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Qual o papel da arte, qual o papel de ciência, ontem e hoje? Serão incompa· 
trveis? Como interpretar corretamente a célebre passagem do caprtulo 9 da Poéti
ca de Aristóteles, na qual o filósofo estabelece uma radical distinção entre poesia e 
história, como vemos abaixo: 

..• a obra própria do poeta não é tanto narrar as coisas que realmente 
aconteceram, mas sim contar aquelas coisas que poderiam ter acontecido, 
assim como as possfveis de acontecer, segundo os princfpios da verossi
milhança ou da necessidade. Com efeito, o historiador e o poeta não diferem 
pelo fato de um escrever suas narrações em verso e o outro em prosa . .. 
antes se distinguem pelo fato de que um conta os fatos que realmente 
aconteceram e o outro os que podiam acont~cer. Por isso a poesia é mais 
filosófica do que a história e tem um caráter mais elevado que ela, já que a 
poesia se refere sobretudo ao geral e a história ao particular. 

Será que Heródoto e Tuddides conceberam a historiografia da mesma ma
neira, ambos voltados mais para os fatos que e como realmente aconteceram, sem 
o concurso da imaginação? 

E Homero, o poeta da llfada e da Odisséia, não se comprometeu com o que 
a tradição guardou como verdade, seja no que tange às façanhas humanas, seja 
no que se refere aos costumes, à religião e à organização polrtica, tanto da época 
micênica quanto da civilização da chamada Idade Média helênica? 

Aristóteles não foi o primeiro pensador a aprofundar as questões relativas à 
"têkhne• e à "epistéme". Platão jâ enveredara pelo campo da mfmesls e jã optara 
pela exclusão dos poetas de sua concepção idealizada da cidade-estado grega, 
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exatamente pelo não compromisso destes com o verdadeiro. Nesta sua posição 
radical Platão prova que reconheceu o papel da arte e principalmente o seu alcan
ce, m~s politicamente era menos perigoso lidar com as ciênc1as. Inaugurou no 
Ocidente a supremacia da razão sobre a imaginação. 

Mas também Platão Já. é um dos pontos de chegada de um longo percurso, 
de mais ou menos c1nco séculos, durante os quais poetas, historiadores, teatról~ 
gos, pensadores e oradores tentaram estabelecer as semelhanças e as diferenças 
entre estes dois conceitos. 

Resolvemos, então, pesquisar, desde Homero. a evolução dos significados 
de "tékhne" e "epistéme ... O nosso método fo1 o cronológiCO e selecionamos al
guns autores exponenciais e suas mais expressivas obras. Como não havia ainda 
diStinções entre ficção e não ficção, procuramos não nos deixar levar pelas no
ções modernas, para não incorporarmos aos termos antigos idéias que lhes foram 
alheias. 

1. PERÍODO ARCAICO: Homero e Hes(odo. 
Arte e Divindade- Arte e Humanização 

Apesar de ter utilizado apenas quatro vezes a palavra ~ékhne•, Homero 
soube nos transmitir a sua admiração apaixonada por tudo o que tange à arte ou à 
ciência do perfodo pré-helênico, principalmente no que concerne à civilização mi-
cênica. 

Pelos exemplos que transcrevemos abaixo, a "tékhne" para Homero é um 
presente divino, um favorecimento legado a poucos, e não uma dádiva dada aos 
homens em geral. Ela se apresenta como um conhecimento do que ê certo, con
veniente, proporcionado, realizado com diligência, cuidado e esmero, por oposição 
a tudo o que ultrapassa a medida, ao que é desequilibrado e excessivo. Segundo o 
troiano PAris, Heitor não sofre do defeito da "hybris", tão freqüente nos seres hu
manos, 

He1tor, as repnmendas que tu me dtriges são JUStas. Teu coração é tão duro 
quanto um machado manejado por um homem que constrót com arte (tékh
ne) um navio. ele lhe aumenta o poder e vai certeiramente cravar-se na 
prancha. Assim é, também, em teu peito, o teu intrtJpido julgamento. (l/fada, 
Canto 1/1, v.59-63) 

Ainda na !Irada destacamos, no canto VI, esta passagem: 

O arttsta hábil, que Hefesto e Palas Atena instrufram em sua arte múltipla 
(tékhne pantoiein), derrama o ouro sobre a prata e cria uma belfsstma obra
prima (v.232-235) 

Como são significativas essas duas referências feitas pelo poeta: na primei
ra compara uma qualidade abstrata a um conhecimento objetivo: o coração de 
Heitor é duro porque JUSto, tal como a arte de manusear um machado. Justiça e 
arte se aproximam por sua inflexibilidade, por sua firmeza, por sua retidão e por 
sua certeza. No segundo exemplo, o homem, quando dotado por uma torça supe
rior, representada aqui por Hefesto (o deus artista) e Palas Atena, toma-se hábil 
para realizar uma obra que excede em beleza e perfeição às produzidas pelos que 
não foram favorecidos por esse dom. 

