
L I V R O X 

- E por certo - reiniciei - embora tenha muitas outras razões 595 a 
para crer que a nossa cidade foi fundada da melhor maneira possível, 
é pensando principalmente em nosso regulamento sobre a poesia que 
o afirmo. 

- Que regulamento? - perguntou. 
- Odenão admitir, em caso algum, o quanto nela for imitação1. A 

absoluta necessidade de recusar a admiti-la é, suponho, o que aparece 
com mais evidência, agora que estabelecemos nítida distinção entre os b 
diversos elementos da alma2. / , v , y\ 

— I P ^ >rP''Y< i / w p 
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1.0 termo pipTjTiicn "imitativo" é empregado na República com dois sentidos 
distintos (Livro m e Livro x). Por enquanto, é preciso termos em mente ojsentido 
especifico de "imitação" (pí pqaig) dgfinido por Platão no Livro ui: ele designa a * 
forma literária em q u e j y ^ * 
se fosse a própria personagem representada; opõe-se à forma narrativa de discurso 
em terceira pessoa, denominadaÁlLXjj S i r v a i s "simples narrativa" (cf. Livro m, 
392d). Neste início do Livro x, Platão parece retomar o conceito de "imitação" 
(pipqaiç) do Livro ui, mas ficará evidente mais adiante na argumentação que se trata 
de outro sentido dos termos "imitação" (píprpis) e "imitativo" (pipTyriKTÍ). 

2. Platão anuncia aqui a nova perspectiva de análise que será empreendida 
no exame da natureza da poesia no Livro x: o aspecto psicojógico que envolve a 
relação entre noeia^rúblico (cf. 602c-608b), que será discutido depois da definição 
do estatuto ontológico da poesia (cf. 595a-602b). 
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- Como entendes isso? 
- Cá entre nós, pois não ireis denunciar-me aos poetas trágicos 

p aos outros imitadores, fr^s qs obras do gênSEÍ p'mifnam r s e g q p j n 

parece, o enter^fflfflfo H n g ™ lv iPfôg3i q"*"do não posgpçm o antídpto, 
isto é, o conhecimento do que elas são realmente. 

- Que razão - disse ele - te leva a falar deste modo? 
- Cumpre explicar-se - repliquei - embora certa ternura e certo 

respeito que, desde a infância, dedico a Homero, me impeçam de 
c falar; pois ele parece realmente ter sido o primeiro mestre e o guia de 

todos esses beT5rpoetas trágicos. Mas não se deve testemunhar a um 
homem maior consideração do que à verdade e, como acabo de dizer, 
é um dever falar4. 

- Certamente - disse ele. 
- Ouve portanto, ou melhor, responde-me. 
- Interroga-me. 
- Poderias dizer-me o que é, em geral, a imitação? Pois eu mesmo 

£ não concebo muito bem a finalidade a que ela se propõe^ 
- Então como iria eu concebê-lo? 
-Nada haveria de espantoso nisso. Muitas vezes os que têm vista 

96 a fraca percebem os objetos antes dos que a têm penetrante. 
- Isto acontece. Mas, em tua presença, nunca ousarei declarar, 

ainda que me parecesse evidente. Vê, pois, tu próprio. 
- Pois bem! queres que partamos deste ponto, aqui, em nossa 

^ indagação, conforme o nosso método çostumeiro? Temos, com efeito. 
o hábito de colocar uma certa idéia, e uma só, guê  abaxcaxada-grupa 
de objetos múltiplos aos quais atribuímos^ojnesn^ estás 
compreendendo? 

- Compreendo, sim. 
-Tomemos, pois, aquele que te aprouver desses grupos de objetos 

b múltiplos. Por exemplo, há uma multidão de camas e mesas. 

3. Platão já antecipa seu juízo a respeito das conseqüências psicológicas da 
e x P c r iência estética: a poesia se apresenta como adversária da razão, corrompendo-a. 
Do ponto de vista moral, a ausência de discernimento entre bem e mal e a concepção 
antropomórfica dos deuses em Homero e Hesíodo, conforme a análise dos Livros u 
e m, incjtapi p homem aagir deforma injust^ ewa, praticar p ipgl. Do ponto de vista 
psicológico, ele age motivado pelas iqfeõgs. pelas inclinações do corgo, obscure-
cendo o que a , i^u^jesçreye como o melhflf 4 se fazer. 

