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PLATÃO E O TRABALHO*

JUSSEMAR WEISS GONÇALVES**

RESUMO
Nesta comunicação, parte de nossa pesquisa sobre o trabalho na

Antigüidade, observamos que Platão, apesar de valorizar abstratamente o
trabalho, como modelo teórico, para pensar a prática política, não faz o
mesmo com o artesão e seu mundo concreto.

Em Platão, o universo da pólis é apresentado pelo menos de duas maneiras
distintas: uma elaborada pelos seus interlocutores e outra própria de Platão. Apenas
esta segunda visão será aqui abordada, através do estudo do universo semântico do
trabalho criado por Platão em suas obras. Valorizando as técnicas, transformando o
criador do mundo em artesão, Platão nos apresenta uma visão particular do mundo
do trabalho, na qual existe um contraste brutal entre o estatuto social dos artesãos
e o estatuto metafórico do artesanato. É como se Platão descarnasse, vampirizasse o
artesão de seu saber, para utilizá-to na elaboração de sua filosofia. Conceitos que
envolvem o mundo dos artesãos assumem novas conotações no universo semântico
de Platão,

Começaremos por techné, que remonta a um verbo muito antigo, teuchà,
cujo sentido, em Homero, é: fabricar, produzir, construir. Pode também significar
instrumento por excelência. Podemos também observar a passagem desse sentido ao
de causa, em verbos como fazer, ser, trazer à existência, muitas vezes desligados da
idéia de fabricação material, mas nunca da de ato apropriado e eficaz. O derivado
tuktos, que significa bem construído, bem Iabricado. acaba por significar acabado,
terminado, completo. Tektôn - no início, carpinteiro, como aparece em Homero,
Esquilo e Sófocles, assume depois o significado de trabalhador, artesão em geral, ou
mestre em uma ocupação dada, específica, para finalmente assumir o significado de
bom construtor, produtor ou autor. Techné, produção ou fabricação, torna-se,
logo, a produção ou o fazer eficaz e adequado, em geral, a maneira de fazer
correlativa a uma tal produção, e também refere-se à faculdade que permite a
habilidade produtiva relativa a uma ocupação. A partir de Heródoto, Píndaro e os
trágicos, torna-se habilidade em geral (Castoriadis, 1987:237).

'* Trabalho apresentado na V Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos,
realizada em Garibaldi no período de 23 a 27 de julho de 1990.
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As palavras technê e demiurgo nos colocam de uma forma clara essa
inventiva platônica, e nos possí bil itam analisar as relações entre esses conceitos e a
prática que eles encerram. Piatâo, no decorrer de sua obra, institui o artesão ou o
demiurgo como exemplo de um saber ou de um paradigma da política. "Toda vez
que Platâo pode se referir a uma atividade corretamente definida no seu objeto, é à
atividade artesanal que ele se refere, direta ou indiretamente" (Vidal-Naquet,
1981: 293). Para o filósofo grego, existe uma apreensão específi"ca do conceito
techné, onde a referência é o desligamento das technai de seu universo empírico
(Vernant, 1973:234-9). As technai representam níveis de conhecimento (Político,
258 b-d, 259 a-b), modelos teóricos que se opõem às técnicas produtivas. O que
Platão faz é afastar-se do ponto de vista do artesão, do produtor, associando a
techné (modelo) à ciência, dissociando aquela da experiência [Jolv, 1979:218). O
trabalho artesanal aparece como trabalho manual (xeirotechnas-apologia, 22 c)
desvinculado de qualquer conhecimento que não o necessário para o exercício da
profissão, pois o artesão tem no quadro de seu métier o limite de sua sabedoria.
Outra palavra usada para designar o artesão no sentido estrito é o adjetivo banausos
(e o substantivo banausia) no qual o valor pejorativo é muito vivo. Platão emprega
essa palavra em concorrência a demiurgia. Em uma passagem da República (L VI,
495 doe), ele se refere aos que procuram a filosofia, vindos do mundo do trabalho, "
como sendo naturalmente impróprios, porque seus corpos foram deformados pelas
artes e os ofícios, da mesma maneira que suas almas foram degradadas e mutiladas
pelas profissões artesanais (banausos). A demiurgia funda o corpo, mas é a alma
que é insultada quando se é um banausos. No livro VII da República (522 a), Platão
exclui da classificação das ciências as technai, classificadas como banausos. Essa
classificação enquadra primeiramente as technai referentes à metalurgia, mas, por
extensão, no decorrer do século V a.C., devido à laicização das technai, estende-se a
toda e qualquer techné, Metaforicamente existe uma valorização das technai, mas
socialmente o desprezo a elas é claro, como coloca Platão nos diálogos: Górgias
(5nc), República (L VII, 522 a-b), Alcebíades (131 b), Banquete (203 a), Leis (I
643 e - 644 a). Também é comum na obra do filósofo a existência de oposições
que autorizam, como em Górgias (450 dl. o antagonismo de logos a ergon,
revelando uma clivagem entre técnicas, ou no Político (258), onde se constrói uma
oposição entre práxis e gnosis, permitindo estabelecer nesse texto as diferenças
específicas que dividem o gênero único e indiviso das ciências e das técnicas.

