia considerada e definida como amoral 

é moralista e por isso, há mais uma vez um paradoxo que se torna extremamente preciso e 

certeiro em sua inverossimilhança aparente; pois sabemos que nesse caso, o retorno proposto 

por Sloterdijk se torna ao mesmo tempo, amoral e moral. 

 Diógenes de Sínope colocava em evidência as coisas erradas, ele fazia questão de 

expor o que as pessoas tinham vergonha. Por outro lado ele era um ser político no sentido que 

criticava tudo e todos ao seu redor com claras representações do dizer a verdade, ou melhor, 

de parrésia (παππηζία). No entanto Sloterdijk reconhece que o cínico grego Diógenes era um 

antiteórico, antidogmático e anti-acadêmico
395

. Ele ao mesmo tempo em que se apresentava 

como portador de uma política peculiar ele se portava como um animal político ―sem 

                                                           
394 SLOTERDIJK, 1987,p. 126. 
395 SLOTERDIJK, 1987. p. 160. 
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vergonha‖.
396

  O retorno à prática filosófica dos primeiros cínicos não necessariamente está 

sob a condição de vestir-se ou morar em um barril para que os benefícios dessa filosofia 

sejam vivenciados por nós modernos. Desse modo podemos pensar que os cínicos modernos 

(diferente dos gregos, que faziam uso de estratégias subversivas dotadas de humor 

escatológico e autossuficiência (αςηάπκεια), aliadas à resistência e à adaptação às 

adversidades), são aqueles capazes de se apresentarem como pessoas dúplices que fazem uso 

de suas justificativas, como se o fim justificasse os meios.  

As justificativas dos cínicos modernos são usadas para encobrirem as suas finalidades 

que se reduzem ao mero egoísmo.
397

 Este cínico por sua vez encontra-se nas variadas 

instâncias que compõe a sociedade. Isto é desde as instituições privadas às públicas e, por isso 

surge a necessidade urgente do retorno às ideias kynikoi.  

 Por outro lado temos o argumento da impossibilidade desse retorno embasado na 

hipótese de que a sociedade contemporânea não saberia lidar ou sobreviver com o 

individualismo e com as atitudes anti-sociais de Diógenes de Sínope. A conduta sempre será 

uma exceção, da mesma forma que sucedia no próprio tempo que viveu o kynikoi; isto é o 

kynikoi nunca será a regra, ainda sim na modernidade. Também por isso o comportamento e 

prática filosófica kynikoi ser uma exceção, é que podemos então entender que, de modo algum 

ele deve ser considerado sem valor. Entretanto admitimos também que parece plausível 

considerar que há uma sensação de valor ou estima para com os kynikoi. Por exemplo, admitir 

um pouco mais de humor em nossas vidas, da mesma forma que permitir o individualismo 

para aqueles que apreciam tal forma de vida parece de certo modo interessante. 

No entanto apenas isso não clarifica necessariamente a forma e o modo de tornar a 

sociedade atual mais cínica no sentido antigo e; portanto abre espaço para a proposição (que 

também deve ser pensada) de que não necessariamente essa atitude poderia ser uma solução e  

prática correta para vida na contemporaneidade. 

                                                           
396 Ibdem. p. 167. 
397 Cf. ONFRAY, M. Cynismes: Portrait du philosophe em chien. Paris: Grassey et Fasquelle, 1990. 
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 Contudo se pensarmos o cinismo grego sob a ótica da moral e da política chegamos à 

ideia que para Diógenes de Sínope a política deve ser rejeitada em favor da moral. Desse 

modo na modernidade, o que vemos é exatamente o oposto, visto que o cínico moderno, por 

exemplo é capaz de separar a política da moralidade. Nesse sentido podemos pensar até que 

ponto o primeiro cinismo é mais vantajoso que o segundo? Se pensarmos a partir de uma 

perspectiva mais ampla verificaremos que ambas as formas de conceberem tanto a moral 

quanto a política e a relação existente entre elas fazem com que ambos os cinismos, quando 

pensados sob a perspectiva da moral e da política valem a pena. Ambas as formas e  

manifestações são baseadas na vontade do individuo e não em critérios objetivos ou 

socialmente determinados como verdade. No primeiro cinismo por exemplo, vale  mais a 

atitude do que a fala. Diógenes de Sínope, por exemplo disse a alguém ―que lhe falou: ―Não 

sabes coisa alguma e te fazes de filósofo‖, sua resposta foi: ―Aspirar à filosofia também é 

filosofar‖.
398

 