4. Essa hesitação de Sócrates de criticar Homero devido à "afeição" ((J>iAía) 
e ao "respeito" (aí8ojç) prepara, entretanto, toda a magnitude e a violência que sua 
crítica irá assumir na argumentação posterior. 
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- C o m o não? 
- Mas, para estes dois móveis, há apenas duas idéias, uma de 

cama e outra de mesa. 
- S i m . 
- Não costumamos também dizer que o fabricante dos dois móveis 

dirige seus olhares para a idéia, um a fim de fazer os leitos e, outro, as 
mesas de que nos servimos, e assim quanto aos demais objetos? Pois, 
a idéia mesma, nenhum operário a modelarão é? ^ ~ " 

- Não, sem dúvida. 
- Mas veja agora que nome atribuirás a este artífice? 
-Qual? 
- O que faz tudo o que fazem os diversos artífices, cada um em 

seu gênero. 
- Falas de um homem hábil e admirável! 
- Espera, e logo mais o dirás com maior razão. Este artesão a que 

me refiro não é unicamente capaz de fazer toda espécie de móveis, 
como produz ainda tudo o que brota da terra, plasma todos os seres 
vivos, inclusive a si próprio, fabricando, além disso, a terra, o céu, 
os deuses, e tudo o que há no céu, tudo o que há debaixo da terra, no 
Hades. 

- Eis um sofista5 realmente admirável! 
- N ã o acreditas em mim? Mas responde-me: pensas que não existe 

de modo algum semelhante obreiro? OujfllS só se p^xfc rx^r piHn igQn 
dgjimacerta maneira, e que, de outra, não se pode? Mas não reparaste 
que tu próprio poderias criar tudo isso, de uma certa maneira. 

5 . 0 termo ao<j>icrnjç ("sofista") é empregado aqui no sentido original: "sofis
ta" era qualidade de quemse djstinguiapela habilidade e/ou conhecimento^sinônimo 
de OCK})ÓÇ, "sábio"), como, por exemplo, os poetas e os adívinh^^ a partíFdo 
séc. v a . C , passou a designar especificamente os mestres de retórica (como Górgias; 
cf. Górgias, 449a) ou de arte política (como Protágoras, cf. Protágoras, 317d-319b), 
a maioria deles estrangeira. Os sofistas surgiram em Atenas no auge da democracia, 
quando se encontravam em pleno desenvolvimento os tribunais e a jurisprudência 
ateniense, a Assembléia e o Conselho. Os jovens ricos buscavam, com essa educação 
suplementar oferecida pelos sofistas, adquirir as condições básicas para obterem 
sucesso na carreira política de Atenas, já que, ng contexto da #P\qfir^ff, ã§ flftÇigflfi? 
políticas se davam por meio do debate, 4? argurpçntaçâo públicaT do convencimento 
da maioria dos cidadãos. O termo "sofista" (ao<t>iaTqç), nessa segunda acepção, 
tem uma carga pejorativa, pois muitos atenienses, especialmente os mais velhos, 
não encaravam com bons olhos esses estrangeiros que eram admirados sobretudo 
pelos mais jovens. Como cobravam dinheiro pelos ensinamentos que ofereciam, 
eram vistos muitas vezes como mercenários; aliás Platão é um dos que compartilha 
desse juízo. Sobre os sofistas, ver supra n. 28, p. 38; n. 29, p. 39; n. 38, p. 46; n. 18, 
p. 186; n. 30, p. 237; n. 10, p. 269 e n. 35, p. 285. 
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- E qual é esta maneira? - replicou. 
- Não é complicada - respondi; - é posta em prática amiúde 

e rapidamente; muito rapidamente mesmo, se quiseres apanhar um 
e espelho e levá-lo contigo por toda a parte; num átimo farás o sol e os 

astrosdo céu, em menos tempo ainda a terra, e menos ainda a t i mes
mo, e os outros seres vivos, e os móveis, e as plantas, e tudo quanto 
mencionamos há pouco. 