Um outro conceito usado por Platão em sua obra é demiurgo, que assume
não apenas o papel descrito por Homero, que une a técnica e o místico mas
incorpora a ambigüidade lingüística, muito comum nos séculos V e IV a.C., que
considera o demiurgo ora legislador, fabricante de cidadãos, ora artesão. O
demiurgo platônico é, certamente, um técnico: artesão, rapsodo, médico, pintor,
escultor. Todos esses personagens têm em comum uma prática ligando-os ao
mundo. Mas esse demiurgo também é um criador (Vidal-Naquet, 1981 :267), um
animador que transmite uma dinamis (Timeu, 30 d), um construtor de almas
tTimeu, 34 b-c). Platão chama sua divindade suprema, aquela que toma a matéria
em estado caótico e a molda à semelhança de um modelo ideal, de demiurgo. "São
expressões ligadas ao mundo do trabalho, como 'invenção', 'moldagem', 'demarca-
ção', 'vazar em cadinho', 'recortar' e 'entrançar' que conduzem a maior parte da
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narrativa no diálogo Timeu. Mas este Technites-Demiurgo não é um escravo "do
trabalho. ~ um artista, ou melhor, o que um artista teria que ser, na concepção de
arte de Platão. Não o inventor de uma nova forma, mas o impressor de uma forma
preexistente sobre uma matéria sem. forma" (V,lastos, 1987: 27.). E~e é um criador,
um ser que engendra o mundo ttikto) atraves de modelos ideais, tendo corno
esquema as technai, seguindo uma hierarquia definida pela complexidade de cada
technê. Abstraída da empeiria, a demiurgia platônica caracteriza urna técnica
própria à episteme e à existência de um modelo exterior e superior (Górgias, 503
doe). "Episteme, dinamis e techné formam um sistema de conceitos que se
reforcam e interagem mutuamente" (Cambiano, 1971:91). Neste sentido, o
demi~rgo platônico abandona as práticas concretas do artesão, que, para ele, são
meios na construção do mundo. O demiurgo, pai e criador (Timeu, 28 e 34 b),
utiliza todas as technai conhecidas no momento, mas o faz mediante a utilização de
uma hierarquia na qual a complexidade de cada techné está ligada à construção de
uma parte do corpo ou da alma. Neste sentido, a alma é engendrada através da
metalurgia (Timeu, 35 a), e a construção do corpo é feita por uma atividade menos
complexa, como as técnicas do ceramista. Como explicar essa preponderância das
técnicas artesanais já reconhecidas por Platão como banausia e xeirotechnia? Como
explicar que a agricultura, reconhecida por muitos autores gregos como fonte de
cidadãos sadios, seja apenas responsável pela circulação de sangue? O que leva a essa
inversão quando a agricultura é sinal de civilização, como em Homero, na llíada, ou
mesmo em Platão, no Timeu, onde a palavra que determina o universo material é
exatamente aquela que designa o campo, o território cultivado, a XORA, em
oposição a GEA, a terra inculta, não cultivada - por extensão, não civilizada. Será
porque a agricultura não é vista como profissão, como ligada a uma techné? A
moral hesiódica, ligada à agricultura, preconiza um gênero de vida onde cada um
deve contar apenas consigo. Nessa moral, o progresso industrial quase não existe,
não havendo espaços a não ser para a agricultura, que forja moralmente os homens
pelo trabalho penoso. Sem o concurso de especialistas, Hesíodo ensina aos
camponeses os meios pelos quais eles podem se fazer autônomos. Também
Xenofonte, no século IV a.C., coloca uma visão semelhante à de Hesíodo, na qual o
trabalho agrícola não é visto como profissão. O trabalho agrícola produz uma aretê
semelhante à da guerra. No Econômico (VAI. a agricultura é vista como arte tal
qual a gukrra, longe de ser entendida como uma techné , como um método eficaz,
saber rigoroso" preconizado por Platão. Podemos também explicar esta inversão
através da oposição proposta por Vidal-Naquet em seu livro Le chesseur noir: "Há
dois sistemas de valores que se afrontam no interior da obra platônica: um sistema,
de alguma forma oficial, público, que é a afirmação do cidadão, ligado à cultura da
terra, e que prioriza o georgós", ligado à cidade real na qual a agricultura adquire
um valor simbólico que a dignifica, que a faz modelo e "outro sistema dissimulado,
mas que emerge no Timeu, nas Leis e que faz da função artesanàl, a de Prometeu, a
de Hefaístos, o centro da atividade humana" (Vidal-Naquet, 1981 :308). ~ clara,
também, a predominância do mundo artesanal na mitologia: "a pluralidade de
divindades ligadas às técnicas, Atenas, Hefaístos, Prometeu e de heróis que
receberam o título de primeiro inventor, como Dédalo, Palamedes e Epeios, revela
sobre o plano religioso uma verdadeira sacralização da função técnica" (Frontisi-Di-
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cr oux, 1975:24). Isso demonstra que não apenas Platão, mas toda a Antigüidade
Clássica tinha consciência do papel desempenhado pelo desenvolvimento técnico·no
progresso cultural da humanidade. No entanto, essa idéia não se assemelha à nossa.
"Os gregos da época clássica sabiam muito bem que sua civilização havia partido de
origens modestas e tinha progressivamente se elevado a um nível superior. Porém
esse progresso técnico, ou mesmo econômico, era condição e não fim de uma
civilização. Fora graças à habilidade técnica que o homem pudera criar a
civilização" (Vidal-Naquet. 1986:25). Platão reconhece essa importância, e no
Górgias (503 d, 506 d) mostra como os artesãos ajustam as partes da obra que eles
elaboraram em um todo ordenado, conforme um plano, um esquema, um eidos
determinado. Tais esquemas encontram·se no corpo humano, no discurso, no
universo inteiro, como atesta Timeu. O gesto do artesão, pouco valorizado,
degradado na prática, adquire em Platão um sentido cósmico inovador. O
trabalhador é portador de um saber próprio que merece ser conhecido profunda-
mente e sobre o qual Platão lança um olhar, um novo recorte, criando noções para
as quais a linguagem corrente não tem classificação. Nada escapa ao interesse do
filósofo: nem o objeto, nem o método, nem a estrutura da mais simples técnica.
Platão lança seu olhar atento sobre as grandes articulações e sobre detalhes
concretos das technai. Desta forma dá aos filósofos um exemplo que não foi muito
seguido, pois mesmo Aristóteles não parece ter dado a mesma atenção às artes e aos
ofícios. Essa visão acurada em relação às estruturas das technai levou Maxime
Schuhl a dizer, referindo-se aos estudos e análise das technai ligadas à produção e à
aquisição, que Platão rivaliza-se com os melhores especialistas da atualidade
(Schuhl, 1953:470). Platão observa a mais simples das technsi, buscando ver não o
trabalho dos homens - banais r: mas algum parentesco com o método lógico, com
o modelo ideal, com uma ordem cósmica acima da prática e da degradação do
cotidiano.

