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Resumo em Português:

A narrativa, posta numa forma mítica, por Platão, na sua obra
Protágoras, relativa à prática do Titã Prometeu no sentido de salvar
a possibilidade da humanidade, após a desastrada intervenção de
seu irmão Epimeteu aquando da distribuição dos dons necessários
aos mortais para que estes pudessem ascender ao mundo da luz, as-
sim inviabilizando a existência da humanidade, mostra um Prom-
eteu diferente, que mais não fez do que isso de único que era
necessário para resgatar a mesma possibilidade do género humano.
O furto das artes do fogo não é um acto de «hybris», mas o único
modo de obter o único elemento que poderia substituir de forma
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4 Américo Pereira

omni-plástica os dons de que a mesma humanidade fora privada.
Deste modo, Prometeu não é um herói de tipo antecipadamente
fáustico, mas um real salvador da humanidade.

Palavras-chave: Prometeu, Epimeteu, cosmos, ser humano,
salvação.

English abstract:

Generally considered as a rogue saviour of humanity at the ex-
pense of something that belongs exclusively to the gods, Prome-
theus is, in Plato’s perspective, a true saviour of mankind. In the
myth he dedicates to this sublime figure, in Protagoras, the founder
of the Academy portraits a Titan who, after having consented in
letting his not so very bright brother distribute the necessary skills
needed by the mortals to be able to access to the world of light, does
precisely that which is mandatory in order to amend the poor result
of his brother’s action relative to the human gender which was left
without any proper resources, thus condemned to the impossibility
of existence: he gives them the only means to substitute all the due
but lacking capacities, fire, the all-metamorphic element, the prag-
matic giver of life possibility. Thus, in spite of all, Prometheus is
the saviour of humanity.

Key-words: Prometheus, Epimetheus, cosmos, human being,
salvation.

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

Prometeu salvador 5

Introdução

No comum panorama cultural, a figura de Prometeu surge abun-
dantemente, se não mesmo maioritariamente, como a entidade cos-
mológica e cosmogónica responsável, num contexto mítico muito
próprio, pela literal salvação da humanidade, mas também como
a entidade divina que salvou a mesma humanidade às custas do
divino, de algum modo não se limitando apenas a elevar o ser
humano a um estatuto ontológico que não é o próprio seu e que,
assim, não lhe compete – a divindade –, mas degradando relati-
vamente o divino, através de uma promoção ontológica indevida
outorgada a algo que o não merecia. Acontecida esta impertinente
promoção, que é de índole ontológica, confundem-se os níveis on-
tológicos próprios de mortais e deuses, lançando, deste modo, o
processo de cosmicização, iniciado com a manifestação dos pro-
dutos da erótica de Caos, numa senda de reversão, reaproximando
o nascente cosmos do mesmo Caos de onde tinha emergido, com
e por meio de uma diferencialidade ontológica própria, perdida a
qual, nada mais resta ao cosmos do que reverter a Caos.

Assim sendo, a inicial e manifesta obra de imprescindível for-
mação cosmológica, por via do trabalho soteriológico realizado
junto de uma humanidade deixada incompleta, desmunida de po-
tencialidade própria de ser, parece transformar-se numa poiética
desastrada, anuladora da mesma cosmicidade que se procurava sal-
var. Prometeu passa de agente soteriológico da completude da or-
dem cósmica a instrumento de condenação definitiva dessa mesma
ordem: o obreiro da confusão das ordens ontológicas é o introdutor
da desordem onde apenas a ordem pode ser garantia de manutenção
em acto da diferenciação ontológica própria necessária para que
haja cosmos.

Um convívio, por mínimo que seja, desde que seja atento, com
o grande mito cosmogónico helénico que contextualiza a parte (ne-
cessariamente nele integrada) correspondente à narrativa dedicada

www.lusosofia.net
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6 Américo Pereira

a Prometeu, imediatamente nos permite perceber que não é pos-
sível, para que haja cosmos, haver qualquer forma de confusão en-
tre a nova ordem, precisamente cósmica, e isso de nomicamente
irreferenciável a que se dá o nome de Caos. Este horror ao abso-
luto da não-ordem percorre não apenas todo o pensamento mítico
helénico, mas também todo o seu pensamento filosófico, persistin-
do, em grande parte do pensamento da tradição que nele encontra
a sua primeira fundação, até à presente contemporaneidade.

Para quem viveu no seio destes mitos, era impensável poder
aceitar uma qualquer mistura de ordem com desordem: esta, após
manifestar a sua ínfima presença, se deixada sem contenção e mes-
mo aniquilação, acabaria por eliminar toda a ordem e fazer voltar
o tendencialmente higiénico mundo à imundície caótica. Sem que
houvesse ou pudesse haver uma qualquer forma de noção aproxi-
mativa do que se possa “entender” como o nada, isto é, a absoluta
ausência de tudo, de qualquer coisa, servia a absoluta ausência de
ordem do Caos como «nada de possibilidade» ontológica cósmica.

A relação do sujeito mítico helénico com a possibilidade de
retrocesso do cosmos para o Caos é, assim, não algo de mera-
mente psicológico, mas de verdadeiramente ontológico, pois revela
a mesma periclitância do modo de ser cósmico, que nada é, absolu-
tamente, sem a ordem que o ergue como propriamente isso que é e
isso que é é segundo a forma da ordem. Assim, sendo, sem ordem,
nada. Absolutamente nada. E absolutamente nada, porque ao Caos
não se pode atribuir qualquer forma compatível com a intuição que
se tem no seio do cosmos ou com a linguagem que se pratica no
seio do cosmos.

É contra esta essencialíssima e substancialíssima ordem cós-
mica que Prometeu parece atentar por meio de sua pragmática,
que confunde níveis ontológicos, destruindo, assim, a divisão onto-
hierárquica e, com ela, a mesma ordem informadora e erectora da
realidade dos seres humanos e do seu não apenas correlativo, mas
integrativo mundo.

www.lusosofia.net
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Prometeu salvador 7

Parece, deste modo, que, após sucessivas gerações, que pro-
duzem nas assim sucessivamente geradas entidades um afastamen-
to radical – ou que assim superficialmente se manifesta – das forças
primígenas próximo-caóticas, avançando no sentido, que tenden-
cialmente parece tornar-se definitivo – lembre-se o papel das Erí-
nias/Euménides – de uma total separação entre Caos e cosmos,
surge alguém que labora num sentido inverso, logo, caotizante,
pois parece voltar a querer produzir um indistinto mundo de mis-
tura.

Misturar isso que é apenas próprio do divino com o que é pró-
prio do humano é regredir em termos cosmológicos e, assim, tornar
periclitante toda a evolução, progressiva em termos ontológicos,
que se registou desde a eclosão de Gaia a partir do Eros caótico.

Pensada assim, a iniciativa de Prometeu é perigosíssima para
tudo o que constitui o mundo, pois re-introduz desordem numa or-
dem tão difícil e penosamente adquirida: foram necessários crimes,
guerras, degradações, tudo formas de “morte” impostas a entidades
tendencialmente anómicas e que não podiam propriamente morrer,
mas que foram, deste modo, assim se esperava, definitivamente de-
gredadas e degradadas para «topoi» do mundo próximos do Caos
de onde tinham emergido e onde deveria passar a ser o seu defini-
tivo e inamovível lugar.

Apenas a manutenção desta ordem frágil e precária poderia per-
mitir a continuidade da forma mundana triunfante, precisamente a
forma que se distingue por ser isso mesmo: uma forma. O triunfo
do mundo olímpico, como sabido há já muito tempo, é o triunfo da
formalidade sobre a sua antitética informalidade, absolutamente in-
compossíveis. Assim como, nos tempos incoativos, o movimento
absoluto do Caos era a garantia contra o impensável nada absoluto,
mas uma garantia absolutamente informal em sua mesma “forma”
caótica, que teria de se metamorfosear ou nunca haveria coisa al-
guma mais para além de um movimento caótico, assim nos tempos

www.lusosofia.net
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8 Américo Pereira

cósmicos a ordem é garantia de que a evolução ordenada do movi-
mento originado no Caos não se perde por colapso neste.

Tendo em conta que este é o pano de fundo cosmológico que
sustenta miticamente o sentido vivencial dos seres humanos que
compuseram estas narrativas, não é de admirar que os mesmos
seres humanos lutem inexoravelmente contra tudo o que ameace
essa ordem cosmológica que lhes permite, em absoluto, do ponto
de vista do mesmo sentido vivencial, ser. Deste modo, tudo e todo
o ser – humano ou não – que atente contra tal ordem tem de ser
travado, sem piedade. Compreende-se a razão pela qual Prome-
teu foi tratado como foi, após ter ajudado a mesma humanidade
a poder ser. Ora, é esta mesma possibilidade absoluta própria da
humanidade, insubstituível como tal, isso que está em jogo na subs-
tância narrativa do mito geral que aqui serve de enquadramento à
narrativa autónoma de Platão.

A tradição mítica anterior a Platão opõe a possibilidade da hu-
manidade, como salva por Prometeu, à mesma possibilidade da di-
vindade, isto é, do mundo divino. Não se trata apenas de um qual-
quer modo de incompatibilidade superficial, político ou mesmo
psicológico entre os deuses e esses incómodos seres humanos –
que não devem meter-se ou ser metidos onde não são ontologica-
mente chamados –, mas, porque a sua mesma salvação se fez à
custa do frágil equilíbrio da ordem cósmica, de a sua mesma exis-
tência, assim marcada, ser incompatível com a manutenção de tal
ordem.

Se esta ordem ainda parece ter sobrevivido, mesmo após o acto
– em «hybris» – salvífico de Prometeu, tal não se deve certamente
a algo de estruturalmente cósmico – ou pode não se dever, o que
ainda é mais incerto –, mas a uma qualquer feliz coincidência:
talvez as Erínias estivessem estranhamente distraídas. E aquando
de uma próxima iniciativa disruptora do ponto de vista cosmo-
lógico como será? Ainda sobrará alguma coisa do cosmos?

A humanidade que aqui surge, vista a partir desta constatação

www.lusosofia.net
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Prometeu salvador 9

anti-ordenação cósmica, é uma humanidade inimiga da divindade,
nunca devendo ter existido, do ponto de vista do divino, uma vez
falhada a sua primeira possibilidade.

A humanidade nunca deveria ter existido, ou nunca deveria
ter tido futuro, nunca tal lhe deveria ter sido permitido, uma vez
inconcluída a sua primeira tentativa ontogénica.

É esta desejada morte da nascente humanidade que Prometeu
vai evitar.

É por o ter feito que é castigado. O castigo é dado não pelo
modo como fez o que fez, mas por ter feito o que fez. O modo é
inconsequente. A «hybris» de Prometeu não reside em ter furtado
o fogo dos deuses aos deuses ou em ter genericamente enganado
estes, mas em o ter feito em favor ontológico de algo que não era
já para ser, a mesma humanidade. Foi por ter salvo a humanidade
não por ter enganado os deuses olímpicos que Prometeu sofreu vin-
gança destes.

Não é, pois, a diminuição da quantidade do olímpico fogo que
está em causa – o que seria, até, dificilmente entendível e mani-
festamente pueril –, mas o atentado contra a ordem cósmica ao ter
ajudado a manter em ser o que era para já não ser, absolutamente.
No entanto, segundo esta narrativa mítica, a humanidade deve tudo
a Prometeu, pois deve-lhe a continuação da única grande riqueza
que verdadeiramente conta, a da mesma sua possibilidade.

Prometeu não é, assim, um Fausto muito antigo, mas uma figu-
ra de uma dimensão muito mais grandiosa, essa que conseguiu
modificar a evolução cósmica de modo a permitir que a humani-
dade pudesse ser.

