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VOCABULÁRIO
Autonomia  [Do grego. autonomia.]

1. Faculdade de se governar por si mesmo. 
2. Direito ou faculdade de se reger (uma nação) por leis próprias. 
3. Liberdade ou independência moral ou intelectual. (...)
5. Ét.  Condição pela qual o homem pretende poder escolher as leis que regem sua conduta [Cf.,  
nesta acepção, autodeterminação (2), heteronomia (2) e liberdade (11)] .

Autoderminação [De aut(o)-1 + determinação.]
1. Princípio segundo o qual um Estado tem o direito de escolher sua própria forma de governo e  
ideologia.
2. Filos.  Estado ou condição de agente (12 e 13) [Cf., nesta acepção, autonomia (5), heteronomia e 
liberdade (11)] .

Heteronomia [De heter(o)- + -nom(o)- + -ia1.]
1. Condição de pessoa ou de grupo que receba de um elemento que lhe é exterior,  ou de um 
princípio estranho à razão, a lei a que se deve submeter. 
[Cf. autonomia (5), autodeterminação (2) e liberdade (11).] 

Liberdade [Do latim libertate.]
1.  Faculdade  de  cada  um  se  decidir  ou  agir  segundo  a  própria  determinação:  Sua  liberdade,  
ninguém a tolhia.  
2. Poder de agir, no seio de uma sociedade organizada, segundo a própria determinação, dentro dos 
limites impostos por normas definidas: liberdade civil; liberdade de imprensa; liberdade de ensino.   
3. Faculdade de praticar tudo quanto não é proibido por lei. 
4. Supressão ou ausência de toda a opressão considerada anormal, ilegítima, imoral (...); Liberdade 
de pensamento é um direito fundamental do homem.  
5.  Estado ou condição de homem livre: dar liberdade a um prisioneiro, a um escravo.  
6. Independência, autonomia: O Brasil conquistou a liberdade política em 1822.  (...)
11. Filos.  Caráter  ou  condição  de  um  ser  que  não  está  impedido  de  expressar,  ou  que 
efetivamente expressa, algum aspecto de sua essência ou natureza. [Quanto à liberdade humana, o 
problema consiste quer na determinação dos limites que sejam garantia de desenvolvimento das  
potencialidades dos homens no seu conjunto -- as leis, a organização política, social e econômica, a 
moral,  etc.  --,  quer  na  definição  das  potencialidades  que  caracterizam  a  humanidade  na  sua  
essência,  concebendo-se  a  liberdade  como  o  efetivo  exercício  dessas  potencialidades,  as  quais,  
concretamente,  se  manifestam  pela  capacidade  que  tenham  os  homens  de  reconhecer,  com 
amplitude  sempre  crescente,  os  condicionamentos,  implicações  e  conseqüências  das  situações 
concretas em que se encontram, aumentando com esse reconhecimento o poder de conservá-las ou 
transformá-las em seu próprio benefício.]  [Cf., nesta acepção, autodeterminação (2) e autonomia 
(5).]  (...) 1

12.

1Fonte: AURÉLIO ELETRÔNICO. Editora Nova Fronteira.
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MODERNIDADE . INDIVÍDUO . AUTONOMIA

a nostalgia do eterno retorno, segundo Mircea Eliade
“Aliás, como já referimos, grande parte da população da Europa, para não falar dos outros 
continentes, vive ainda hoje na perspectiva tradicional, anti-‘historicista’. É pois sobretudo 
às  elites’  que  o  problema  se  coloca,  uma vez  que elas  são as  únicas  obrigadas  a  tomar 
consciência, sempre com maior rigor, da sua situação histórica. (...) Contudo, essa posição,  
ainda que seja a mais moderna e, de certo modo, inevitável para todos os pensadores que 
definem o homem como um ‘ser histórico’, não conquistou  definitivamente o pensamento 
contemporâneo.(...) vale a pena notar que a obra de dois escritores mais significativos de 
nosso tempo - T.S. Eliot e James Joyce – é percorrida em toda a sua profundidade, pela 
nostalgia do mito da repetição eterna e, no fundo, pela abolição do tempo.”2