Platão constrói uma compreensão' própria tanto da techné quanto da
demiurgia; no entanto, isto não significa uma valorização do trabalho. Nas Leis, os
artesãos não residem propriamente no centro urbano, ficando sob a tutela dos
eqronomes, que julgam e decidem quantos e quais são necessários e em que lugar
residir. Isso visa à utilização do menor número possível de ar tesãos. fazendo-os mais
úteis aos cultivadores. Na cidade, eles estão a cargo dos nomes e são colocados, em
relação a direitos, em identidade com os metecos (Leis, 848 e - 849 a).

Na cidade real, o que podemos notar é o crescimento das atividades
artesanais. Em Atenas, com o fim das guerras médicas, cresceu muito o papel social
dos artesãos, tendo como efeito notável a divisão social do trabalho como regra
universal da vida econômica. Notemos que a própria elaboração singular que Platão
constrói das technai diz respeito ao desenvolvimento das práticas artesanais. Mas, se
por um lado cresce sua importância em Atenas e no mundo grego, por outro lado
sua vida não serve de modelo ou exemplo a ninguém. Trabalhando lado a lado com
escravos em lugares lúgubres, como diz Xenofonte, "à beira do fogo e com o corpo
torcido" nada os dignifica. Seres considerados banais, mas que colocaram suas mãos
em todas as grandes obras da civilização grega, eram pouco mais que escravos, pois a
condição de homem livre é que este não viva na sujeição de ninguém. Presos ao
mundo do necessário, ligados à vontade do usuário, os artesãos foram, na Grécia
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dos séculos V e IV a.C., o elemento fundamental na construção da cidade
democrática e de sua civilização. Mas a ideologia dominante negou a sua
importância e seu lugar efetivo neste mundo. São eles os desqualificados, sapateiros,
carpinteiros, conforme Platão, que participavam das decisões das assembléias. Mas
participavam não pela sua condição de artesãos, de trabalhadores, mas sim, como
diz Protágoras, por serem portadores da mchné Politike.

Os herdeiros de Dédalo, que segundo Pausanias "foi célebre no mundo
inteiro pelo seu talento e ao mesmo tempo pelas suas andanças e infortúnios" (VII,
IV 5), herdaram a marca de serem aflitos e divididos. Na cidade, eram cidadãos de
um lado, artesãos de outro, sem que essas realidades se contatassem, produzindo
uma lógica da ambigüidade. "Para saírem das sombras, os artesãos tiveram que se
fazer heróis da intel igência" (F rontisi-Ducroux, 1975: 193). Essa visão metafórica
platônica não seria de alguma forma um tributo ao artesão? Não seria o triunfo da
imaginação filosófica sobre o arraigado preconceito existente na cidade? (Vlastos,

1987:27).
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