 Nesse sentido podemos pensar que uma atitude moderna de um cinismo cuja 

desfaçatez é sua base pode ser exemplificada por exemplo pelo fato de que a tomada de 

posição desse cínico é o que conta; em outras palavras, se ele equivocadamente se define por 

uma ideologia, apenas está apoiando a vontade de outros. Afinal, no segundo cinismo, a 

verdade não escolhe lados, é a tomada de posição pessoal, nesse caso, que conta. Tal qual, o 

exemplo paradigmático do cinismo modernos, nesse caso, o romance de Conrad, Coração das 

trevas, o qual podemos ver que o seu  protagonista Charles Marlow não escolhe os lados, o 

que mais o interessa é a tomada de uma posição de caráter pessoal. Nas palavras desse 

protagonista inserido no processo de exploração da África do século XIX podemos ler o 

seguinte: 

 

Uma calamidade se abatera sobre ele, com certeza. As pessoas haviam sumido. [...] 

O que aconteceu com as galinhas, eu também não sei. Imagino que talvez o 

progresso as tenha pegado, de alguma forma. Entretanto, por conta desse caso 

                                                           
398 LAÊRTIOS, 2008, livro VI, §64, p.168. 
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glorioso consegui minha nomeação antes mesmo de começar a ter uma real 

esperança...
399

 

 

 Nesse sentido vemos que a contemporaneidade não comporta o ascetismo e a 

abnegação, isso pelo simples fato de que o interesse desse nosso tempo é diferente da 

Antiguidade clássica. Desse modo, mesmo se adotássemos os modos dos kynikoi dificilmente 

iriamos levar a cabo as atitudes extremas dos mesmos.  

 Como já se disse temos dois lados em relação à ambivalência kynike- cínica: de um 

lado temos a rejeição moralista em favor de uma autodisciplina e, de outro temos a liberdade 

individual juntamente com a hipocrisia que está em favor de uma falsa moralidade; nesse 

sentido entendemos que ambos os cinismos não são capazes de estabelecer uma relação de 

ponderação ou um caminho moderado e honesto cuja busca primordial seriam os objetivos 

práticos mesmo quando subjugados à necessidade de mantenimento de um determinado 

Status quo.  

Entretanto sabemos ser isso impossível pelo fato de que a vida humana não se limita a 

esse tipo de política, se fosse seria previsível e ao mesmo tempo maçante. Desse modo, 

podemos dizer que ambas as manifestações cínicas possuem aspectos positivos e também 

negativos. No entanto relacionar o primeiro cinismo–kynikoi como positivo, mesmo diante de 

sua amoralidade contribui para nos fazer pensar que a sociedade contemporânea é 

demasiadamente conformista e egoísta até mesmo pela incapacidade desses de conseguirem 

abraçar o ascetismo e o extremo individualismo, não o individualismo de agora que tem por 

base interesses próprio.  

Vale dizer também que não que essas atitudes transformariam esse novo cínico em um 

homem de valores positivos, mas poderia fazer com que esses tipos ruins se tornassem 

escassos e fossem facilmente identificados. Por exemplo, no caso de uma política moralista, o 

cínico pode suavizar as bordas mais duras dessa gestão totalitária por ser capaz de subverter. 

Por outro lado, esse mesmo tipo de cinismo é capaz de permitir a exploração egoísta desse 

                                                           
399 Grifo meu. Cf. CONRAD, 2002, p.19.  
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sistema mantendo certa distância e demonstrando com isso que se acostumou com o que 

presencia e, exatamente por essa razão, ele deve aprender a viver com isso. 

 Apesar de Diógenes de Sínope se inspirar na vida dos animais, para todos os efeitos no 

reino dos seres vivos, sabemos que apenas os homens são seres capazes de serem cínicos, 

quer do bem, quer do mal, ou melhor, kynikoi–cínico e vice versa. Se fosse o contrário a vida 

seria menos interessante. Isso quer dizer que o homem é especialmente o único animal que 

tem a possibilidade de portar o adjetivo de cínico; tanto é que o primeiro cínico apresenta-se 

como austero, ascético e adepto de uma vida de simplicidade, sendo ao mesmo tempo rude e 

carregado de princípios amorais, assim, esse kynikoi é classificado como obsceno e 

perturbador.  Já o segundo cínico é o malandro e sobrevive melhor que o primeiro, pois esse 

homem não tem princípios, o que esse espécime e/ou modelo ideal de niilista persegue é o seu 

próprio interesse em detrimento de qualquer valor moral. 

