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O escritor português José Saramago (1922-2010), enquanto estava sozinho em
um restaurante, foi arrebatado pelo seguinte questionamento: “E se fôssemos
todos cegos?“. A conclusão do escritor é que ESTAMOS DE FATO CEGOS EM
VÁRIOS SENTIDOS.
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Segundo Saramago, nunca fomos tão alienados quanto neste mundo
midiático em que vivemos. O escritor faz uma comparação com o Mito da
Caverna, do filósofo grego Platão, em que os indivíduos olham sombras e
as confundem com a realidade. Da mesma forma, estamos na frente de
televisões, computadores e celulares acreditando que estamos lidando
com a realidade.
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Um dos fatores para acreditar nessa comparação é que frequentemente
as notícias e informações que recebemos pela TV e internet são falsas ou
tendenciosas.

A situação torna-se ainda pior quando se constata que apenas as
notícias extraordinárias recebem atenção, enquanto aquilo que é
simples e corriqueiro (mas pode ser valioso e verdadeiro) é deixado de
lado. Saramago conclui, de forma pessimista, que não sabemos mais o
que somos ou o que é a realidade.
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1. A opinião (em grego, doxa), no pensamento de Platão representa um
saber sem fundamentação metódica. É um saber que possui sua origem:
a) Nos mitos religiosos, lendas e poemas.
b) Nas imprevisões e nas sensações das coisas sensíveis.
c) No discurso dos sofistas na época da democracia ateniense;
d) d) Num saber eclético, provenientes do pensamento de alguns filósofos.

2. Quem deve ser o governante, segundo Platão?
a) O rei.
b) O sábio.
c) O eleito democraticamente.
d) O mais forte do poder militar.
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A “Caverna” de Saramago indica que a alegoria de Platão se concretizou
em um determinado momento da história, perdemos a sensibilidade direta
para o mundo e vivemos às custas de um mundo audiovisual e massificado,
que são a representação prática das sombras platônicas.

O Centro assume o patamar de um personagem paradoxal: ao mesmo
tempo que gera conforto e segurança para as pessoas, as oprime — há
quase uma obrigação de consumir e todos são vigiados a todo momento.
Toda a oferta de coisas oferecidas é quase uma provocação a capacidade
humana de viver.
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3. Interpretando o Mito da Caverna de Platão, qual o instrumento que
liberta o prisioneiro rebelde e com o qual ele deseja libertar os outros
prisioneiros?

A) A luz da verdade;
B) A realidade;
C) A Filosofia;
D) As coisas que percebemos;
E) A coragem.
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A ideia de segurança é amplamente associada ao Centro, que nada mais é
do que a fuga da violência, produto tão comum nas sociedades modernas,
ou, por que não, da própria realidade, gerando novas relações sociais e
formas de convivências. O tamanho enorme da construção tenta
simbolizá-lo como o ícone do progresso íntegro e contínua da sociedade, o
ápice do projeto da modernização.
“Quem te ouvir acreditará que no Centro ninguém morre, morre-se,
evidentemente, mas a morte nota-se menos, É uma vantagem, não há
dúvida, Verá quando lá estivermos, Verei quê, que a morte se nota menos,
é isso que queres dizer”.
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O Mito da Caverna pode ser analisado sob três pontos de vista:

• O epistemológico – como surge e o que é o verdadeiro o
conhecimento humano.

• O político – aquele que apreende as ideias verdadeiras é apto para
governar.

• O pedagógico – aquele que alcança a verdade tem a obrigação ética de
anuncia-la.