Ora, do ponto de vista da mesma humanidade, que pode ser
mais grandioso do que esta mesma obra? Obra, que, no contexto
mítico em que se dá, é uma verdadeira obra de misericórdia, a-
liás, na qual vemos prefigurada a futura metamorfose das Erínias
em Euménides: é o mesmo impulso de prática misericordiosa, se
bem que não prescindindo do sentido literalmente cosmológico de

www.lusosofia.net
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10 Américo Pereira

ordem, apenas dando a este uma tonalidade final totalmente anti-
caótica, ou seja, tendo já atingido o lugar e o tempo da total maturi-
dade do mesmo movimento que cria e que já não encontra qualquer
obstáculo à mesma criação – por isso podemos usar o termo «criar»
em substituição do termo «produzir».

É este movimento de consolidação da capacidade produtora
erótica do cosmos que permite a evolução platónica para um sen-
tido cosmológico de total irradiação agatónica, precisamente a-
quando das magníficas imagens meta-fóricas do sol presentes na
sua Politeia1. Ora, é o mesmo Platão quem apresenta uma versão
muito diferente do mito de Prometeu, no «mythos» sobre este sal-
vador da possibilidade da humanidade, que aqui nos vai interessar
em termos de estudo.

Temos, pois, que, para muitos, Prometeu, esse que salvou a
humanidade, surge como o protótipo da «hybris», da máxima in-
justiça e arrogância, de um crime de lesa-divindade e de lesa-or-
dem-cósmica, pelo modo como procedeu para salvar essa mesma
humanidade. É sabido como o termo «prometeico» tem uma cono-
tação negativa, recolhendo paradigmaticamente toda a negativi-
dade associada a formas de emancipação da humanidade que aten-
tam quer contra a transcendência quer contra a naturalidade cós-
mica do real.

Prometeu surge, nesta visão de sua prática, algo como o mo-
delo lógico, epistemológico e intelectual de todas as formas «fáus-
ticas». Civilização «fáustica» e civilização «prometeica» assumem
um semelhante sentido negativo de resposta anti-natural e anti-
metafísica de uma humanidade diminuída, reduzida, embora sa-
bendo-se com possibilidades de maior poder, à sua condição de
relativa fraqueza ou envilecimento (como no Fausto, de Goethe).

1Sobre estas «imagens», ver nosso ensaio Do indizível Bem alegoricamente
dito: as grandes imagens do Bem na Politeia de Platão, publicado on-line em
www.lusosofia.net. Sobre o carácter metafórico da linguagem segundo Platão,
ver nosso estudo «Da filosofia da linguagem no Crátilo, de Platão», publicado
no mesmo sítio.

www.lusosofia.net
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Prometeu salvador 11

Esta visão negativa do trabalho cosmológico de Prometeu não é
recente, pelo contrário, está já presente nas tradições mais antigas,
mitográficas puras e mitocríticas várias. Damos como adquiridas
estas tradições, pois não é sobre elas que iremos pensar. Delas ape-
nas nos interessa a geral visão negativa que do movimento salvífico
de Prometeu é dada. É esta a visão que genericamente chega até à
contemporaneidade.

Ora, no mito que Platão dedica a este personagem, no seu Pro-
tágoras (320c – 322d), o herói soteriológico de toda a humanidade
surge investido de uma dignidade ontológica e funcional (verda-
deiramente «ergonómica» ou «ergológica», pois é do seu trabalho,
da sua agência, da sua «energeia» e de seu «ergon» em prol da
humanidade que se trata) muito diferente, positivamente.

Embora se fale, neste mesmo mito, de um movimento de furto,
de um «kleptei» (321d), o enfoque principal não é posto sobre este
movimento de apropriação de algo julgado impróprio, mas sobre
a agência salvífica de Prometeu. A leitura de Platão não é mor-
alizante, mas cosmologicamente técnica, num sentido muito pro-
fundo, em que a «arte» de bem fazer e de saber resolver problemas
estruturais é fundamental, pois todo o mal antropológico resulta,
de algum modo, de uma qualquer falha estrutural, que, ontologi-
camente, tecnicamente, no acto de consagração da ontologia dos
seres e seus dotes respectivos, não deveria ter ocorrido.

Ora, estas falhas estruturais têm a sua origem profunda no pa-
drão ontológico caótico primordial, pois tudo, mas mesmo tudo,
nasce do Caos, espraiando-se em sucessivas gerações ontológicas,
chegando até ao momento próprio da produção ou criação da hu-
manidade.

Platão vê bem que a falha ontológica nasce de uma decisão
«dos deuses». Independentemente de tudo o que antes da inter-
venção soteriológica de Prometeu acontece, esta intervenção é po-
sitiva não por qualquer razão de tipo moral, mas porque é tecnica-
mente, isto é, cosmologicamente, a única possível, tendo em con-

www.lusosofia.net
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12 Américo Pereira

sideração a finalidade da continuidade ontológica da mesma hu-
manidade, finalidade que não é abandonada apenas porque Prome-
teu a não abandona.

Assim sendo, e como reconstrutor de uma ontologia tecnica-
mente falhada, Prometeu é, não um arrogante ladrão dos deuses
olímpicos, mas um correcto poeta de uma reformulação de uma
ontologia possível, mas apenas passível de possibilidade através
da sua mesma prática técnica, da sua ontológica arte correctiva,
e correctiva de um erro que não foi imediatamente seu, erro cuja
etiologia é muito funda e reveladora, aqui sim, da fragilidade cos-
mológica dos cuidadores olímpicos do cosmos.

É esta tese que iremos demonstrar no estudo que se segue.

Da realidade ontológica de Prometeu

Antes de encetarmos a análise do texto de Platão, há que situar isso
que é Prometeu como ente: que ser é este que é escolhido para
ou destinado à tarefa aqui em causa? Qual o estatuto ontológico
próprio que lhe confere capacidade realizadora, isso que lhe per-
mite que seja precisamente ele quem opera e opera como opera?

Prometeu é um qualquer?
Não, embora não seja uma figura das primígenas, a sua situação

na sucessão das gerações coloca-o num estrato geracional em que
ainda há uma grande proximidade quer relativamente a Caos quer
relativamente aos imediatos sucessores deste, isto é, o Eros caótico
presente em Prometeu é, ainda, forte; o seu poder ainda é próximo
da origem de todo o poder, para bem ou para mal, para cósmico
bem ou anti-cósmico não-bem. O que tal figura pode fazer é an-
tecipadamente sabido que é algo de muito poderoso; o que de sua

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

Prometeu salvador 13

prática promanar será certamente muito forte, em termos cósmicos,
cosmos assim dele dependente de forma muito significativa.2

Prometeu é filho de Jápeto e de Ásia, ou do mesmo Jápeto e de
Clímene, também filha de Oceano. Sendo filho de Jápeto, é neto
de Úrano e de Gaia, “bisneto” de Caos, fruto de terceira geração
do Eros caótico. É, também, sobrinho direito de Cronos e de todos
os Titâs e Titânides de primeira geração. É irmão de Atlas, irmão
de Epimeteu, irmão de Menécio e primo direito de Zeus, de Hélio,
de Selene, entre outros.

Este breve resumo da parentela vertical e horizontal de Pro-
meteu permite situá-lo onto-cosmicamente: tal situação é relevan-
tíssima, pois mostra que o nível ontológico em que se situa é o
mesmo nível de seu primo direito Zeus, a quem competiu o governo
das coisas mundanas e supra-mundanas, num estádio evolutivo da
ontologia cósmica que aparentemente se encontrava já suficiente-
mente estável, se bem que de modo sempre dinâmico, para que,
entre outras entidades, pudessem surgir as de tipicidade ontológica
não-imortal.

Quer isto dizer que o cosmos tinha atingido, com a geração a
que Zeus e Prometeu pertencem, uma tal segurança anti-caótica
que era já considerado possível nele introduzir realidades que não
tinham como propriedade sua fundamental a garantia do não-pere-
cimento (sendo «perecimento» tomado, aqui, no sentido de aniqui-
lação).

2Note-se que o mesmo grau de proximidade ontológica relativamente ao
Caos está também presente em seu irmão e co-implicado em todo este processo,
Epimeteu, cuja prática tem, também, deste modo, um poder de influência cós-
mica muito grande, também para bem ou para mal do mesmo cosmos. Não ad-
mira, pois, que a necedade de Epimeteu seja tão poderosa, em contraste, a nível
de eficácia técnica, com a inteligência de seu irmão: irmandade que não é repli-
cação ontológica, mas variação diferencial que marca um absoluto de distância
ontológica própria da individuação subjectiva. Esta é uma intuição humana fun-
damental, que se manifesta já numa fase muito antiga da reflexão de quem criou
tais narrativas que procuram compreender o surgimento dos seres.

www.lusosofia.net
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14 Américo Pereira

Esta constatação é muito importante, pois, nos agitados tem-
pos das primeiras transições ontológicas gerais, a partir da erótica
fundamental do Caos, as forças genesíacas multímodas em prática
eram de tal modo poderosas que, para que pudessem subsistir em
sua mesma realidade própria, teriam de garantidamente não poder
morrer: a imortalidade conferia aos agentes em operação uma in-
finita possibilidade de diferenciação, sem risco dessa outra dife-
rença absoluta que é a morte como aniquilação, isto é, a passagem
de ser a não-ser, absolutamente.

É impensável a narrativa dos primeiros actos cosmogónicos
sem o carácter imortal dos que nela estiveram implicados: talvez
se perceba melhor a força desta escolha, se se pensar no que se-
ria a presença não de uma Gaia imortal, mas de uma Gaia mor-
tal. Como teria esta resistido à força genesíaca incontrolável de
Úrano? Como teriam sobrevivido os filhos de seu amplexo? Teria
o omni-cobridor pai permitido a sua sobrevivência, caso estes não
fossem necessariamente sobreviventes porque precisamente imor-
tais? Como, se a mesma prática de Úrano era de ocupação de toda
a possibilidade ontológica?

Assim foi na primeira geração; assim na segunda, por razão
semelhante. A possibilidade de surgimento da entidade não-mortal
significa um mundo em que já não é necessário ser-se imortal para
se poder, em absoluto, ser.

Assim, é no mundo da geração de Zeus, isto é, da relação entre
a geração de Zeus e posteriores gerações, mundo em que, mais do
que Zeus, as Erínias velam pela ordem – pois é Zeus quem lhes
obedece e não o recíproco –, que há «topos» próprio para a vinda
ao ser de isso que é mortal. É o «kairos» da explosiva diferenciação
ontológica permitida pela mortalidade, pois o mortal, em oposição
ao imortal, não ocupa um lugar ontológico definitivo: pela sua
morte, liberta um lugar ontológico, uma possibilidade de presença
intra-cósmica, para um outro possível.3

3Encontra-se ainda esta noção no famoso fragmento que até nós chegou de

www.lusosofia.net
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A realidade intra-cósmica e a sua anulação deixa de ser algo
motivado por um impulso absoluto de transformação do Eros caó-
tico em ser, impossível de anular, para passar a ser um processo
geracional relativo, em que mortais, primeiramente produzidos pe-
los deuses, no seio da Terra, com tudo o que tal tópica ergogénica
e ergonómica significa, geram mortais, que morrem, depois de ge-
rarem mais mortais, numa dinâmica e cinética geracional que man-
tém as diferentes linhagens de mortais no ser, não em sua forma in-
dividual, como acontecia com os imortais, mas na sua forma trans-
individual de linhagem, de espécie.

A imortalidade permite a perenidade do indivíduo. Os deuses
são imortalmente indivíduos.4 Quer isto dizer que os deuses são
verdadeiros indivíduos, mesmo que assumam prototipicamente ca-
racterísticas transindividuais.5 E são verdadeiros indivíduos pre-

Anaximandro, em que a manifestação mundana parece assumir um carácter de
necessária sucessão de assunção de possibilidade de presença, diferenciando-se
os entes a partir de um indiferenciado matriz, «apeiron», ao qual há que retornar,
de modo a permitir que eventuais outros possíveis tenham idêntica oportunidade
ontológica. Algo de semelhante se passa com o modelo processional-recessional
de Plotino. É óbvio que estes esquemas só fazem sentido num universo on-
tológico finito, em que cada «topos» possível é parte de um número limitado de
«topoi», o que faz com que cada presença efectiva impeça uma qualquer outra
presença possível, pelo que a mortalidade é fundamental para a possibilidade de
renovação.