À guisa de conclusão compreender todos os tipos de cinismo e com isso tentar 

estabelecer as diferenças entre eles em níveis comparativos contribui sobretudo para todo e 

qualquer estudo que tenha a intenção de colaborar para a investigação das relações humanas.  
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II. APÊNDICE  

 

Resumo: CONRAD, J. O coração das trevas. Tradução: Celso Mauro Paciornik. 

Iluminuras. 2002.  

 

Ele soltou um grito sussurrado ao se defrontar com alguma imagem, alguma visão... 

gritou duas vezes, um grito que não era mais do que um suspiro:“ „O horror! O 

horror!‟ 

 

 Na cena inicial do romance ―Coração das trevas‖ de ―Conrad‖ há um grupo de homens 

a bordo de um navio Inglês ancorado no rio do Tamisa, na Inglaterra. Este grupo inclui um 

advogado, um contador, um diretor de empresa que possivelmente é o capitão e um homem 

sem profissão específica, apresentado como Marlow. Além desses, temos o narrador da 

história que não é apresentado pelo nome. Enquanto aguardam o momento propício de 

partirem, Marlow faz considerações sobre a atmosfera obscura da cidade de Londres e pode se 

perceber que, além do narrador, os outros que ali estavam não partilhavam com apreço e 

respeito às palavras proferidas por Marlow, pois este se apresentava como um homem 

peculiar, imoto e quedo, características que não condizem com um marinheiro. Apartir desse 

ponto, temos o relato da experiência pessoal de Marlow como um marinheiro de água doce no 

coração africano, fatoque lhe proporcionou o primeiro vislumbre do terrivel processo de 

colonização que ele presenciou. Marlow começa a relatar sobre a história que o levou  

conhecer o ―lendário‖, ―brilhante‖, e louco Sr. Kurtz, tornando se o narrador principal até o 

final da narrativa. Marlow diz tambén sobre o interesse e apreciação que tem por mapas, e 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31062011000200018
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31062011000200018
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relata ainda sobre sua paixão por viagens de exploração. Logo em seguida nos apresenta a 

forma como consegiu o emprego de capitão procurando a sua tia que tinha uma conexão no 

Departamento de Administração de uma empresa marítima de exploração de marfim, graças à 

influência desta, ele consegue realizar o seu desejo e é nomeado para substituir um capitão 

que foi morto numa escaramuça insignificante com os nativos. 

 Logo após a notícia do contrato e com a missão de resgatar o chefe do posto conhecido 

pelo nome de Sr. Kurtz, Marlow segue até o escritório da empresa localizado em uma ―cidade 

sepulcral‖, e diante disso é acometido por um augúrio, Além disso, ele tem a impressão de 

que todo mundo está olhando para ele com pena. Em seguida ele é encaminhado para o 

médico que lhe faz exames e perguntas nada convêncionais, o que o deixa pensativo e com a 

impressão de que local onde se encontrava medonho. No dia seguinte Marlow embarca numa 

viagem que levaria um mês até a estação principal da compania da qual ele fazia parte, 

durante a viagem ele observa a costa africana com toda a sua agitação. Chegando no local 

destinado ele se depara com a primeira notícia de morte - um dos membros da empresa havia 

recentemente cometido suicidio.   

 Duas figuras vêm de encontro a Marlow, o primeiro é um menino que carregava um 

olhar vázio e que foi presenteado com alguns biscoitos pelas mãos dele, o segundo é um 

homem que transmitia uma imagem de respeitabilidade e elegância, mesmo em meio ao caos 

presente. Logo após as devidas apresentações e cumprimentos, Marlow descobre que o 

esbelto homem era o chefe da compania e imediatamente torna-se amigo dele e começa a 

passar boa parte do seu tempo em sua cabana, em compania do contabilista que por lá fazia as 

suas contas. O tempo de dez dias foi suficiente para que Marlow conhecesse o mal 

temperamento do fazedor de contas e logo em seguida parte para uma jornada de 200 milhas 

rumo ao interior do Congo em companhia de 60 homens ―desleais‖, ao encontro da estação 

que estava sob o comando do Sr. Kurtz. A jornada é árdua, Marlow atravessa muitos 

caminhos, vê casas desertas, vê homens negros trabalhando que são caracterizados com 

termos animalescos e quando finalmente chega à estação secundária ele conhece de maneira 
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estranha o gerente que momentaneamente irá monitorar o seu trabalho. Logo em seguida ele 

recebe a notícia de que o navio, no qual irá prosseguir com o seu trabalho encontra- se 

quebrado, pois um comandante que foi improvisado sob ordens de subir dois dias antes o rio 

com o vapor, chocou se contra pedras do fundo do rio e por isso naufragou. A permanencia de 