o sentido humano da modernidade, segundo James Joyce
“E  para  dispor  de  um  breve  insight  quanto  ao  significado  da  vida  (e  da  morte?),  os  
personagens joyceanos são objetos de epifanias. Em termos teológicos, a epifania trata da 
manifestação de Cristo aos  Reis  Magos.  Como sabemos,  a  epifania  é  uma manifestação 
espiritual,  uma relação transcendental  entre o universo interior e o exterior.  Em termos 
literários, o escritor moderno, capitulando diante da impossibilidade de compreender o caos 
que o cerca, busca indícios externos que o levem a significados internos. (...)
Assim, essa ‘saída’ para o caos da modernidade possui uma origem espiritual, ao menos em 
nível de inspiração para o escritor. Sabemos que Joyce toma a noção de epifania emprestada 
dos ritos da Igreja Católica. Em carta a Stanislaus, o escritor afirma: “Você não acha que  
existe uma certa semelhança entre o mistério da missa e o que eu estou tentando fazer? Ou 
seja,  estou  tentando  (...)  dar  às  pessoas  algum  tipo  de  prazer  intelectual  ou  satisfação 
espiritual, transformando o pão da vida cotidiana em algo que tem uma vida artística própria 
e permanente (...) com o intuito de promover [junto às pessoas] uma elevação mental, moral  
e espiritual”.3

autonomia e sentido, segundo Stephen Dedalus4

“Abril, 26. Mamãe está colocando minhas roupas novas (de segunda mão) em ordem. E está 
rogando agora, diz ela, para que eu possa aprender na minha vida própria, e fora do lar e dos  
amigos, o que o coração é e o que ele sente. Amém. Assim seja. Sê bem-vinda, ó vida! Eu 
vou ao encontro, pela milionésima vez, da realidade da experiência, a fim de moldar, na 
forja da minha alma, a consciência ainda não criada da minha raça.
Abril, 27. Velho pai, velho artífice, mantém-me, agora e sempre, em boa forma.”5

autonomia radical, segundo Coleman Porter6

2 ELIADE, Mircea.  O mito do eterno retorno. Lisboa: Edições 70, 1988(1968). p. 164-165. Salvo observação em 
contrário, todos os destaques das citações são originais.
3 Introdução do tradutor José Roberto O’Shea a JOYCE, James. Os dublinenses. Rio de Janeiro: Rocco, 1993. p. 11-12.
4 Alter ego de James Joyce.
5 JOYCE, J. Retrato do artista quando jovem. 3e. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1987(1916). p. 263. 
6 Protagonista do romance A marca humana (São Paulo: Companhia das Letras, 2002(2000),   de Philip Roth, que 
decide não aceitar o destino imposto a ele pela cor de sua pele. Aproveitando o fato de ser um negro claro, assume a 
identidade de judeu atribuída a ele quando jovem lutador de box. Os excertos foram retirados das páginas: 135, 136, 
181, 200,421, 422, 423,
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“Na Howard, uma instituição só para negros, as tremendas vantagens intelectuais e físicas de 
Coleman o projetariam para os píncaros  da sociedade negra, e fariam dele uma pessoa que 
todos sempre haveriam de admirar. E no entanto, já há sua primeira semana na Howard, 
quando saiu animado no sábado com seu companheiro de quarto, um filho de advogado 
(...),  para  ver  o Monumento a  Washington,  e  pararam na Woolsworth's  para  comer um 
cachorro-quente, Coleman foi chamado de crioulo. Pela primeira vez. E não lhe deram o 
cachorro-quente (...).
Nem sempre os negros de pele clara eram mais bem tratados.'Sempre que um branco lida 
com você', seu pai [de Coleman] dizia à família, 'por mais bem-intencionado que seja, ele 
sempre pressupõe que você é intelectualmente inferior. De um modo ou de outro, se não 
diretamente com palavras então com a expressão do rosto, o tom de voz, a impaciência, ou  
até mesmo o contrário – a tolerância, uma maravilhosa demonstração de humanidade -, ele 
vai sempre falar com você como se fosse burro, e, se você não for, ele vai ficar espantado.
Coleman estava assassinando sua mãe7. Assassinar o pai não é necessário. Isso o mundo faz 
por nós. Há muitas forças tentando pegar o pai. O mundo toma conta dele, como já fizera 
com o Sr. Silk [pai de Coleman] É a mãe que tem de ser assassinada, e era isso -Coleman 
percebeu – que ele estava fazendo, ele o menino que fora amado por aquela mulher do jeito 
que fora amado. Assassinando sua mãe em nome de sua inebriante idéia de liberdade! (...)  
Mas  é  só  passando  por  esse  teste  que  ele  poderá  tornar-se  o  homem  que  optou  ser,  
inexoravelmente  separado  do  que  lhe  foi  imposto  quando  nasceu,  livre  para  lutar  pela 
conquista da liberdade que todo ser humano deseja. Para conseguir isso da vida, um destino 
alternativo, conforme as condições que ele determinara, Coleman tinha de fazer o que tinha 
de ser feito. (...) Dê o soco, faça o mal que tem de ser feito e tranque a porta para o resto da  
vida. Você não pode fazer uma coisa assim com uma mãe maravilhosa, que ama você com 
um amor incondicional, que lhe deu a felicidade, você não pode proporcionar um sofrimento 
como esse e depois achar que é possível voltar atrás. É tão terrível que o máximo que você 
pode fazer é conviver om isso. Uma coisa assim, tão violenta assim, jamais, pode ser desfeita – 
o que é justamente o que Coleman quer. (...) Tampouco era [Coleman] revolucionário (...) a  
menos que seja revolucionário acreditar que ignorar os limites mais restritivos da sociedade e 
afirmar de modo independente uma opção pessoal  livre perfeitamente legal  é  apenas  um 
direito humano básico – a menos que seja revolucionário, chegando à idade adulta, recusar-
se a aceitar automaticamente o contrato que foi definido para que você assinasse no instante  
do seu nascimento. 
Ser crucificado por causa disso foi, para Coleman, uma banalização de tudo – do mecanismo 
delicado de sua  mentira,  sua  trapaça  lindamente  calibrada,  tudo.  Spooks!8 A trivialização 
ridícula  daquela  representação  magnífica  que  fora  toda  a  sua  vida,  aparentemente 
convencional mas de uma sutileza singular – uma vida com quase nada de excessivo nas  
superfície, porque nela tudo o que era excessivo estava investido no segrego. Não admira que 
a acusação de racismo o enfurecesse daquele modo.  Como se todas as suas realização se 
fundassem apenas na vergonha. Não admira que todas  as acusações  o enfurecessem. Seu 
crime era muito maior do que qualquer coisa de que o pudessem acusar. (...) Transgressões  
patéticas,  mesquinhas,  ridículas,  tanto  lero-lero  ginasiano para  um homem que,  em sua 
trajetória rumo ao sucesso, fizera, entre outras coisas, o que tivera de fazer com sua mãe –  
que em nome da concepção heróica que tinha de sua própria vida dissera a ela: 'Acabou. Esse 