4Esta evidência outorga à recusa de imortalidade, individual, de Odisseu
junto de Calipso, a fim de poder voltar para Penélope, uma dimensão de hu-
mana nobreza única: perder no nada a sua individualidade para poder consumar
a completude de sua humanidade radicalmente mortal junto de quem se ama é
o ponto máximo de afirmação de uma humanidade que se ama ontologicamente
em sua mesma mortalidade. Espantoso.

5O que faz lembrar a «ideia» platónica, indivíduo em si mesma, se bem que
seja protótipo de infinitos participantes de isso que prototipifica: mas é porque
prototipifica algo de definido que individualiza isso de que é protótipo relati-
vamente ao demais. Assim, a ideia é um protótipo individual de possibilidade
transcendental para um virtual infinito de participáveis/participantes. Pensamos
que a noção básica surge precisamente no protótipo de cada divindade como
indivíduo imortal.

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

16 Américo Pereira

cisamente porque não morrem, porque o que é a sua mesma dife-
rença própria nunca acaba: se acabasse que significado ontológico
teria essa mesma individualidade? Que é isso da ontologia do que
morre, do que morre absolutamente? A mortalidade anula a indi-
vidualidade, no que constitui o pano de fundo ontológico da mesma
tragédia e de toda a humana angústia.

É precisamente esta possibilidade do trágico que surge com a
vinda ao ser dos mortais, destinados à irrisão ontológica da relativa
efemeridade, que não lhes permite mais do que um papel neces-
sariamente ancilar no seio do cosmos. Neste sentido, a morte, a
aniquilação é a grande tirana que tudo a si escraviza.

Assim sendo, é necessário que se pergunte para quê permitir a
vinda ao ser dos mortais? A hipótese de um arrobo de grácil ge-
nerosidade por parte do divino não é sustentável, pois não é com-
possível com a mesma mortalidade, que, só por ser, desvaloriza a
mesma adveniência ontológica – se é para morrer, para quê, de
todo, viver?

Restam duas hipóteses: a primeira diz respeito a uma ultrapas-
sagem erótica do mesmo divino, por parte do Eros genesíaco de
matriz profunda caótica, que faz com que os mortais sejam ape-
nas porque eroticamente são possíveis. Não há qualquer razão
humanamente entendível para que sejam: apenas a mesma força
omnipoiética, por ser precisamente omnipoiética, justifica que haja
o que há (é a noção dionisíaca bem percebida por Nietzsche). A
segunda hipótese depende dos deuses e faz depender a realidade
efectiva dos mortais de uma necessidade divina, a de ter algo que
lhes possa servir de correlato ancilar: os mortais são porque os
deuses de algum modo necessitam de que sejam a fim de serem
seus servidores. Andedoticamente, poder-se-ia perguntar o que se-
ria a vida divina de Zeus sem umas Europas para violar...

Não havendo na tradição narrativa ambiente uma qualquer for-
ma de divindade omni-potente de tipo pessoal, que possa criar ape-
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Prometeu salvador 17

nas por amor da mesma possível criatura, todas e quaisquer outras
possíveis hipóteses são redutíveis às que acabaram de ser relevadas.

Ora, o que surpreende no papel desempenhado por Prometeu é
o facto de querer repor a possibilidade ontológica da humanidade,
após o erro de seu irmão, aparentemente por amor a essa mesma
humanidade. Se assim for, e apesar das consequências contextuais
necessárias, Prometeu é realmente um resgatador, um salvador da
humanidade, no que ela tem de mais profundo, a sua mesma pos-
sibilidade.

Não fazendo qualquer sentido que Prometeu desconhecesse
quais as consequências que seu acto implicaria, por que razão re-
solveu, ainda assim, realizá-lo? Porquê e por quê salvar a possi-
bilidade da humanidade? Como é possível pensar que um deus de
geração próxima das primícias geracionais do Eros caótico, através
da sua prática junto de meros seres mortais, fazendo estes entrar
em relação indevida com o divino, não podendo ignorar as conse-
quências de tal acto, ainda assim, não tenha hesitado em agir neste
sentido?

Se se quiser, de algum modo, invocar um acto de amor por parte
do generoso deuterotitã – que nos parece ser a única razão que logi-
camente colhe, dada a dimensão do sacrifício consequencial que tal
acto encerra –, então, apenas o cuidado com a manutenção da or-
dem cósmica, num sentido o mais vasto possível, pode fornecer o
motor de uma tal opção.

Não faz qualquer sentido, no seio de uma evolução cosmoló-
gica, na qual Prometeu também se situa, não tendo este sido re-
legado para os tartáricos lugares, isto é, fazendo, assim, parte da
mesma tendência cosmológica, que a acção correctiva de Prometeu
possa promanar de outra fonte fundamental que não seja o mesmo
cuidado com a preservação da cosmicidade do cosmos. As terríveis
consequências da acção pragmática técnica concreta de Prometeu
significariam, sempre, para este um terrível castigo, castigo que
teve de assumir proporções compatíveis com a grandeza das enti-
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18 Américo Pereira

dades em questão e com a mesma substância posta em causa: o
destino do cosmos em construção, sempre ameaçado pela derro-
gação da ordem estruturante.6

Assim sendo, o motor do movimento salvífico de Prometeu
não pode logicamente ser outro senão uma interpretação muito
própria acerca da mesma ordem estrutural cósmica e do que cons-
titui ameaça à sua perenificação.

Pensamos que, segundo a narrativa platónica, a interpretação
própria de Prometeu relativa à ordem cósmica implica a sua reali-
zação na completude da sua mesma possibilidade. O texto plató-
nico (320c-d) fala de um momento marcado pela necessidade, pelo
destino, precisamente no seio da evolução cósmica geral, em que
os mortais haviam de ser. Dos mortais, faziam parte os seres hu-
manos.

Tal significa que, na evolução ontológica geral do cosmos –
nas suas sucessivas gerações ordenadas –, há um momento próprio
(necessitado pela mesma marcação destinante) para que nasçam os
mortais. Ora, se assim é, os mortais são necessários à evolução

6Relembra-se que o cosmos não é um qualquer mundo desordenado a que
se impõe de fora uma ordem, mas a mesma ordem, o mesmo mundo ordenado:
o cosmos é o mundo e não há mundo sem cosmos; sem cosmos, é o Caos. Se
bem que tudo tenha vindo, em última análise, do Caos, este não é compatível
com tudo o que dele promanou, com o cosmos. É a Terra que serve de absoluta
fronteira entre Caos e cosmos, marcando, assim, o limite entre um e o outro.
Neste sentido, a interpretação de Nietzsche da relação entre dionisíaco e apolí-
neo, se bem que de grande beleza, não é aceitável, pois não há modo de Apolo
poder conviver com Dioniso, mesmo que como efémera metamorfose. Os anti-
gos helenos eram mais diamantinamente realistas: Caos e cosmos são absolutos
incompossíveis e onde um reina o outro é impossível. Apenas a tela absoluta-
mente metamórfica que é a Terra permite que o Eros caótico se converta na força
que gera o cosmos, mas, uma vez este gerado, separa-se de Caos. Por outro lado,
o mesmo realismo helénico sempre suspeitou de que tal incompossibilidade era
da ordem do paradigmático apical, sendo que a concreta realidade manifestava
um certo odor a Caos no seio do cosmos: disso é sintomático o comportamento
de toda a natureza gerada no seio da Terra, a começar pelo próprio Zeus (a tolice
de Epimeteu é um outro exemplo...).
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do cosmos: para que esta se cumpra, como possível no melhor da
possibilidade que lhe foi destinada, há que fazer nascer os mortais
possíveis, todos os mortais possíveis. Logo, há que os produzir
como seres e há que os trazer à luz. Mas, para que o processo
fique completo, sem falhas – assim, absolutamente alheio a qual-
quer mácula caótica –, há que os produzir e trazer à luz a todos,
sem exclusão de qualquer possível de entre eles. Alguma exclusão
houvesse e o trabalho cosmicizador, de que essa agora possível en-
tidade excluída deveria fazer parte, ficaria incompleto, o cosmos
não atingiria o seu melhor possível, o que implicaria uma defecção
na grandeza possível da ordem: a ordem real seria inferior à or-
dem possível e esta diferença é, por definição do que é o mesmo
cosmos, caótica, pois é ausência de cosmicidade real que houvera
sido possível.

Parece-nos ser esta intuição fundamental acerca da necessária
completude cósmica da ordem que subjaz à narrativa platónica
deste mito, bem como, aliás, a todo o seu pensamento, que sem-
pre é uma dialéctica entre absoluto de presença e absoluto de não-
presença.

Se for correcta esta hipótese, então Prometeu compreendeu que
tinha de, de algum modo eficaz, restituir a possibilidade de ser aos
impossibilitados de ser entes humanos, após a acção imprudente de
Epimeteu. Se o que conta absolutamente é a ordem cósmica real,
como realização do máximo de suas potencialidades de ser, então o
ser humano tem de fazer parte de tal ordem, apenas porque fazia e
faz parte integrante do máximo de sua possibilidade, que coincide
com a sua mesma possibilidade como absoluto: apenas a perfeição
cósmica permite o cosmos. O mais será sempre uma adiada, mas
certa, condenação ao retorno ao Caos. É esta terrível ameaça que
constitui o pano de fundo ontológico negativo como possibilidade
que Platão combate incessantemente. O seu estudo da «polis» e as
suas propostas para a sua construção respondem sempre, melhor
ou pior, ao perigo constituído por este literal inimigo anti-cósmico.

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

20 Américo Pereira

É para a reposição da possibilidade cósmica, que inclua em
sua perfeição o previsto ser humano, perdida que parece estar, que
Prometeu se lança na tarefa de procurar o meio possível capaz de
colmatar a ausência de dons próprios do ser humano provocada
pela insensata prática técnica de seu irmão. Mas, deste modo, a
acção de Prometeu não se limita a ser soteriológica apenas relati-
vamente ao ser humano, mas é-o relativamente a toda a realidade
cósmica, salva porque salva uma das suas integrantes possibilita-
doras: não há cosmos parcial, apenas a plenitude cósmica, partindo
de uma possível plenitude, constitui o cosmos. É esta a razão pela
qual a antiguidade helénica reage tão mal a tudo o que possa truncar
a possível perfeição da realização da plenitude cósmica. A mesma
transformação das Eríneas em Euménides, com Ésquilo, serve este
nobre fim, pois a benevolência age como integradora real de pos-
síveis que teriam de ser ostracizados sem a nova atitude cosmointe-
gradora que trazem ao concerto da possibilidade da harmonia cós-
mica.

Como é óbvio, a prática de Prometeu salvou a humanidade,
completou a possibilidade de ordem cósmica integradora do ser
humano, mas alterou a relação de poder entre os deuses e os seres
humanos, pois dotou estes com meios divinos, introduzindo, assim,
um novo desequilíbrio, mas que, do ponto de vista em causa, não
é tão grave como a ausência de uma tipologia entitária destinada
a ser. O desequilíbrio de poder entre seres humanos e deuses não
é tão grave, pois é apenas um desequilíbrio na relação de poder
entre existentes fundamentalmente dissemelhantes – uma vez que
a mortalidade os separa radicalmente –, quanto seria a ausência –
ontológica, estrutural – de uma possível categoria de seres.

No limite, se se prescindisse de todas as categorias possíveis de
seres, nada haveria com que construir o cosmos. Assim sendo, to-
das as categorias de seres possíveis são absolutamente necessárias
para que o cosmos possa ser construído. Neste sentido, o cosmos é
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Prometeu salvador 21

os seres – em inter-relação – que o constituem, imortais e mortais,
só é com eles, só com eles pode ser.