- Sim, - disse ele - mas serão meras ap&gneias e não realidades. 
- Bem - disse eu - chegas ao ponto pretendido pelo discurso: 

pois, dentre os artesãos deste gênero, imagino que se deva incluir o 
pintor6, não é? 

— — - Como não? 
- Mas tu me dirás, penso, que o que ele faz não tem a menor 

realidade; no entanto, de certo modo, o pintor também faz uma cama. 
Ou não? 

- Sim - redargüiu - ao menos uma cama aparente. 
597 a - E o marceneiro? Não declaraste há pouco que ele não fazia a 

idéia, ou, segundo nós, aquilo que é a cama, mas uma determinada 
cama? 

- De fato declarei. 
- Portanto, se ele não faz o que é, não faz o objeto real, porém um 

objeto que se assemelha a este, sem ter a sua realidade; e, se alguém 
dissesse que a obra do marceneiro ou de qualquer outro artesão é perfei
tamente real, haveria possibilidade de que dissesse algo falso, não é? 

- Seria ao menos - respondeu - a impressão dos que se ocupam 
de semelhantes questões. 

- Por conseguinte, não nos surpreendamos que esta obra seja algo 
obscura, comparada à verdade. 

b - N ã o , de fato. 
- Queres agora que, apoiando-nos nesses exemplos, procuremos 

o que pode ser o imitador? 
- Se quiseres - disse ele. 
- Assim, há três e^pgpies de camas: unraque existe na natureza 

das raisasj^da^ualflfidgnPS.afirmaf^çensq^quelPeus é o autor^e 
contrário quem seria?... ( , ^ t A ^ L- i ] JTP^ >\ 

& (M 6. Platão insere na discussão a figura do "pintor" (£üyypá4>oç) como um artifício 
^ ^ estratégico de sua argumentação, pois seu alvo principal já havia sido claramente 

* determinado no início do Livro x: os poetas e especialmente Homero. A relação hie
rárquica enfre a idéia da cQfôft, a coisa manufaturada e a representação artística dessa 
coisa, adquirer com a introdução da pintor, uma rp^ior clareza argumentatiya. 



L I V R O X 

- Ninguém mais, a meu ver. 
- A segunda é a do^marceneiro. 
- Sim - disse. 
- E a terceira, a do pintor, não é? 
- Seja. 
- Assim, pintor, marceneiro, Deus, são os três mestres das três 

espécies de camas. 
- Sim, três. 
- E Deus, quer não tenha desejado agir de outra maneira, quer 

alguma necessidade o haja obrigado a fazer apenas uma cama na na
tureza, fez só aquela que é realmente a cama; mas duas camas deste 
gênero, ou várias, Deus jamais produziu e tampouco produzirá. 

- Por que não - indagou. 
- Porque se fizesse apenas duas, manifestar-se-ia nelas uma ter

ceira, cuja idéia as duas reproduziriam, e seria ela a cama real, e não 
as duas outras. 

- Tens razão - disse ele. 
- Deus, sabendo disso, suponho, e querendo ser realmente o 

criador7 de uma cama real, e não o fabricante particular de uma cama 
particular, criou esta cama única por natureza. 

- E o que parece. 
- Queres, portanto, que o designemos pelo nome de criador natural 

deste objeto, ou algum outro nome parecido? 
- Será justo - disse ele - pois ele criou originalmente a natureza 

deste objeto e de todas as outras coisas. 
- E o marceneiro? Chamá-lo-emos o artífice da cama, não é? 
- Sim. 
- E o pintor, denominá-lo-emos artífice e criador deste objeto? 
- De nenhum modo. 
- O que é ele, pois, dize-me, com respeito à cama? 
- Parece-me que o nome que melhor lhe conviria é o de imitador 

daquilo que os outros dois sãos>5 artífices. 
- Seja. Chamas portanto de imitador o autor de uma produção 

afastada de três graus da natureza8. ^~™~^^™- ~ 

7. A palavra grega TTOLT|TTJÇ [poiêtês] ("criador") é a mesma utilizada para 
designar o "poeta" propriamente dito. No entanto, Platão a emprega aqui no seu 
sentido genérico, i.e., "aquele que faz, que cria". 