7 Para realizar o destino pelo qual optara, Coleman rompe com a família. Esse parágrafo se refere ao encontro dele  
com a mãe, no qual comunica o início de sua nova vida.
8 “Fantasma”,  termo aplicado pejorativamente  aos  afro-norte-americanos.  Coleman,  professor   fora  acusado  de 
racismo por dois alunos negros por se referir a eles como “spooks”, pois raramente frequentavam as aulas.
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amor acabou. A senhora não é mais minha mãe, a nunca foi'. Um homem que é capaz de tal  
audácia não quer simplesmente ser branco. Ele quer ser capaz de fazer isso. É mito mais do  
que o desejo de ser livre e despreocupado. É como as barbaridades da Ilíada, o livro favorito 
de Coleman sobre a rapacidade humana. Nele, cada assassinato tem sua qualidade própria,  
cada matança é mais brutal do que a anterior.
E, no entanto, depois disso, ele conseguiu derrotar o sistema. Depois disso, ele conseguiu:  
nunca mais viveu fora da proteção da cidade murada que é a convenção9. Ou melhor, vivia 
ao mesmo tempo totalmente dentro dela e, em segredo, totalmente fora, isolado – essa foi a  
plenitude daquela vida específica, do eu que ele havia criado para si próprio. Sim, ele havia  
derrotado o sistema por tanto tempo, conseguira até mesmo ter filhos brancos – para por fim 
ser  derrotado.  Golpeado  de  surpresa  por  uma  força  incontrolável,  totalmente  diversa.  O 
homem que decide forjar um destino histórico só para si próprio,  que decide romper os  
grilhões da história10,  e que consegue fazê-lo, que conseguiu de modo brilhante alterar o 
destino que lhe fora reservado, para por fim cair na armadilha da história que ele não havia 
levado em conta, da história que ainda não é história, da história que está transcorrendo 

agora no relógio em cada tique-taque, da história que 
está  proliferando  enquanto  escrevo,  ganhando  um 
minuto de cada vez, e que será apreendida melhor pelo 
futuro  do  que  jamais  o  será  por  nós.  O nós  que  é 
inescapável: o momento presente, o destino comum, a 
mentalidade  atual,  a  mentalidade  do país  em que  se 
vive, a pressão da história que é o tempo em que se 
vive. Golpeado de surpresa pela natureza terrivelmente 
provisória de tudo.” 

 Imagem disponível em Timeline of Art History: 
www.metmuseum.org/toah/hd/edys/hod_62.70.2.htm.

Acesso em 29 abr. 2007.

9 Destaque do professor.
10 Idem.
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Mesopotâmia, Nippur, Templo de Inanna,  
Nível VIIB. Calcáreo, concha e lápis-lazuli;  

altura: 24.9 cm. 
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