O mesmo sentido de necessária circularidade da evolução do
cosmos tem nesta intuição a sua origem, pois, não havendo senão
um número limitado de possibilidades de entificação, por tipo e
também individualmente, então, ou há uma qualquer forma neces-
sária de retorno ou a manifesta usura da presença dos entes no seio
do movimento cósmico irá gastá-los até nada absolutamente deles
restar. Tal implica que haja como que um receptáculo, ainda cós-
mico, mas transcendente ao plano da manifestação, que sirva de
repositório do que a usura do movimento vai retirando aos entes. É
quando este depósito já encerra em si tudo isso que fora a presença
manifesta dos entes no cosmos, que se dá a renovação universal
e tudo recomeça, num novo movimento cósmico universal, num
tempo novo. Uma concepção finitista, não criacionista «ex nihilo»,
a tal obriga. Mas este modelo faz lembrar o modelo breve e am-
biguamente apresentado no fragmento de Anaximandro.

O texto de Platão

Em 320c, a narrativa começa com a situação onto-cosmológica
relativa ao momento em que a humanidade pode surgir. E pode
surgir precisamente porque ainda não é. Tal marca um absoluto
ontológico: há, no cosmos, um absoluto de impresença (entre in-
finitos outros), que consiste na não presença nele de isso que é a
humanidade. Ora, esta não é porque pertence a um grupo pos-
sível mais vasto de possíveis entes que também ainda não são: os
mortais (thneta). Existem, já, os deuses (theoi), imortais, mas não
existem os mortais.

Para já, os mortais são possíveis, mas não são necessários, não
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nesta fase cosmológica, pelo que podem nunca vir ao ser. A ge-
ração de isso que é mortal não segue a mesma lógica necessitarista
das gerações que culminaram nos olimpianos, necessidade que ra-
dica na mesma erótica essencial e substancial do Caos, que não
cessou, pelo menos, até que todo o potencial gerador necessário
acalmasse: a vinda ao cosmos dos olimpianos e o seu triunfo na
administração do poder cosmológico representa este acalmar da
força genesíaca do Eros caótico, agora, se bem que não anulada,
com-formada com uma integração geracional num ritmo que já não
é essencialmente caótico, mas essencialmente cósmico. O Caos
limita-se a gerar segundo a métrica não-avassaladora de seu multi-
facetado herdeiro: o cosmos. As diferentes forças que emergiram
da geracionalidade caótica são não apenas meios de o Caos gerar
de modo medido, mas funcionam, segundo essa mesma medida,
como filtros do Eros caótico: é ainda o Caos que gera, mas fil-
tradamente, através da mediação das suas primeiras emergências
ontológicas, as divinas.

Tal implica que isso que houver que introduzir no cosmos já
não obedeça a um regime de fundamental espontaneidade erótica,
mas a um novo regime de não-espontaneidade, de formalização
mediacional. Deste modo, relativamente aos tais mortais ainda não
habitantes do cosmos, mas seus possíveis habitantes, para que esta
sua possibilidade seja efectuada, tem esta mesma sua possibilidade
de passar por um filtro poético, poiético, que os concretize na forma
cósmica adequada a tal possibilidade. É sobre esta passagem e
seu modo técnico-poiético que discorre a narração platónica em
estudo. Mas o que for decidido ser gerado é porque é necessário
para o momento ontológico subsequente do cosmos. Não há, aqui,
capricho, o que seria próprio do Caos.

Assim, já havia os deuses, mas não havia os mortais. E era pos-
sível haver os mortais. Esta possibilidade é um absoluto e este é o
primeiro dado absoluto presente neste mito, no que diz respeito à
humanidade. O mito pensa a possibilidade da humanidade, isto é,
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pensa a humanidade no que de ontologicamente mais radical pos-
sui. O segundo dado, também fundamental, marca um outro abso-
luto, o da passagem da possibilidade dos mortais à sua realidade
cósmica. A sua génese é determinada pelo destino, passando, en-
tão, a ser necessária. Mas a distribuição dos dotes das partes, essa,
é não necessária, é contingente, acidental. Como parte possível do
cosmos, pela realização, afirmada como destinada, da sua possi-
bilidade, encontram o seu intervalo ontológico próprio, passando a
fazer parte integrante do mesmo cosmos.

Assim sendo, depois de determinada, a sua existência cósmica
passa a ser necessária. Necessária, semelhantemente, é a sua for-
mação: formação também material, que usa terra e fogo e as subs-
tâncias matriciais terrenas com eles compossíveis. Mas a restante
formação, a que ficará a cargo dos irmãos, já não é necessária: por
isso, vai ser possível o engano de Epimeteu. Tal significa, de fun-
damental, que há um nível ontológico dos mortais que é de índole
necessitante e outro que é de índole não-necessitante. O primeiro
como que decorre mecanicamente da mesma lógica cósmica estru-
tural e é-lhe consubstancial – por isso, são os deuses que se en-
carregam desta primeira tarefa, que não tem muito que saber, cuja
técnica decorre automaticamente da mesma estrutura ontológica do
cosmos. A segunda tarefa, essa, porque não segue um modelo ne-
cessitante, implica o uso de grande prudência, precisamente isso
que Epimeteu não possui.

Sabendo isto, pois é impensável que o não soubessem, que sen-
tido faz terem os deuses entregue tal tarefa a tal equipa, diminuída
pela insuficiente inteligência de Epimeteu? Excesso de confiança
no poder da inteligência de Prometeu, capaz de transpor quaisquer
obstáculos? Seria uma autêntica «hybris» divina. Ou será que é já,
num outro nível de compreensão, o estabelecimento do paradigma
do que vai ser o ente humano resgatado por Prometeu, possuidor
das características em si postas por Prometeu, mas também das ca-
racterísticas em si postas por Epimeteu? Parece ser esta última uma
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hipótese veraz. Assim, o ser humano: parte formado por Epimeteu,
parte formado por Prometeu. Tal é o modelo ontológico defini-
tivo, talvez esse mesmo que o destino inicial queria e, por assim
querer, fez com que os deuses escolhessem estes irmãos para a
tarefa. Estes agentes e não outros quaisquer.

Através (por causa de, por teleológica causa de?) da mediação
da partição destinante, os mortais entram no mundo do ser. Os
mortais não são uma realidade vazia, inconcreta, antes assumem
precisamente a realidade própria do que é concreto, multiforme-
mente diferenciado, capaz de movimento interno e externo, capaz
de evolução, segundo o próprio dinamismo ontológico que os ergue
individualmente e segundo o dinamismo ontológico que os inter-
relaciona. A realidade dos mortais é a mesma contingência cinética
nascida com isso a que se chama o seu nascimento, que consigo
carrega toda a potencialidade ontológica, mas de uma substancial
forma finita: por isso são mortais.

A sua mortalidade significa o esgotamento das potencialidades
próprias e a sua transformação relacional em potencialidades – em
literal matéria – para renovada potencialidade de outros.7 O finito
é o que tem de cessar, de morrer, pois a sua continuação no ser,
na vida, não é logicamente compatível com a sua dotação finita de
possibilidade própria. Se esta dotação fosse infinita, o «mortal»
não seria «mortal», mas «imortal», precisamente o que os deuses
são e ele não é.

Assim, o que faz a possibilidade de um qualquer ser finito, mor-

7A mesma metemsomatose, que encontramos no «mito de Er, o Panfílio», do
fim do «Livro X» da Politeia, é uma forma psíquica de aproveitamento de uma
herança de possibilidade geral, desligada pela morte de um certo ente, e posta
ao serviço de um outro, que a pode melhorar ou piorar. Há, aqui, uma anteci-
pação clara do sentido de manutenção ontológica, numa forma especialmente
material – como potencialidade ou absoluto de potencialidade – do princípio
da manutenção da massa de Lavoisier, posteriormente modificado relativistica-
mente em príncípio de manutenção da energia-massa de Lavoisier-Einstein. A
versão platónica é mais lata, pois tem óbvios traços metafísicos.
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tal, é o seu mesmo dote finito. Este dote é um absoluto próprio,
irredutível. Sem ele, não há ente finito algum. Deste modo, ainda
que sendo finito em seu dote, o ser finito, mortal, só é porque é este
mesmo dote em acto. Logo, há um dote próprio que faz com que o
ser mortal seja. É em torno deste dote e do que é em seu concreto
e necessário pormenor que se desenvolve a narrativa do mito de
Prometeu, presente no Protágoras, de Platão.

Há, assim, para que estes possíveis seres mortais possam passar
de simples possibilidades a realidades cósmicas, que transformar a
sua possibilidade em real dotação, pois apenas esta dotação faz
com que os possíveis entes sejam realmente. Deste modo, há que
os produzir, dotando-os: é o único modo possível.

Por tal, os próprios deuses («auta theoi», 320d) procedem à
primeira outorga de dons, no interior da terra,8 aos possíveis mor-
tais, metamorfoseando a sua mesma possibilidade em sua mesma
realidade, realidade cósmica, para a qual a matriz geradora poten-
cial da Terra é substancialmente essencial. Mas esta mesma ma-
tricialidade terrena é reforçada quando o Autor nos diz que a for-
mação geradora dos mortais usa uma mistura de terra e de fogo e
de tudo o que é componível com terra e fogo.9 Sabemos, e Platão
sabia melhor do que nós, que todos estes materiais tinham uma só
proveniência: a mesma mãe terra. Assim, todos os seres mortais
vão ser produzidos – mas já criados, no absoluto trans-material
que a sua mesma nova forma implica e necessita – a partir da
terra. Toda a possibilidade da existência dos mortais está neces-

8Muito interessante este paralelo com o primeiro momento do Eros caótico
que, após ter gerado a mesma Terra, gera, em seu interior, o Céu (gerando este
também no seio da Terra todos os seus descendentes imediatos).

9A tradução francesa das Belles Lettres diz: «avec un mélange de terre et de
feu et de toutes les substances qui se peuvent combiner avec le feu et la terre»;
a versão inglesa da Loeb Classical Library: «of a mixture made of earth and fire
and all the substances that are compounded with fire and earth», pelo que são
concordantes no essencial.

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

26 Américo Pereira

sariamente ligada, do pondo de vista da sua literal matéria, à matriz
omnipotencial da «hyle», da «khora» da terra.

Ora, nos mitos fundadores helénicos, é também a esta mesma
terra que tudo o que é sucessivo à Terra vai buscar a sua mesma
possibilidade e a sua realidade, uma vez concretizada a possibili-
dade.

Há, no entanto, uma diferença fundamental: nos mitos fun-
dadores, Gaia fornecia tudo, não apenas materialidade, mas tam-
bém a própria forma. A materialidade de Gaia consistia na sua
mesma realidade já posta em acto, a sua capacidade de novidade
formal – de onde emergiram Úrano e tudo o mais – era consti-
tuída pelo grande motor formal, que a habitava, a erguia em acto,
mas que com ela se não confundia, pois a transcendia como pre-
cisamente isso que dinamicamente a constituía, a sustentava, a sua
mesma fonte perene, em perene acto, e que era o Eros caótico.
Nos mitos iniciais, tudo dependia da força onto-geradora de Eros.
A partir do acto de Gaia, tudo era dependente da combinação da
força de Eros em íntima combinação com a sua primeira grande
diferenciação, Gaia.

No novo mito que Platão nos oferece à reflexão, em Protágo-
ras, não é, já, pelo menos de uma forma assim assumida, Eros
que impõe a forma, mas «os deuses», os «próprios deuses» («auta
theoi», 320d). Mas o papel onto-cosmo-geracional é análogo. O
que foi feito directamente pela erótica essencial e substancial junto
de Gaia nos mitos iniciais, passa, agora, a ser feito por entidades
que, na sequência lógica dos mitos, são produto daquele mesmo
Eros.