Uma vez dotado pelos deuses, o homem passava a ter um tipo de sabedona 
que o qualificaria daf em diante como artista. A arte vem a ser tanto a concretiza
ção desta sabedoria. a tradução sensfvel de um idéia. a realização objetiva de uma 
obra, quanto uma realidade possfvel de ser concebida abstratamente, pré-existente 
à execução do trabalho: 
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ou: 

Veio o ounves que tinha em suas mãos a sua forja, os instrumentos de sua 
arte, que serviam para bater o ouro . .. (Odisséia, canto 111, v.432·435) 

O artista, mesmo que se empenhasse em colocar no trabalho toda a sua arte, 
estaria fazendo uma tentativa em vão de refazer um cinturã semelhante. 
(Od. XI. v.613-614) 

Sem levarmos em consideração a questão da autoria dos Hinos Homéri
cos, nestes observamos que uma nova concepção vai, aos poucos, se desenvol
vendo. No hino dedicado a Hermes, divindade intermediária que tinha como traço 
predominante de caráter a astúcia, a "tékhne" se apresenta como uma sabedoria 
advinda da familiaridade do artista com o seu Instrumento. Ela e o resultado de 
uma esforço próprio para se atingir o domrnio de um conhecimento: arte, saber e 
empenho se correspondem e se harmonizam: 

A quem a solicita com arte e saber, a lira, brinquedo dócil em mãos rápidas e 
experientes, ensina, através de seus sons, os prazeres vara o que podem 
deleitar. (Hino a Hennes, v .482-485) 

Hesfodo, em sua Teogonia, mostra-se por uma concepção da arte como 
expressamente humana. Utiliza, no v. 864, a expressão "tékhne hyp' aidzeôn" (arte 
dos homens robustos) para falar da fundição do estanho. Em outros exemplos re
colhidos,, "tékhne" s1gntfica engenhos1dade, esperteza, ardilosidade próprias dos 
deuses. E Interessante observar que, com exceção de Hefesto, o deus artesão, os 
demais deuses não utilizam as "tékhnai", mas podem transmiti-las aos mortais 
quando o deseJem. Para uso própno, a "tékhne" sempre aparece com o sentido de 
ardilosidade. 

2. PERfODO ATICO 

2.1. O Lirismo: P(ndaro e Baquflides. 
Arte e Natureza - Arte e Ciência. 

Prndaro, em suas Ol(mpicas, atribui a Atena, a deusa de olhos glaucos, a 
superioridade dos Ródios sobre todos os outros humanos, por tê-los iniciado em 
todas as artes. Agora não são mais indivrduos isolados que guardam o privilégio do 
conhecimento das "tékhnai"'. No caso especffico da arte da profecia, chega até 
mesmo a ser hereditária, como observamos no v. 86 da Pltica: "ele colocou em 
uso a arte profética própria de sua raça••. 

Pela primeira vez a noção de arte serâ relacionada à de .. physis". Agora não 
serâ mais suficiente a simples posse das artes, pois serã fundamental o papel 
exercido pelas qualidades naturais. Estas servirão de meio de diferenciação entre 
os homens. Enquanto as artes podem ser um bem coletivo, a .. physis" detenninarã 
o uso particular que se pode fazer das "tékhnai'. A realização artfstica, o seu grau 
de aperfeiçoamento e os resultados obtidos dependerão das possibilidades inatas 
de cada um. 

Baqunides, autor de cantos triunfais, dos quais temos apenas fragmentos, de 
odes e de ditirambos, foi o primeiro a utilizar a palavra "epistéme". No entanto ela 
ainda apresenta um significado muito próximo ao da "têkhne'". O poeta considera 
as "epistêmai .. dignas de admiração por sua multiplicidade e sua diversidade, mas 
incapazes de fornecer aos homens adequados meios de defesa contra o imprevi
srvel: 