à 8. P l ^ f t diatiagUfi Q "artifififi" (f ni" ovpYÓS) do "imitador" ((jupTiTrjç), mos
trando como se relacionam hierarquicamente a idéia (objeto do pensamento), a coisa 
o^icinarfobjeto do artificeJ e sua mnresentacâolgsrética (nhieto do pintor e. por 
analogia, dopoeta). Já nesse ponto da argumentação, embora trate especificamente 
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- Perfeitamente - confirmou. 
- Logo, o fazedor de tragédias, se é um imitador, estará por natu-

reza afastado de três graus rio rei e vprHnrfc3 assim corpo tor iQsjy 

outros imitadores?, 
- E provável - respondeu. 
- Estamos portanto de acordo sobre o imitador. Mas, a propósito 

598 a do pintor, responde ainda ao seguinte: tenta ele, na tua opinião, imitar 
cada uma das coisas mesmas que existem na natureza ou as obras dos 
artesãos? 

- As obras dos artesãos - respondeu ele. 
- Tais como são, ou tais como parecem; procede ainda a esta 

distinção. 
- O que pretendes dizer? - perguntou. 
- Isto: uma cama, conforme a olhes de lado, de frente, ou de 

qualquer outra maneira, é diferente de si mesma, ou sem diferir, parece 
diferente? E acontece o mesmo com outras coisas? 

- Sim - disse ele - o objeto parece diferente, mas não difere 
em nada9. 

b - Agora, considera este ponto; qual desses dois objetivos se pro
põe a pintura relativamente a cada objeto: o de representar o que é tal 
como é, ou o que parece tal comoj>arece? É ela imitação da aparência 
ou da realidade? 

- Da aparência - disse ele. 

da pintura (mas, por analogia, ele está tratando também da poesia), o que Platão 
entende por "imitação" ( ( j u r a i s ) se distingue em muito da primeira acepção da 
palavra no Livro m (cf. 392c-396c). Empregada, no primeiro momento^ para dis-
tinguii^do ponto de vista da forma de discurso, á obra dramática da descritiyaXQU! 
em suma, o di^çursp em }*̂  pe^qa^^rgcursó em 3a). Plajão, noJ-jvro x, passa a 
definir a natureza da obraijDqçticq çomo essencialmente miméticq. mesmo tendo 
anunciado, no inicio dp texto1 gueoobjeto j^esuainvestigação^eriaóor\ iii|iTyriKrj 
jg flyMttQJSlg j gúni&ica" (cf. 595a5). Nesse ponto do diálogo, a poesia em si é 
entendida como "imitação" fr"^1^» e t i C p ^ m a t í ^ PQCSto ^amelaem 
quç o discurso^jTOJL!J3£§spsÚ. 

9. Platão está se referindo às diferentes perspectivas de uma mesma coisa, que 
aparentemente parece ser múltipla, mas essencialmente é una. O que se encontra 
subentendido, portanto, é aquela dualidade e P ( r e s e r g aparência, ej^^mundo 
sensível e inteligível, eptBLffláU^Jo * uno, que está pa ba?e do penszqBentaplatô-
nico. O argumento de Platão é de que o pintor é capaz de representar apenas uma 
áessas perspectivas da cama, apenas um recorte arbitrário, fazendo com que quem 
contempla sua obra tenha a ilusão de que se trata realmente de uma cama. Nesse 
sentido, se comparada à cama confeccionada pelo artesão, a cama do pintor estaria 
numa condição inferior por participar em menor grau da idéia da cama; ela é apenas 
um simulacro (eíScoXov). 
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- A imitação está, portanto, longe do verdadeiro, e se .ela modela 
todos os objetos, é, segundo gara^ 
parte de cada um, a qual não é t aliás, senão um •simulacro. O pintor, 
diremos nós, por exemplo, nos representará um sapateiro, um carpintei
ro ou outro^artesão qualquer sem ter nenhum conhecimento do ofício c 
deles; entretanto, se for bom pintor, tendo representado um carpinteiro 
e mostrando-o de longe, enganará as crianças e os homens privados 
de razão, porque terá dado à sua pintura a aparência de um autêntico 
carpinteiro10. 