Quer isto dizer que, na economia geral do mito, que Platão tam-
bém usa, adaptando-a às suas necessidades lógicas próprias, mas
também no mito platónico aqui em causa, são agentes produzidos
arcaicamente pelo velho Eros que são encarregues de produzir os
mortais, a partir da antiquíssima matriz de onde todos, antigos e fu-
turos, retiram o seu ser. É, assim, ainda e sempre, Eros que opera,
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directa ou indirectamente, no trabalho produtor da diferenciação
ontológica que enriquece constitutivamente o mesmo mundo, que
constitui o mesmo cosmos.

Embora se possa, numa primeira pouco reflectida aproximação,
mais marcada pela influência acrítica da tradição do que pela leitura
atenta dos textos, afirmar que há uma diferença fundamental en-
tre os produtos da prática ergonómica dos «deuses» encarregues de
trazer ao ser os mortais e os mesmos deuses, tal não é correcto, pois
a matriz fundamental que a todos ergue é precisamente a própria
terra. No mais fundo de seu ser, dos seus seres, deuses e mortais
são feitos da «hyle» da mesma mãe. Ora, como é óbvio, tal tem
uma importância que é impassível de ser exagerada, mas também
impossível de se ignorar.

E é aqui, nesta mesma fundamental consubstancialidade, que
assenta o fundamento da razão do acto soteriológico de Prometeu
relativamente ao ser humano prototípico: se são todos matriciados
numa mesma mãe, como não há-de um ser inteligente e ponderado
como Prometeu intuir, ver claramente visto, como diz o Poeta, que,
falhada a tarefa de dar ser a este seu possível irmão, tão digno de
vir ao ser quanto ele, pois que é “filho de uma mesma mãe”, tem
de haver um qualquer acto que possa redimir tal falhanço, salvar
aquela insubstituível possibilidade? É que, como já foi visto, esta
possibilidade própria da ontologia humana faz parte da mesma pos-
sibilidade de completude cósmica.

Todo o trabalho produtor dos deuses relativamente à possibi-
lidade ontológica dos mortais é um trabalho cosmogerador, isto é,
que faz parte do grande esforço erótico fundamental para passar
de Caos a cosmos. Assim sendo, como não fazer tudo perfeito;
não apenas o mais perfeito acidentalmente conseguido – caso da
prática de Epimeteu –, mas necessariamente perfeito. Apenas uma
produção perfeita, que respeite as possibilidades ontológicas, as
máximas possibilidades ontológicas da erótica poiética transcen-
dental, pode realmente produzir algo que mereça o nome de «cos-
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mos»: o mais, qualquer seja, será sempre um falso cosmos, pois
um cosmos imperfeito.

É este desejo de perfeição que move Prometeu. Mas é, também,
este mesmo desejo de perfeição que move Platão, encontrando-se
quer nas suas propostas cosmológicas de teor mais racional, quer
nas de teor mais mítico. É, ainda, este mesmo desejo de comple-
tude cosmológica que transparece no desenho lógico da «polis»
traçado na Politeia, em que se percebe que só há mesmo «polis»
se houver uma harmonia perfeita, um perfeito cosmos político, em
que todos os «microcosmoi» que são todos e cada indivíduo hu-
mano possam ser o melhor possível de si mesmos, em necessária
compossibilidade, nisso análoga à de todos os outros co-presentes.

Não, admira, assim, a recomposição platónica do mito de Pro-
meteu, fazendo ressaltar o papel soteriológico da prática deste deu-
terotitã. Há muito do mestre Sócrates de Atenas nesta figura re-
construída de Prometeu: a salvação da humanidade é uma missão
que vale a pena, em que vale a pena arriscar a mesma vida.

Neste mito, Platão vê bem que o ser humano é uma realidade
complexa de materialidade terrena e forma divina. Tal quer dizer
que o ser humano tem, logo à partida de seu mesmo ser, uma parte
de divindade, impossível de anular, pois a sua mesma forma10 é de
origem divina: são os deuses, não outra coisa qualquer, isso que dá
a forma aos mortais, logo, também aos seres humanos. Assim, e
logo desde o mesmo primeiro momento da humana existência, há
uma parte humana propriamente de origem divina, isto é, há ime-

10Mas, a seguir-se esta estratégia ontológica dos mitos fundadores, sendo a
terra também divina, a mesma matricialidade segundo a terra também seria di-
vina, o que faria dos mortais divinos segundo a forma e a matéria. No entanto, se
atentarmos ao desígnio soteriológico do próprio Platão, isso para que aponta, de
forma já lógico-racional, é precisamente para a figura do sábio, de algum modo
o ser humano que se eleva a um estatuto próximo do da divindade: tanto se deixa
penetrar pelos raios de sol, que, nessa penetração, se funde com o mesmo sol que
o toca, com o bem que o penetra e move («mythos» da caverna, início do «Livro
VII» da Politeia, 514a-517c).
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diatamente uma parte humana que é divina, pois não é possível dis-
sociar absolutamente o poiema do poieta: a concretude da prática
poiética fica, para a mesma longevidade do poiema, no poiema.

Assim sendo, não é verdade que haja uma separação total en-
tre o que é próprio dos deuses e o que é próprio dos seres hu-
manos: estes, também pela mesma pragmática incoativa dos deuses
neles, são em parte divinos. Assim, quando Prometeu vai junto
do lar dos deuses para nele buscar o, então, insubstituível omni-
plasmador fogo, não está a fazer mais do que ser fiel à herança que
é própria dos seres humanos, a da sua mesma matriciação formal
pelos deuses. Ora, que é que é mais capaz de formalização, por via
da sua capacidade metamórfica, do que o fogo?

Se o erro que impossibilita a realização da promessa de possi-
bilidade para os seres humanos é etiologicamente um erro divino,
como não ir ao mesmo centro do divino, desse mesmo divino que
errou, buscar a única coisa, o único instrumento, o único meio que
pode, ainda de forma divina, porque é propriamente divino, salvar
a mesma possibilidade sem a qual não se pode realizar tal promessa
de ser?

Que mais poderia o, assim ainda mais sábio, Prometeu fazer?
Abandonar a humanidade, em sua mesma possibilidade, por causa
de um erro não da humanidade, mas dos deuses? Como podem os
mesmos deuses, que posteriormente irão condenar Prometeu, não
perceber isto?

A hipótese de os deuses ignorarem as possibilidades em termos
de consequências das suas próprias decisões e do que delas derivou,
logo, também das consequências da intervenção de Prometeu, não
faz qualquer sentido. Assim sendo, o castigo dado a Prometeu as-
sume foros de traição e de abandono de um par que nada mais
fez do que executar o melhor possível – não apenas o melhor que
lhe era possível individualmente, mas o melhor cosmologicamente
possível – uma tarefa que talvez nunca devesse ser-lhe cometida.

Que outra razão poderá haver para esta atitude dos deuses?

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

30 Américo Pereira

Note-se que Prometeu é castigado por causa da sua prática su-
postamente anti-cósmica, ao misturar o próprio dos deuses com o
próprio dos seres humanos. Mas é precisamente esta razão que
não pode colher, pois a origem profunda do erro de Epimeteu e da
consequente tentativa correctiva de seu irmão reside nos mesmos
deuses, que escolheram não ser eles a terminar a tarefa de pro-
dução dos mortais que começaram, adjudicando-a a outros, menos
capacitados para tal realização.

O que parece haver é a transferência para Prometeu da mais
funda responsabilidade pelo desequilíbrio cosmológico introduzi-
do no fim de todo este processo produtor de mortais. Na sua bre-
vidade, o relato platónico, que não se preocupa com o facto do
castigo de Prometeu, apresenta o momento não da transferência
de responsabilidade culposa dos deuses para Prometeu, mas o mo-
mento em que os deuses transferem o labor produtor dos mortais
de si próprios para os deuterotitãs.

O castigo que os deuses decretam relativamente ao irmão sábio
mais não faz do que mascarar a responsabilidade dos mesmos
deuses.

Assim se transformou em acusação de perversa «hybris» o que
mais não é do que a única solução possível para que a humanidade
tivesse futuro.

Ora, a iniciativa salvífica de Prometeu obedece a uma lógica
que entronca necessariamente na mesma lógica produtora inicial
dos mortais, que a completa da única forma possível para que a
mesma tarefa iniciada e não levada a bom porto possa ser redimi-
da. Se os mortais são compostos a partir de terra e de fogo, se ficam
incompletos não pelo seu lado material-estático, mas pelo seu lado
formal-dinâmico, não é de terra, mas de fogo que necessitam. E
se o fogo, que os pode libertar do falhanço divino, representa a
plasticidade ergonómica total, então nada senão o mesmo fogo di-
vino pode fornecer esta mesma possibilidade plástica, esta mesma
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dinâmica essencial e substantiva. Prometeu mais não faz do que ir
buscar, precisamente onde estava, o elemento necessário em falta.

Aqui, não há qualquer escolha possível, uma vez percebida a
alternativa: ou se salva a humanidade em sua mesma incoativa
possibilidade ou não. Presente a possibilidade da escolha e op-
tando pela solução positiva, decidido a salvar a humanidade, o mais
decorre mecanicamente: para salvar a humanidade há que ir buscar
o necessário fogo. Assim, ao decidir salvar a humanidade, Prom-
eteu decidiu o seu mesmo futuro consequente: deste novo ponto
de vista, não foram os deuses que o condenaram, foi ele próprio
quem a si mesmo se condenou ao decidir salvar a humanidade.
Quando é libertado do caucasiano suplício, tal significa que lhe é
superiormente reconhecida a prudência que praticou ao ter salvo a
humanidade, independentemente do modo usado: a libertação de
Prometeu significa o reconhecimento cósmico da mesma bondade
do ser humano, e do seu direito à habitação no seio do mesmo cos-
mos. Doloroso direito.

Há que salientar, ainda, que este mito platónico explica a razão
da riqueza multiforme da presença dos mortais no seio do cosmos:
os mortais são produto da mistura de tudo o que se pode combi-
nar com terra e fogo. Esta mistura não é restringida por Platão:
não há, no texto, qualquer limitação assinalada à combinatória das
misturas. Apenas a prudência dos deuses encarregues da produção
dos mortais ditará exactamente que tipos, que paradigmas de mor-
tais surgirão. A combinatória possível é imensa, virtualmente in-
finita. Muitas das combinações em sua mesma possibilidade serão
incompatíveis com a mesma presença cósmica: serão estas a exacta
definição de monstro.

Ora, aos deuses não se lhes pede que produzam monstros, mas
entidades, sim mortais, mas cosmicamente informadas, isto é, in-
tegradas na lógica do cosmos, logicamente cósmicas, o que os
monstros não são, por definição. O falhanço na produção do ser
humano implica a produção de um monstro. É por ser um mons-
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tro, neste sentido, que o ser humano não tem «topos» possível no
cosmos. É para que este monstro deixe de o ser que Prometeu vai
buscar o fogo; é este fogo que anula a monstruosidade humana.

Mas esta breve passagem do mito aporta ainda um outro ele-
mento muito importante: a mistura possível é virtualmente riquís-
sima. Tal implica que o cosmos aqui retratado possua uma riqueza
ontológica muito grande, pois tudo o que pode ser produzido a par-
tir dos elementos evocados é algo de muito vasto. Se bem que,
no seu todo, o mito nos dê uma noção de que os mortais pro-
duzidos são em número finito (também não se vê racionalmente
como poderiam ser infinitos: de onde proviria a matéria necessária
e como terminar o acto de sua produção?), também nos dá a noção
de que a sua variedade não é diminuta. No fundo, pretende-se jus-
tificar o surgimento de toda a variedade então conhecida, que já era
muito rica, bem como a especificidade da diferença humana.

Há, no entanto, uma notável precisão: é que, se o número de
entes e de modos típicos dos entes (as “espécies”) é muito grande, o
número das qualidades está antecipadamente demarcado, o que faz
todo o sentido, pois não é pensável que possa haver uma quantidade
infinita de qualidades, pois a mesma realidade cósmica é, neste
ambiente cultural geral, finita.