Marlow no posto torna- se necessária por um tempo (meses) e então, ele decide consertar o 

barco – mas para tanto era necessário rebites, o que por sua vez não havia por lá. Enquanto 

isso Marlow entrega se a tarefas mundanas, durante esse tempo o nome de Kurtz não saia da 

boca dos que ali o rodeavam. O tio do gerente chega com sua expedição e Marlow ouve 

atento e acidentalmente a conspiração que fazem o tio e o sobrinho; eles arquitetam sobre o 

plano de ver Kurtz e seu assistente enforcados, a fim de eliminarem com tal ato a  

concorrência na busca desdenfreada do marfim. 

 Com o vapor finalmente consertado, Marlow parte para a estação de Kurtz com a sua 

tripulação, encarando oito milhas mesmo com as dificuldades de navegação do rio e com as 

dificuldades de operação do frágil vapor, já velho, deteriorado e com o motor defeituoso. E 

mesmo assim Marlow vai avançando lentamente em direção ao seu objetivo - resgatar o Sr. 

Kurtz das trevas da barbárie. 

 Numa noite eles resolvem parar e descansar, no entanto os rumores apontam que o 

grupo de Marlow é alvo de ataque dos nativos, além disso, os boatos também diziam que 

Kurtz estava morto. Nesse meio tempo ouve se um zumbido de flechas que descem do céu 

sem explicação nenhuma e eles revidam com tiros de rifles de onde estavam; o timoneiro 

morre e Marlow supõe que Kurtz poderia ter também sucumbido durante algum desses 

ataques descomunais, e isso o deixa perturbado. Logo após o funeral do timoneiro que fora 

providenciado por Marlow, a subida até a desembocadura do rio do Kongo continua, 

aparecendo em seguida a figura do russo que é caracterizado como um arlequim. Este traz a 

notícia de que Kurtz não se encontrava  morto e sim enfermo e que o desejo dos nativos e de 

Kurtz era a permanencia deste no posto, pois aqueles acreditavam piamente que as suas 

mentes teriam sido alargadas pela figura carismatica de Kurtz. Com isso Marlow percebe a 
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dimensão e o poder que essa figura possuía entre os nativos; mais adiante e com a chegada ao 

objetivo, finalmente Marlow tem a chance de conversar com Kurtz, que realmente encontrava 

se doente e no ―leito de morte‖. Percebendo a chegada de Marlow, os nativos cercam a cabana 

de Kurtz até que a presença deles não é mais admitida. Enquanto Marlow cochilava durante a 

noite, Kurtz foge do seu destino, pois acreditava que ainda não havia concretizado todos os 

seus planos, e Marlow percebendo a fuga sai imediatemente em sua busca, assim que o 

encontra, leva o de volta com facilidade para o seu leito e lá Kurtz confia a ele todos os seus 

arquivos antigos e documentos, entre esses encontra se a fotografia da sua noiva. No dia 

seguinte, o vapor sai da estação levando a bordo Kurtz, isso incomoda  a seus idólatras de 

forma inesperada na narrativa, pois eles ao invéz da sedição optam pela paficidade: depois de 

alguns dias a bordo morre o louco Kurtz proferindo a palavra ―horror‖, ―horror‖. Marlow 

retorna a Inglaterra, mas a memória de seu ―amigo‖ Kurtz o persegue e faz com que visite a 

mulher da foto. Ela recebe-o enlutada pela dor da perda e fala longamente sobre as qualidades 

pessoais de Kurtz e pergunta sobre suas últimas palavras antes do suspiro final. Marlow 

mente a ―pretendida‖ dizendo-lhe que foi o nome dela a última palavra do morimbudo.  
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FIGURA II. 

 

KISH, M.―Heart of darkness‖. Illuminated "Heart of Darkness," lavishly illustrated by Matt Kish, Tinhousebooks, New York.400.  

                                                           
400  O trabalho de Kish contém 199 ilustrações para esta edição. Uma para cada página virada em tinta, marcador e aquarela. No geral, as 

ilustrações são abstratas, grotescas e às vezes psicodélicas – o que contribui de forma significativa em termos de representação do texto 

original. Disponível em: http://boingboing.net/2013/12/18/illuminated-heart-of-darknes.html. Acesso em 16/05/2016. 
 

http://boingboing.net/2013/12/18/illuminated-heart-of-darknes.html