- Certamente. 
- Mas eis aqui, meu amigo, o que, a meu ver, cumpre pensar de 3^<*fK 

tudo isso. Quando alguém nos vem anunciar que encontrou um ho- njJ^* 
mem instruído em todos os ofícios, que conhece lodos^os^ã] !^ de I 
cada arte, e com mais exatidão do que qualquer especialista, é preçjap d 
responder-lhe que= é um ingênuo, e que, aparentemente, encontrou um 
charlatão e um imitador, que o iludiu a ponto de lhe parecer onisciente, 
por não ser ele próprio capaz de distinguir a ciência, a ignorância e a 
imitação^ 

& %\ r-̂ Tíada mais verdadeiro - reconheceu. 
4 ^ - - Devemos portanto considerar agora a tragédia e Homero, que 

é o seu principal guia, porquanto ouvimos certas pessoas declarar que 
os poetas trágicos são versados em todas as artes, em todas as coisas e 
humanas relativas à virtude e ao vício, e até mesmo nas coisas divinas; 
na verdade, é necessário, afirmam, que o bom poeta, se quisgjLcüar 

uma bela obra, conheça os temas de quetrata, pois de outra forma não 
seria capaz de criar. E preciso pois examinar se tais pessoas, tendõ-se~ 
deparado com imitadores deste gênero, não foram enganadas pela visão 
das suas obras, não se dando conta de que elas se acham afastadas em 599 a 
três graus do real11 , e de que, sem conhecer a verdade, é fácil realizá-

10. Cf. Platão, Sofista, 234d. 
11. Este é o ponto crucial da argumentação platônica iniciada em 596a. A 

relacãojentre CQnhecimentoj[cujo objeto é. o ser)jegoesia não se reduz à mera 
oposição, mas se estabelece hierarquicamente. A questão que se coloca é de graus 
de participação do ser: a"idéia" (aôoç ou iééa) da coisa, a coisa em particj^rea ^ / 
coisa particular re£resentada^ ^ 
No caso da poesia, a coisa particular representada &eria as ações dos homens e 4o§ 
dguses4üa.caso da pintura, os objetos percebidos pelos sentidos. Pelo fato de a rea-
lidade estar na idéia (€Í8os ou iSéa) de cada cojsajela Q\ial fílfll "^Vflfl 5S3EEp» 
qjibjeto concreto no mundo sensível já é em si uma aparência (TÒ <J>aLi>ó̂ euoi>), 
na medida em que está sujeito à ^ççoupppslç^ç, à transformação e à suscetibilidade 
do tempo, JSendo assim, as obras dos poetas, que têm como matéria não a idéia, 
mas o modo como as coisas se aprfísentamjaQS_sentjdos, estariam no terceiro nível, 
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Ias com êxito, pojs_Qs poetas criam fantasmas e não coisas reais, ou 
se a asserção que fazem tem algum sentido, e se os bons poetas sa
bem verdadeiramente aquilo de que, no julgamento da multidão, falam 
tão bem. 

- Perfeitamente - disse ele - é o que cumpre examinar. 
- Ora, crês que, se um homem fosse capaz de fazer indiferente

mente o objeto a imitar e a imagem, optaria por consagrar a sua ativi
dade ao fabrico das imagens, e poria esta ocupação no primeiro plano 

b de sua vida, como se para ele nada houvesse de melhor? 
- Não, por certo. 
- Mas se fosse realmente versado no conhecimento das coisas 

que imita, suponho que se aplicaria muito mais a criar do que a imitar, 
que procuraria deixar atrás de si grande número de belas obras, como 
outros tantos monumentos, e que desejaria muito mais ser louvado do 
que louvar os outros. 