Se bem que o lugar próprio da fabricação dos mortais fosse o
interior da terra, o destino destes, presente a ameaça que pesou
sobre os primeiros entes gerados por Gaia e Úrano, não consistia
em permanecer encerrados na terra, mas em ser trazidos para a luz,
«phos» (320d). Se o lugar primeiro da outorga da possibilidade on-
tológica para os mortais é o útero terrestre, o seu lugar próprio de
estadia é a abertura iluminada acima da terra, no lugar de entre terra
e céu, em que a relação não se faz por imersão numa mesma massa
uterina, produtora, mas opressiva por demasiada proximidade on-
tológica de tudo a tudo, mas por contacto à distância, cujo sentido
é dado em sua melhor expressão como contacto segundo a visão,
visão que capta, que apreende, mas que o faz, que tem de o fazer
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ou não o pode mesmo fazer, à distância, isto é, salvaguardando o
espaço ontológico medial, símbolo da não confusão entitária.

Ora, a visão necessita, precisamente porque implica um espaço
medial, de um meio qualquer que preencha o vazio absoluto de
tal distância e esse meio necessário é a subtil luz. Luz que Platão
tanto amava. O lugar próprio dos mortais, isto é, o lugar próprio
dos vivos que não possuem a vida necessariamente, pelo que a não
possuem para sempre, é no meio da luz, tendo a luz como meio de
relação.

O cosmos da luz é o cosmos do recorte ontológico, permitido
unicamente porque nada mais há a mediar a relação entre entes do
que a subtileza da luz. É óbvio que se trata não de uma relação ma-
terial, que, essa, está dada na comum matriciação terrena e assume,
no mundo da luz, toda a forma relacional que transcende a relação
luminosa, mas de uma relação lógica, isto é, segundo formas de
«logos», isso de activo que distingue os vivos, todos, mesmo os
deuses, dos não vivos.

É por participarem deste mesmo fundamental «logos» que os
vivos mortais são parentes dos deuses. É este mesmo «logos» –
esta mesma luz –que o fogo retirado ao lar dos deuses por Prometeu
simboliza.

Mas é também esta mesma luz, este mesmo «logos», que se en-
contra derramado nos vários dons, nas várias qualidades (tradução
das Belles Lettres), nos vários equipamentos (tradução da Loeb),
nas várias «dynameis» (segundo o original, 320d), isso com que
os diferentes seres são dotados. Sem este dote dinâmico, de literal
potencialidade, de possibilidade, os diferentes entes seriam o quê?

Seriam o mesmo, analogamente, que o ser humano sem dote
que encontramos no final do trabalho atabalhoado realizado por
Epimeteu: seriam reais nulidades, pois nada poderiam fazer. Se-
riam inertes, inertes potencialidades de potencialidades: um poder
ser geral sem qualquer concretização de como poder ser.
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Este como poder ser é precisamente a dinâmica detalhada dos
dotes.

Ora, esta dinâmica detalhada dos dotes não decorre imediata-
mente do que cada ente é como pura possibilidade de ser: há que, a
esta pura possibilidade, acrescentar uma capacidade própria, defi-
nida, de actualização. É isto que é o dote dinâmico próprio de cada
ente. É a distribuição destes dotes por estes seres que vai ser o tra-
balho que os deuses vão entregar, em anti-cairótico momento, aos
irmãos Prometeu e Epimeteu.

Os diferentes mortais, antes de poderem ser postos no lugar
da luz, isto é, antes de serem postos no lugar da sua futura deter-
minabilidade directamente independente do labor dos deuses, ou
seja, aí, onde vão poder ter algo que é analogável a uma capaci-
dade de liberdade, têm de ser dotados com capacidades ontológicas
próprias, pois são estas mesmas capacidades que lhes vão permi-
tir esta possibilidade de diferenciação própria, já não directamente
determinada pelos deuses. A influência dos deuses far-se-á ape-
nas sentir quer através da necessária permanência do modo como a
pragmática divina os moldou no seio da terra quer através do modo
como a atribuição dos dotes prévios à entrada no lugar da luz for
feita. É nesta segunda parte da preparação dos mortais que a prática
dos irmãos irá ser determinante. Quanto ao mais, após estas duas
fases preparatórias, os mortais serão deixados a si próprios, não
num total abandono, mas acompanhados transcendentalmente pela
marca da pragmática dos primeiros deuses e dos irmãos Prometeu
e Epimeteu.

Nas breves, mas riquíssimas palavras de Platão, temos implí-
citas uma teoria da providencialidade, uma teoria da relativa au-
tonomia dos mortais, compossível com aquela providencialidade,
e uma teoria da evolução dos mesmos mortais. Podemos, então,
perceber que a relação dos mortais com os seus produtores e a
prática pragmática destes junto deles não é algo de acidental – em
sentido aristotélico –, mas algo de substancial, pois quer o primeiro
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trabalho de moldagem no seio da terra quer o posterior trabalho
dos irmãos não vai ter uma influência meramente ancilar, aciden-
tal, mas será determinante quanto às possibilidades de desenvolvi-
mento de tais novos entes, assim que sejam postos no lugar da luz,
onde isso que são os seus dotes essenciais e substanciais próprios
vai ser determinante no que é a sua possibilidade de acto próprio.

Se o pormenor da prática de cada mortal vai ser dependente de
uma inter-relação logicamente potencialmente infinita e realmente
imensa, já a estrutura ontológica que suporta tal inter-relacionali-
dade depende apenas da pragmática divina e dos irmãos, pelo que,
se o pormenor é incalculável na lógica da sua possível infinitude,
pelo que cada possível estádio geral não é antecipável como um
todo, sabe-se que, à partida, há estádios que são possíveis e outros
que o não são, pois, dependendo da estrutura ontológica, há coisas
que se podem fazer, absolutamente, outras que não se podem fazer,
absolutamente.

O que a dupla pragmática inicial que moldou os mortais im-
plica é o estabelecimento de linhas possíveis de prática, que são
tais e não outras, que moldarão para sempre toda a evolução agen-
cial dos mesmos mortais. A principal é mesmo a que determina a
mesma mortalidade. Mas o que fica dito para a mortalidade como
forma estrutural serve analogicamente para todas as outras pos-
síveis linhas fundamentais, que são o que são e não podem ser de
outro modo.

É o sentido da necessidade estrutural ontológica que aqui está
dado, a velha «anagke», agora pensada como forma estrutural da
mesma forma ontológica própria de cada mortal: a necessidade
passa de uma forma mítica de destinação com características má-
gicas, a uma forma ontológica estrutural própria de cada tipo de
mortais, que são o que são e são o que podem ser e mais nada,
pois a mesma sua forma estrutural, a sua dotação geral, assim o
determina. A necessidade marca o limite ontológico absoluto da
possibilidade de ser para cada tipo de mortais. É o nascimento da
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noção de espécie: o dote marca a possibilidade limite da espécie.
Este modo de espécie é necessariamente fixo.

Assim, o trabalho de distribuição de dotes consignado pelos
deuses a Prometeu e a Epimeteu (320d) equivale à produção e fi-
xação das espécies viventes, mas mortais, que serão postas na zona
cósmica onde está presente a luz. Com a conclusão do trabalho dos
irmãos, ficará pronta toda uma nova forma prototípica de natureza:
a própria dos mortais. Mas será que esta é uma nova forma de
natureza ou é nada mais do que a própria natureza em si, pois o
que havia antes do surgimento dos mortais, se bem que possuidor
de movimento, dado pela erótica fundamental do Caos em processo
de transformação, não era mortal?

As anteriores gerações não eram gerações de mortais, de seres
condenados, desde o seu primeiro acto, a deixar de ter acto, mais
cedo ou mais tarde. Então, o que havia antes do surgimento das
novas gerações, cujo aprontamento ontológico foi confiado a Pro-
meteu e a Epimeteu, eram gerações fundamentalmente diferentes,
pois, se bem que possuindo um início e um movimento próprios,
não possuíam fim assinalado ou assinalável para tal movimento. E
é esta a matriz formal essencial e substancial da mesma imortali-
dade.

Antes dos mortais, havia, assim, um brotar absoluto – o nasci-
mento (a mesma «geração» em seu sentido primeiro de passagem
de uma forma relativa de não-ser a uma forma relativa de ser, mas
absoluta no ser relativo que é) – e o movimento subsequente, movi-
mento inamovível, em absoluto.

É apenas com o surgimento dos entes trabalhados pelos irmãos
que passa a haver uma verdadeira natureza, com nascimento, movi-
mento próprio a partir do nascimento, e cessação de movimento, na
forma de morte, de possível aniquilação ou de transformação subs-
tancial.

A natureza, sendo o lugar próprio da possibilidade de vida
para os mortais, é também a sua condenação à morte. Cada ente,
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assim natural, tem uma realidade própria efémera, quando com-
parada com a realidade de dias sem fim dos deuses. Cada ente, em
sua realidade individual própria, não pode subsistir mais do que
o que lhe é permitido por uma dotação de possibilidade de movi-
mento finita. Em si mesmo e por si mesmo, não pode aspirar a
qualquer forma de perenidade.

É nesta imperenidade estrutural que se enxerta o dote próprio
de cada indivíduo, mas, por meio de cada indivíduo, em cada um
de seus tipos gerais, isto é, nas espécies. O labor de dotação que é
solicitado pelos deuses aos irmãos serve duas funções fundamen-
tais relacionadas com a sua finitude, mortalidade e possibilidade de
prolongamento real de sua limitada ontologia.

A primeira função diz respeito à simples possibilidade de ma-
nutenção do mesmo movimento finito com que se é inicialmente
dotado e que não é mágico, isto é, não é possível sem mediações:
a possibilidade de se ser, para qualquer ente, também para os mor-
tais, implica que nele existam condições próprias que permitam
precisamente ser. Para os imortais, o mesmo movimento próprio
carrega consigo todas as necessárias capacidades, sem o que não
poderiam ser imortais. Mas, para os mortais, inicialmente, a única
riqueza ontológica que são é constituída pelo que os deuses neles
puseram ainda no interior da terra (320d), que corresponde à sua
forma paradigmática específica, mas a mais nada. Possuem forma
matricial, mas não possuem instrumentos que sirvam essa mesma
forma em sua possibilidade de movimento. Esses instrumentos são
isso que lhes vai ser distribuído por Prometeu e Epimeteu. São
estes instrumentos as mediações que permitem que a possibilidade
de movimento posta pelos deuses nos mortais se possa desenvolver.

Como o texto claramente manifesta, a cada tipo de seres, ser-
vindo precisamente essa mesma tipologia como possibilidade pró-
pria de ser, correspondem determinados dotes, que são esses e não
outros, sem confusão, sem falha. Confusão ou falha significam
imediatamente que tais seres possíveis pela sua mesma forma não
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são efectivamente possíveis, pois nada mais são do que uma forma,
isto é, uma coisa meramente lógica, sem dimensão outra qualquer:
não podem, assim, fazer parte do cosmos, pois, nele, não exis-
tem coisas que sejam apenas formais.11 É o dote próprio que per-
mite à forma como possibilidade ontológica o movimento também
próprio que constitui a sua mesma natureza em acto. Sem estes
meios, assim, naturais, a possibilidade ontológica de cada tipo de
mortais nunca passará de pura possibilidade.

Ora, é, após a prática menos inteligente de Epimeteu, esta a
situação com que Prometeu se depara no que diz respeito aos seres
humanos: como não sobrou o que distribuir como próprio dos seres
humanos, estes não possuem qualquer maneira de passar de sim-
ples possibilidades, imersas no escuro seio da terra, a realidades
emersas na e para a luz. É esta situação, que anula a possibili-
dade ontológica própria dos seres humanos, que Prometeu vai ter
de modificar, encontrando para os seres humanos, para que possam
ser, um qualquer dote que possibilite que possam vir a ter realidade
à luz. No trabalho de Prometeu, como posto neste mito, há um ób-
vio paralelo com esse outro «mythos», o da caverna, da Politeia,
no que à necessidade de capacitação do ser humano com os meios
que lhe permitam emergir das trevas para a luz.