Cada um procura, por caminhos diferentes, conduzir seus passos em dire
ção a uma fama ilustre; múltiplos são, com efeito, os conhecimentos (epis-
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téma1) dos homens. um o deve a sua sabedona, outro, ao favor que recebeu 
das Graças, o fazer desabrochar em si as flores douradas da esperança, é 
na adivinhação que um é versado; um terceiro se arma com o flexfvef arco 
que ele mesmo brande, eis os que se apaixonam pela agricultura e pelos re
banhos de bois. Mas os resultados que o futuro prepara permanecem unpre
visfveis e ninguém poderá dizer para onde a sorte inclinará. (Ode IX, 
v.35-45) 

Consideramos esta ode de Baqun.des portadora de uma mensagem de alerta 
aos homens pelo seu excesso de auto-suficiência Detectamos, a partir daf, uma 
fase cr.ruca na qual deuses e homens se encontram em conflito por causa da cres
cente emancipação dos mortais, por sua inteligência e, conseqüentemente, pelo 
grande desenvolvimento das "tékhnai e das epistêmai". Crise religiosa e crise de 
autoridade, jã que a superioridade dos deuses residia no fato de que detinham co
nhecimentos a que os homens ainda não tinham acesso. 

2.2. A TRAGÉDIA: Ésqullo, Sófocles e Eurfpedes. 
Arte e Necessidade - Arte e Opinião - Arte e Inteligência 

A "tékhne", em Ésquilo, vai encontrar um profundo e poético campo de refle
xão. Na maior parte de suas obras destaca a arte dos oráculos e a concebe dentro 
de duas caracterfsticas principais: a de veracidade e a de divindade. Tão f1rme é a 
defesa do Poeta da arte divinatória, que conclufmos peta descrença que deveria 
estar-se propagando em relação à capacidade de se predizer o futuro. Afirmando 
que o verdadeiro conhecimento é revestido de caráter religioso, proclama a supe
rioridade e a importância da arte dos oráculos: '"Pesa os s1nais proféticos com uma 
Ciência (tékhne) que jamais mentiu". (Sete Contra Tebas, v.26) 

Entre arte e ciência não havia distinção e ambas são o elo de untão entre 
humanidade e divindade. 

Em Prometeu, ÉsqUIIO nos apresenta o conflito entre os homens e os deu
ses como conseqüência da perda, por parte destes últimos, da exclusividade do 
domfn1o das artes. 

Prometeu havia roubado o fogo divino para presentear os homens: 

Prometeu: ... eu lhes ftz presente do fogo. 
Conteu: Quê' O fogo ardente está hoje nas mãos dos mortais? 
Prometeu: E a partir dele eles aprenderão artes sem conta. (v.252-254) 

Os homens passaram, através dos conhecimentos obtidos, a ter mats auto
nomia de vida, em relação aos deuses. E o afastamento entre deuses e homens 
se torna inevttável, pois não há mais motivos que justifiquem a dependência. Pro
meteu enumera os conhecimentos que foram adquiridos pelos homens: a meteo
rologia, o cálculo, a escrita, a navegação, a medicina, a arte de interpretar os so
nhos, o vôo dos pássaros e as entranhas das vrtimas e a arte dos presságios. 

A culpa maror de Prometeu foi a de ter amado demais os homens: "Eu sozi
nho tive esta audácia, eu os libertei, os homens, e fiz com que não mats desces
sem, aniquilados, ao Hades." (v.235-236). 
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Zeus planeJara repartlr todas as artes entre os deuses: 

Sentado no trono paterno, sem perda de tempo, repartiu os diversos privilé
gios entre os deuses, e começa a fixar os lugares em seu império. Mas, aos 
infelizes mortais, nem por um momento dirigiu o pensamento. Pelo contrário, 
ele desejava aniquilar a raça, a fim de criar uma outra, nova em tudo. (v.228-
233) 



Prometeu, ao se revoltar contra a injustiça de Zeus, personifica a Justiça, 
aquela Justiça que obriga os adversários a concessões recfprocas, movidos peta 
necessidade, dando ao conflito o seu verdadeiro carâter filosófico. O conmto de or
dem moral e religiosa se deu no momento em que Prometeu perturba a ordem es
tabelecida por Zeus, jâ que ultrapassa a sua autoridade, repartindo as artes entre 
os homens. 

Conclufmos que, se Zeus não tem condições de destruir a ação de Prane
teu, é porque o conhecimento, uma vez adquirido, não mais pode ser retirado. 