O erro que Prometeu vai ter de emendar, se se quiser que os
mortais humanos possam ver cumprida a promessa que na sua pos-
sibilidade própria os deuses puseram, é, assim, não apenas um
erro de mera precipitação de uma entidade divinamente débil e
de pouca inteligência, Epimeteu, mas um erro cósmico. Cósmico,
pois as suas consequências incidirão sobre a mesma grandeza pro-
priamente cósmica do cosmos, mas também cósmico, pois foram
as próprias forças entitárias e supostamente orto-entitárias, orto-

11Note-se que a pura formalidade, o Bem, em Platão, não é cósmico, mas
hiper ou trans-cósmico. O cosmos começa com a ideia, que é imaterial, mas que
não é puramente formal, não ao modo do Bem, pois é, já, relacional, o que faz
dela um meio, isto é, algo que incorpora a mesma possibilidade da materialidade
que vai informar.
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entificadoras do cosmos que falharam, não apenas directamente em
e por meio de Epimeteu, mas, sobretudo, indirectamente, quer no
consentimento dado por Prometeu ao labor desacompanhado de
seu não-muito-inteligente irmão, quer na transferência de missão
a que os deuses que primeiro moldaram os mortais procederam,
quando, em vez de levarem a bom porto a tarefa de produzir os
mortais, resolveram adjudicar a parte final da mesma pragmática
aos irmãos.

Mas, o que toda esta equívoca prática promoveu foi um aten-
tado contra a cosmicidade do cosmos: por via do abandono dos
deuses e por via da falta de prudência de Prometeu, Epimeteu in-
troduziu desordem no cosmos, desordem que nunca será eliminada,
se bem que possa ser mitigada. É no sentido desta mitigação que
ira ser realizada a acção intencionalmente correctiva de Prometeu.

Mas a desordem nunca é totalmente eliminável, pelo que a sua
presença marca para sempre o cosmos: por melhor que seja a ten-
tativa de Prometeu, nunca a emenda será totalmente coincidente
com o que teria sido o cosmos sem a introdução da desordem
que procura corrigir. Assim, o que decorre dos gestos futuros
de Prometeu obedece à lógica simples da dialéctica entre ordem
e desordem, que existe desde que Caos se transformou em erótica
Terra, primeiro momento de ordem, mas sempre em erótico diá-
logo com a caótica fonte. No erro de Epimeteu, persiste ainda o
Eros caótico, na tentativa de correcção de Prometeu, é ainda este
Eros que se manifesta, numa dualidade que acompanha sempre a
mesma existência do cosmos, lugar em que o Caos se manifesta
como ordem, mas onde essa mesma manifestação não pode deixar
de ser habitada pela mesma força que a ergue, e esta é substancial-
mente caótica.

Assim, o que condena Prometeu não é a tolice do irmão, não
são os deuses ofendidos, mas a mesma dinâmica erótica que dá
movimento a tudo e que não pode, como absoluto desse mesmo
movimento, ser absolutamente dominável, ou poderia parar (é o
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que Heraclito bem percebe com o seu movimento eterno, cujo ab-
soluto é mover-se).

Para que a humanidade não pare ainda antes de ser, Prometeu
tem de resolver a questão da sua ausência de recursos próprios.
Se o não fizer, contribui para a desordem cósmica, pois parte do
processo de ordenação, que dele dependera e dependia ainda, não
pode ser realizada, o que implica que seja imediatamente intro-
duzida desordem no cosmos. Se o fizer, terá de o fazer não se-
gundo a ordem cósmica que era procurada no e pelo processo de
que fora feito parte, mas através de um meio qualquer imprevisto
naquela ordem, quer dizer, que provavelmente irá interferir com a
ordem geral, pois não pode ser obtido senão através da utilização
para um fim, que não é o próprio seu, de um meio já existente.
Mas existente fora do processo de ordenação a que se encontrava
vinculado.

Ora, o meio de que Prometeu se vai servir, sendo o melhor pos-
sível, dadas as circunstâncias, não faz parte integrante da dotação
própria ao dispor da pragmática solicitada aos irmãos: o fogo é
património dos imortais, não dos mortais.

O lugar próprio do fogo é junto dos deuses, junto de Atena e de
Hefesto, junto de Zeus, junto de seus divinos dotes de «sabedoria
técnica» e política (321c-d). Então, o que Prometeu faz é ir onde
estavam os únicos tesouros que poderiam suprir o que faltava ao
paradigma humano, simbolizados no fogo: o fogo é o elemento
plasmador, «plastificador», «proteico», transformador, metamor-
foseador, cuja posse assegura isso que transcendentalmente habi-
litará o incompleto ser humano com uma ferramenta de possível
completude, que lhe permitirá poder ascender das trevas intraterre-
nas de uma incompleta realidade à luz de uma completude, agora
já não ontologicamente estática por via dos dotes com que foi mu-
nido, mas dinâmica, pois o dote substituto é algo de puramente
potenciador de soluções, isto é, algo cuja potência é a possibili-
dade de se adaptar a qualquer nova circunstância, moldando-a à
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necessidade humana, como o fogo molda qualquer coisa à forma
do cadinho em que aquece qualquer substância.

Mas Platão não se limita a falar do fogo nesta sua versão do
mito: com o símbolo, é dada a realidade de que é símbolo, pois, o
furto salvífico não se limita ao fogo, cuja utilidade não é mágica,
mas necessita de uma arte própria de bom uso. Com o fogo, é
furtada a «sophia» (321d: «sophian») que permite o bom uso do
fogo. São as «artes», sábias artes, de Atena e de Hefesto que são
também furtadas e dadas aos seres humanos para que possam ser.

Estas artes são universalmente conhecidas: as de Hefesto são
obviamente conexas de forma directa ao uso do fogo. O deus da
forja, o deus da continuidade imediata da metamorfose, à luz do
dia, do labor antigo da Terra como primeira forjadora (a foice com
que se castrou Úrano), é esse que detém o poder metamorfoseador
da matéria e das formas que a condicionam em novas formas, que
vão desde os artefactos guerreiros dos deuses, às suas resplande-
centes jóias. É com esta arte – esta ciência, também – que o ser
humano pode dominar o fogo, isto é, usá-lo para a promoção da
sua possibilidade, pois apenas a dinâmica do fogo e a cinética do
seu uso podem dar ao ser humano isso que lhe falta por inépcia de
Epimeteu. A relação dos dotes divinos com o fogo é óbvia.

Mas que dizer dos dotes diamantinos de Atena? Que relação
têm como o fogo? É notável que Platão não invoque os fogosos
eróticos dotes de Afrodite, aliás, oficialmente próxima de Hefesto,
dado que era sua mulher, mas os de Atena.

De que fogo é a jovem virgem, gerada e nascida por partenogé-
se do mesmo Zeus, possuidora? Que elemento plasmador, neces-
sariamente análogo ao fogo, é o seu? E que bem representa para o
ser humano?

A intuição platónica é muito subtil e diz muito da sua preocu-
pação soteriológica, que também atribui a Prometeu («soterian»,
321c) na sua relação com os seres humanos: é que o mesmo fogo
que aquece o mais duro metal e permite que uma nova forma lhe
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seja posta ou imposta, não se limita a aquecer, mas também, en-
quanto aquece, ilumina. Esta mesma luminosidade do fogo pode
ser encontrada, como elemento fundamental, no interior da caver-
na da sua alegoria do «Livro VII», da República. Quer no mito de
Prometeu quer na «alegoria da caverna» este fogo e a luz da sua
chama significam a possibilidade de ver, isto é, o absoluto da in-
teligibilidade do real, mesmo no âmago da caverna, mesmo para o
mais desmunido dos seres humanos (que encontramos também na
caverna).

Então, é a luz da chama do fogo que é associável à arte, à
sabedoria própria de Atena, que, e não é por mera coincidência,
é a mesma deusa da sabedoria. Assim, aquilo com que o furto
da «sophia» de Atena contribui para a salvação da possibilidade de
ser da humanidade é a própria inteligência, a própria capacidade ló-
gica, que, associada à capacidade plasmadora de Hefesto, suprem o
melhor possível, nesta fase da evolução da substância narrativa do
mito ontogerador dos mortais, a mesma possibilidade ontológica
dos seres humanos.

Não se trata, pois, apenas de dotar os seres humanos com ca-
pacidade técnica, num sentido mecânico ou funcionalista, mas de
dotar os seres humanos com a possibilidade de se inserirem na pos-
sível harmonia cósmica integrante dos mortais com algo que subs-
titua eficazmente a total ausência de dotes naturais próprios. O que
Prometeu retirou parcialmente do «oikema» (321d) dos deuses foi
isso que complementa a natureza mortal da humanidade como isso
que permite a sua existência mundana, num mundo que já não con-
tava naturalmente com eles, e que é a cultura, na forma da adap-
tabilidade e adaptação da inteligência humana à variabilidade on-
tológica ambiente geral.

Mas é isto que passa, então, a constituir o próprio da humanida-
de, o seu definidor irredutível, o mesmo «logos». Não admira, pois
que, muito antes de Platão, já o velho Heraclito tivesse feito uma
aproximação tão grande entre o físico fogo e o metafísico «Logos».
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A filosofia mais não é do que a chama que em cada idiótico ser
humano ascende até ao fogo sagrado do «Logos» transcendente.

Encontramos neste mito isso que vai ser a matriz metafísica,
ética e política fundamental do pensamento platónico, mas também
de Aristóteles e de toda a tradição que sobre estes dois grandes clás-
sicos se constrói: o binómio carência ontológica-potência ontoló-
gica. É esta descoberta ou fixação nocional-conceptual desta des-
coberta – pois a presença desta intuição já se manifesta no próprio
pensamento mítico helénico, bem como no pensamento chamado
pré-socrático, de uma forma não claramente conceptualizada – que
constitui a matriz filosófica da filosofia platónica: toda a realidade
mundana, isto é, toda a que não é imediatamente da ordem da pura
ideia como matriz metafísica de possibilidade ou da ordem hiper-
ideal do Bem, é constituída por uma dimensão de positividade on-
tológica, que é, no que é, algo de irredutível – mesmo a qualquer
ideia – e por uma dimensão de não-positividade, de carência. Mas
esta carência é, enquanto aquela mesma positividade está presente,
sempre passível de ser colmatada por meio do que há de possibi-
lidade na positividade ontológica presente. Esta positividade on-
tológica, que é actual, mesmo no que à possibilidade diz respeito,
é a mesma presença imediata da ideia nisso que é e a presença
mediata do bem, através da ideia, nisso que é. De um modo geral,
encontra-se aqui o futuro esquema aristotélico matéria-forma, acto-
potência e tudo o que em termos da posteridade se lhe associa.

Ora, o modo medial de relação entre Bem, ideias e entes mun-
danos, que Platão explora, com técnica mais propriamente filosó-
fica em outros textos, como, por exemplo, no Sofista e no Par-
ménides, encontra no mito em análise uma formulação narrativa
que, não possuindo o mesmo tipo de rigor demonstrativo das ante-
riores, possui uma delicada capacidade de sugestão de tipo analó-
gico, que abre o espírito à relação entre isso que se observa no
mundo e a sua história ontológica sensivelmente inaparente.

Assim, a narrativa mítica entra num momento, longo na econo-
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mia do breve texto, propriamente técnico, em que a arte e o saber-
fazer pragmático são de uma importância crucial: dado o modo
como os entes mortais são produzidos (criados, em sua absoluta
diferença), há que os dotar tecnicamente com as potências necessá-
rias, absolutamente necessárias – passe a redundância – para que,
simplesmente, possam, repetimos, em asboluto, ser. Tal implica
– e todo o mito revolve em torno desta implicação – que sem um
estrito rigor técnico na atribuição dos dotes de capacitação on-
tológica para ser, os possíveis seres passam a impossíveis seres.

Sendo deste modo, todo o possível sucesso, mesmo depois de
um trabalho anterior que nada diz que não seja perfeito, depende
da arte/técnica de Epimeteu. Este ponto é essencial.

Ora, segundo a narrativa, o trabalho de dotação feito por Epi-
meteu é genericamente bom e segue o que deve seguir, isto é, la-
bora segundo o «logos» próprio da natureza própria de cada «ge-
nos» (321), de modo a que todos possam subsistir como tais, sem
que qualquer deles seja aniquilado (321). Logicamente, pois, dis-
tribui equilibradamente os dotes: a uns dá a força sem a veloci-
dade, porque a força lhes basta; a outros, aos mais fracos, outorga
a rapidez, seu equilibrado substituto; a outros, asas, para que pos-
sam voar, residindo nisso a sua força; e, assim por diante, defen-
dendo os géneros da destruição recíproca (320d-321). Após asse-
gurar esta potência vital, dedica-se a defender os mesmos géneros
das possíveis inclemências ambientes não biológicas, do clima, do
tempo atmosférico, das intempéries que vêm de Zeus» (321).

Mas o sentido propriamente providencial desta dotação não ter-
mina nesta formação própria dos entes genericamente entendidos,
o mesmo seu sustento é matriciado de uma forma também lógica,
de modo a que, por meio da diferenciação trófica, possa ser assegu-
rada a abundância relativa de alimento, orientada teleologicamente
género a género: o carácter lógico desta medida entende-se facil-
mente por redução ao absurdo, se se pensar o que seria se, depois
de todo o trabalho de produção de tais entes, todos se alimentassem
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de uma mesma coisa, que, neste ambiente ontológico mundano de
finitude, tem de ser sempre finita. Simbólica, mas também biologi-
camente, a variação trófica dos vários géneros marca quer o sentido
de finitude do alimento mundano quer a sua potenciação através da
diferenciação de objectos de apetite.

Neste lugar desta reflexão, há que deixar claro que o pormenor
desta narração, por exemplo, ao diferenciar herbívoros de carnívo-
ros por razões de possibilidade de sobrevivência genérica, dá iní-
cio ao que é já verdadeiramente uma formal teoria da evolução,
questão que aqui não será desenvolvida, mas que aqui tem de ser
relevada.

Também a fertilidade e capacidade geradora real de posteridade
é tratada, havendo, de modo que logicamente segue as característi-
cas ontológicas de cada género que já anteriormente tinham servido
de guia lógico à anterior distribuição dos dotes: assim, os que mais
perigam, mas que também têm uma menor massa são os que mais
férteis são. Imagine-se os ratinhos do campo com fertilidade de
elefantes e estes com fertilidade de ratinhos de campo e perceber-
se-á o que seria o retorno do velho Caos ao lugar lógico da ordem
cósmica, que é precisamente o que faz com que a fertilidade dos
mais fracos tenha de necessariamente ser maior do que a dos mais
fortes.

Um leitor que desconheça previamente a história dos irmãos
pensará: «mas onde está o erro no meio de tudo isto?». E pensará
bem, pois, até agora, parece não haver erro algum: tudo parece
estar conforme à necessária lógica cósmica que tudo deve informar
para que o cosmos possa continuar a ser cosmos mesmo com a
presença dos novos habitantes em si, os mortais.

Mas diz o mito, também o narrado por Platão, que algo de in-
correcto tecnicamente ocorreu: chegado o momento, último, de
atribuir ao «genos» humano os seus dotes próprios, no lugar dos
dotes já não havia dote algum, todos tinham sido já entregues,
mesmo os que permitiriam a necessária conformação ontológica
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do género humano: por esta razão, como já foi percebido, este
mesmo género torna-se ontologicamente impossível, a menos que
se encontre uma qualquer forma substitutiva que cumpra os mes-
mos requisitos onto-formadores e onto-possibilitadores transporta-
dos pelos dotes mal distribuídos.

Se houve um género ou até mais do que um que foi sobre-
dotado com dotes que deveriam pertencer aos seres humanos, tal
constitui já algo como uma «hybris» anti-cósmica, cujas reper-
cussões apenas a evolução da actividade relacional do cosmos po-
derá revelar mediante esse mesmo desenvolvimento cinético de tal
indevida potência. Há um erro matricial, que terá consequências,
mas tal não inviabiliza imediatamente os géneros em que se encon-
tra tal erro. Mais tarde se verá.

Mas o erro inviabiliza imediatamente a realização da possibi-
lidade própria dos seres humanos: têm possibilidade, mas não vão
poder ter realidade porque lhes faltam as mediações necessárias
para que se possa ser em ambiente mundano. Todos os mortais têm
a sua possibilidade realizada, menos os mortais humanos.

O possível cosmos, em sua possível perfeição cósmica, não é já
possível: é esta a importância do erro técnico de Epimeteu. Epime-
teu impossibilita a realização potencial perfeita do cosmos. Epime-
teu assume o papel do temido e odiado Caos, sem que tenha o poder
ou a grandeza teúrgica deste. É objecto de ódio e não tem como
se defender, pois não é o poderoso Caos, que pode tudo resolver
com uma sua qualquer comoção desde o fundo do real de que é o
remoto pai.

Epimeteu é a figura paradigmática do impotente, mas do im-
potente onto-cosmogónico, onto-cosmológico: é precisamente o
paradigma do onto-caotizador. O seu erro não pode persistir du-
rante muito tempo, pois é a ameaça da incompletude cósmica, quer
dizer, é o «poros» por onde o temido Caos pode penetrar para recla-
mar uma realidade que já foi sua e que pode querer retomar porque
sente nela a mesma caoticidade em vias de instalação.
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Algo tem de ser feito.
Este algo vai competir ao outro irmão, o ponderado, o que

representa o lado lógico-cósmico do mesmo cosmos em seu es-
tado incoativo, representando, também, por causa da prática que
junto da humanidade vai ter, o lado lógico-cósmico presente na
humanidade, se bem que presente por meio de um acto de sal-
vação cósmica extremo que é visto por todos os outros deuses como
algo de anti-cósmico, daí derivando o castigo atribuído a Prome-
teu, finalmente cancelado aquando da sua libertação do martírio
caucasiano.

Que faz, então Prometeu?
Segundo o texto platónico, Prometeu, perante tal situação apa-

rentemente aporética, decide, a fim de salvar (soterian, 321c) o
ser humano (anthropo, 321c), furtar (kleptei, 321d) a sabedoria
artística/técnica (entekhnon sophia, 321d) e o fogo (puri, 321d) de
Hefesto e de Atena. O fogo é necessário para que aquela sabedoria
artística/técnica possa ser adquirida, isto é, sem tal elemento omni-
plasmador, não é possível a aquisição da sabedoria artística/técnica
por parte de qualquer ente, especialmente o mortal.

Assim, quer o furto do fogo quer o furto da «sophia» artístico-
técnica não são, de modo algum, fruto de um arbítrio delirante,
alógico ou mesmo caprichoso de Prometeu, mas de uma necessi-
dade ontocosmológica: sem este furto, qual poderia ser o outro
meio de colmatar a imprudência, isto é, a mesma falta de «sophia»
técnica de seu irmão?

Quem critica apressadamente Prometeu tem de poder apresen-
tar qual a outra, qualquer, alternativa positiva que viabilize a reali-
dade da humanidade e que anule a sua aniquilação por ser impos-
sível realizar a sua possibilidade. Onde está a proposta destes?

Platão parece ter bem compreendido esta situação, em que Pro-
meteu não quis ser mais um impotente perante a necessidade de
salvação da nascente humanidade, resolvendo agir e agir do único
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modo que a sua inteligência lhe permitiu, situada, mas cairotica-
mente, discernir.

Mas o que é mais notável quer na narrativa platónica quer nas
tradicionais é que, com desagrado dos deuses pelo meio utilizado
ou não, com castigo de Prometeu ou não, a humanidade foi salva
em sua mesma possibilidade. E é isso que conta. A última, mas
necessária possibilidade de «genos» do cosmos foi salva, realizou-
se no seio do mesmo cosmos, ajudando a salvar o cosmos. Nada
mais relevante do que isto. E esta relevância, passado o tempo
memorial da divina vingança, acaba por ser ratificada quando, fi-
nalmente, Prometeu é liberto.

É que o trabalho de Prometeu, mesmo sendo culminado tecni-
camente por um furto exercido sobre a coisa divina, diminuindo
esta, foi obra que culminou uma iniciativa divina, precisamente
essa de produzir os novos elementos cosmológicos, os mortais.
Pese embora o seu carácter anómalo, e aparentemente anti-divino,
o labor de Prometeu é, ainda, o complemento necessário do labor
divino geral necessário para tal nova iniciativa cosmogónica.

Assim, a visão que opõe o «fáustico» Prometeu aos deuses em
benefício dos possíveis humanos carece de sentido, uma vez que
Prometeu mais não faz do que remediar o resultado de uma in-
sensata iniciativa divina de entregar a um par divino diminuído o
encargo de terminar a geração dos seres humanos. É claro que, ao
permitir que o irmão desempenhasse a tarefa da dotação sozinho,
Prometeu partilha da culpa pelo erro divino. O menos culpado de
todos, pois apenas se limitou a seguir cineticamente a dinâmica da
sua pobre inteligência, é Epimeteu. Esta figura acaba por repre-
sentar o que há de tolice bem intencionada em cada ser humano.
Mas Prometeu não representa, não neste mito platónico, o esper-
talhão ambicioso que rouba o fogo aos deuses para o dar aos seres
humanos, como que por irracional capricho, antes o frágil sábio im-
prudente que procura remediar o fruto de sua imprudência através
de um gesto soteriológico que funciona. E isto é o mais importante.
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Não encontramos, pois, aqui, uma antecipação do lema ma-
quiavélico segundo o qual os fins – quaisquer – justificam os meios,
mas a evidência de que o mal feito por imprudência deve poder ser
corrigido, ainda que de forma excessiva, mas, ainda assim, dentro
dos limites nómicos do cosmos ou – e isto era incontrovertivel-
mente evidente para Platão – não teria resultado. E resultou, a
prova é que temos aí a humanidade, imperfeita, num mundo im-
perfeito, mas real, num mundo real, que não há que impossibi-
litar, mas ajudar a salvar-se. Este foi sempre o grande desígnio
platónico, mesmo quando, já cansado de tanta estupidez humana,
já velho, escreveu algo como As leis.

Conclusão: Prometeu herói salvador da
humanidade

Numa breve conclusão, podemos perceber que, para o Platão que
escreveu o Protágoras, Prometeu é, apesar de tudo, o herói que
salvou a humanidade. A humanidade é um projecto divino: com
os restantes mortais, isto é, com o restante panorama universal da
vida, dos vivos – que são os que vão, mais cedo ou mais tarde,
morrer – constitui parte integrante e, agora, necessária do cosmos.
Este, de acordo com o decreto divino, não se encontra completo
sem os viventes e sem os seres humanos. Estes têm, assim, de
ser não apenas possíveis, mas reais, mundanamente reais. A sua
não passagem de mera possibilidade a realidade implicaria, agora
que estão matriciados como forma intra-cósmica necessária, que o
mesmo cosmos ficasse imperfeito.

A decisão dos deuses de não acabarem eles próprios o trabalho,
deixando a dotação, prévia à emergência cósmica, a cargo de outros
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deuses, não confiáveis, acarretou tal perigo de cósmica incomple-
tude.

Assim, a decisão final de Prometeu, apesar de tudo a montante
e a jusante, funciona como acto soteriológico não apenas da hu-
manidade, mas do mesmo cosmos em sua completude: sem este
acto, não teria havido humanidade e o cosmos teria ficado incom-
pleto.

Não merecia Prometeu, à semelhança do mestre Sócrates, ser
alimentado num qualquer Pritaneu em vez de ser torturado nas
montanhas do Cáucaso?
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