Em Sófocles, a "tékhne" apresenta diversos sentidos: 

- Trabalho ou ocupação que requer, para sua execução, conhec&mentos prâtic:os, 
especfficos: •ó povo que me ajuda na arte de navegar'" (Ájax. v .1121) 

- Arte como conhecimento inato: 

Dotado em sua arte de uma engenhosidade inesperad~ ele vai tanto em d
reção ao mal, tanto ao bem, confundindo as leis da terra e o direito que jurou 
pelos deuses observar, quando está no comando de uma cidade; 

(Antfgona. v.363-368) 

- Arte da adivinhação: 

Jocasta: Escuta-me e aprende que nenhum mortal entende nada da arte d
vinatória. 

(Édipo-Rei. v.708-709) 

- Arte como conhecimento hereditârio: 

A arte de que te gabas não era a de teu pai. 
(Electra. v .1500) 

Eurfpedes VIve o drama de pensamento dos filósofos de sua época. h:J 
mesmo tempo que reconhece a enorme diversificação das '1ékhnai'", procura de
monstrar a sua Impotência para dar intetigência aos que não a possuem, assim 
como para levar o homem a apreender o que hã de vir: 

6 homens, porque vos empenhaiS, em vão, em tantas buscas! por
que aprende1s milhares de artes? {XJrque todas estas combmações e 
todas estas descobertas, quando há uma coisa que ignorais e que 
ainda vos escapa: fazer refletir aqueles que não possuem intef'!Jênda 
(naus). 
(Hlpólito. v.917-924) 

2.3. A HISTÓRIA: Heródoto, Tucfdides e Xenotonte. 

~ com Heródoto, autor das Histórias, que a historiografia irá apresentar, 
pela primeira vez, caracteres marcadamente objetivos, mas o seu gosto peta no
velesco, pelas minuciosas descrições de lugares e de, costumes, e a sua falta de 
preocupação com as causas profundas dos fatos, fazem com que vejamos pontos 
de contato entre a sua narrativa e a dos poemas homéricos. Outros crlticos vêem 
analogia de sua obra com a tragédia, na medida em que nela também se evtden
ciam as caracterfsticas deste gênero. 

Heródoto escreve para que as gloriosas façanhas dos gregos e dos bárba
ros não caiam no esquecimento. O verossfmil se mistura ao verdadeiro. Foi criti
cado por influenciar, com suas crenças no sobrenatural. a sua obra. 

Parece não haver ainda qualquer cfiferença entre •epistême• e "'ékme·. já 
que, na prática, sua obra é uma realização hfbrida, entre o fato e a ficção. entre a 
verdade e a imaginação. 
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Vamos encontrar em Tuddides uma concepção mais cientffica da História, 
por sua preocupação com uma correta concatenação entre causas e efeitos, ape
sar de não valorizar a exatidão documental, caracterfstica de todo o historiador 
moderno. Ora reproduzia os textos em sua forma original, ora os citava de memó
ria Nela também o verossrmil e o verdadeiro se complementavam. 

Os termos ''tékhne" e "epistéme" aparecem numE;trosas vezes, sempre no 
singular, e providos de significação claramente abstrata Toma-se bastante ditrcil 
para nós a distinção destas duas noções, embora nos pareça que a "epistéme'" 
represente um conjunto de regras objetivas, exteriores ao indivfduo, que podem ser 
adquiridas ou transmitidas por outra pessoa, enquanto a "1ékhne" se apresenta 
como um conhecimento particular, mais propriamente uma aptidão pessoal, ou on
ginada por ela 

Tucfdides considera a coragem e a torça como dois elementos indispensâ
veis na garantia da eficacidade da "tékhne". A falta de um deles impediria a plena 
realização dos objetivos perseguidos. Para a .. epistême", o principal obstâculo à 
sua realização seria a falta de mem6ri~ e no caso especffico da arte do combate, 
a memória depende da coragem, isto é, a "epistéme" depende da "1ékhne". 

Sem dúvida alguma, .. tékhne" e "epistême" representam, para este historia
dor, a ordem mais elevada do conhecimento humano, sendo a primeira uma com
petência abstrata, e a segunda um conjunto bem definido de regras prâticas. Uma 
e outra são inúteis sem a coragem. 

Xenofonte, autor da Anábasis e das Histórias Helênicas, entre outras, fo1 
disdpulo de Sócrates, sobre o qual escreveu As Memoráveis, obra em que defen
de seu mestre contra os ataques que o sofista Polrcrates lhe havia dirigido. São 
diálogos em que Sócrates, falando com discfpulos, parentes, artesãos ou com 
seus filhos, indaga e disserta sobre vários assuntos. Nestes livros (quatro ao to
do), Xenofonte nos apresenta o pensamento de Sócrates a respeito dos conceitos 
de arte e de conhecimento que, pelo visto, tanto preocupava o grande filósofo. 

Para Sócrates todo sâbio possui uma verdadeira "1ékhne" e esta deve ser 
profunda. Se o homem não a possuir, que não finja, pois o sâbio é o que verdadei
ramente é, enquanto o charlatão apenas imita, nada é. A imitação só pode levar ao 
fracasso. 

Quanto à .. epistéme .. , Sócrates a considera tanto mais real e profunda num 
homem, quanto mais consciente ela for. Ela é a consciência que se tem de um fa
to, de uma ação, é um ato refletido. Sabedoria e conhecimento se identificam. Mas 
nem toda ciência é útil. É preciso saber usâ-la adequadamente. Ninguém pode 
possuir uma ciência que seja puramente teórica, isto é, não se pode dizer que se 
tem o conhecimento da alguma coisa, se não se teve a oportunidade de verificar 
se na prAtica ele funcionou. 

Sócrates afirma que não existe conhecimento mais elevado do que o que 
temos de nós mesmos, e esta .. epistéme" é essencialmente universal e humana, 
pois ultrapassa em profundidade toda opinião pessoaJ e todo poder divino. 

3. CONCLUSÃO 

Este trabalho só estaria completo se expuséssemos as idéias presentes nos 
tratados sobre a medicina, nos pré-socráticos e no orador lsócrates, mas o espa
ço que nos resta não dâ para fazê-lo. Gostarfamos de, pelo menos, registrar as 
seguintes passagens nas obras de lsócrates:Contra os sofistas, 16 e 21; Pane
gfrlco de Helena X, 1; Bouslrls. 15-16; Discurso a Nlcocles, 12; Antldosis, 
2·187-209-271 e 274. 

Voltamos a Aristóteles e retomamos a célebre passagem com que iniciamos 
a nossa exposição. Como traduzir a palavra .. têkhne•? é necessário que não a 
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desviemos de sua proveniência. Aristóteles não fala nem de coisas, nem de ativi
dades humanas, e sim do modo de ser próprio do homem, identificando-se com o 
modo de realização que lhe é essencial. Dentro da •têkhne" ele encontra possibili
dades que precisam ser elaboradas para poder atingir as suas virtualidades. "T é
khne" é competência e não se prende apenas à elaboração artesanal. Para apre
endê-la necessitamos compreender o seu alcance. O artista é aquele que é capaz 
de colocar em ação a energia presente tanto na natureza. quanto em suas próprias 
possibilidades ou habilidades (algo que temos e que nos tem). 

Nesse sentido, o historiador é não somente aquele homem capaz de colher 
dados e interpretá-los à luz de um determinado método. História é um processo de 
integração de ações humanas e só aquele que possui habilidade, ou seja, condi
ções para transformar a ação em obra, ê competente para transmitir a dinâmica 
presente no processo da vida humana e interpretá--la. Interpretar, por sua vez, é 
integrar passado, presente e futuro e só se chega a esta integração quando se 
aprende que o real é um processo em permanente crescimento e desenvolvimen
to. oar concluirmos que o conceito de realidade e de verdade são muito mais ricos 
do que o uso comum destes termos nos apontam. 

A História não nos pode falar somente das coisas que aconteceram e de 
como se processaram, porque não podemos excluir da realidade o poder ser, o 
•dynaton". 

Se bem entendemos aquela passagem de Aristóteles, uma obra só se dâ, 
como criação, como •poresis", quando o homem consegue levar alguma coisa a 
assumir um sentido que antes não possura A verossimilhança nos fala, pois, de 
uma abertura no caminho do conhecimento, uma vez que depende de fatores im
possfveis de serem evidenciados. A obra de arte nos transmite um tipo de conhe
cimento que ultrapassa os dados empfricos e, rx>r isso mesmo nos provoca a 
acionar a nossa memória, que não só registra, mas também evoca Aqui poetas e 
historiadores não podem diferir no que concerne à competência do fazer. Se toda 
competência instala um mundo de verdade, e se esta verdade se estrutura a partir 
da integração entre o que foi, o que é e o que poderã ser, como estabelecer limites 
entre Poesia e História? O passado, quando visto a partir do presente, jâ não é 
mais o que foi, mas o que pode ter sido. Acho que isto pode explicar, em parte, o 
sucesso dos romances históricos a partir do século XIX, levando-nos a concluir 
que entre a imaginação e a memória, entre a ciência e a arte, entre a poesia e a 
história, não optamos. Ficamos com a competência. 
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