- Assim o creio - respondeu - pois não há, nesses dois papéis, 
igual honra e proveito. 

- Logo, para uma porção de coisas, não exijamos contas a Homero, 
c nem a qualquer outro poeta; não lhes perguntemos se um dentre eles 

foi médico, e não apenas imitador da linguagem dos médicos, quais as 
curas atribuídas a um poeta qualquer, antigo ou moderno, como as de 
Asclépio, ou quais discípulos sabedores em medicina deixou ele, como 
Asclépio12 deixou os seus descendentes. Do mesmo modo, a propósito 
de outras artes, não os interroguemos; deixemo-los de lado. Mas sobre 
os temas mais importantes e mais belos que Homero empreende tratar. 

(~~~ — • - — ~ ~ — - — 

sobre as guerras, o comando dos exércitos, a administração da cidade, a 
d )educação do homem, é talvez justo interrogá-lo e dizer-lh^"CaroJH^ 

mero, se é verdade que no concernente à Aqjtqrtenão estás afastado em 

seriam uma "aparência da aparência", por isso "apartadas três graus do ser". Sendo 
assim, do ponto de vista ontológico, os objetos confeccionados pelos artesãos têm 
maior valor do que as obras dos poetas, pois essas últimas participam menos do ser 
( T Ò Õ V ) , têm menos realidade. 

12. Asclépio, na mitologia grega, era filho de Apoio e ao mesmo tempo herói e 
deus da medicina. Sua gênese, contudo, se apresenta diversa nas narrativas e relatos. 
Os filhos mencionados por Platão são Podalírios e Macáon, que também aparecem 
em Homero (cf. lliada, n, v. 732; xi, v. 833). Posteriormente, outros filhos foram 
atribuídos a Asclépio. O culto a Asclépio acontecia sobretudo naTessália, de onde era 
originário, e especificamente na cidade de Epidauro, onde existiam festivais em sua 
homenagem (Platão refere-se a esses festivais no íon, cf. 530a). Em Epidauro, havia 
uma grande escola de medicina com práticas de cunho mágico, mas que propiciaram 
o advento posterior de uma medicina de caráter mais científico. O ilustre médico 
grego Hipócrates era conhecido como descendente de Asclépio. 
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terceiro grau da verdade e não passas de um mero criador de imagens, 
o que definimos como imitador; se estás no segundo grau e se alguma 
vez foste capaz de conhecer quais práticas tomam os homens melho-
res ou piores, tanto na vida privada quanto na vida pública, dize-nos 
qual, entre as cidades, graças a ti se governou melhor, como foi o caso 
da Lacedemônia, graças a Licurgo1 3 , e de inúmeras cidades grandes 
e pequenas, graças a muitos outros? Que cidade reconhece que foste 
para ela um bom legislador e um benfeitor? A Itália e a Sicília tiveram 
Carondas14 e nós, Sólon15, mas tu que cidade te pode citar?" Poderia 
ele nomear ao menos uma? % . . x ^ / X / ^ ( . "O yj&4A-*-s 

13. Sobre Licurgo (séc. ix a.C.?), Plutarco inicia assim sua doxografia: \ j 
flcpi AuKoúpyou TOO vopo0€Tou KaGóXou \xév ovòev ÍÉOTIV eÍTTeiv dvap((>ia|3qTTyroi> 
[...]. 
Sobre o legislador Licurgo, em geral, nada podemos afirmar que não seja contestável 
[...]. 

SlegundoHeródoto (cf. Histórias, i, 65-6), aqigsde Licurgo, Esparta possuía o 
pior governo de toda Hélade, e as principais instituições criadas por ele, quandQ_se 
tornou legislador, estavam relacionadas principalmente a questões de guerra, como, 
por exemplo: 1) as enomotias, grupos de 32 soldados unidos por juramento; 2) as 
triecadas, grupos de 30 famílias; 3) as sissitias, repastos coletivos que obrigavam a 
participação de todos os cidadãos; 4) os éforos, cinco pessoas que tinham em mãos 
o controle dos poderes executivo, judiciário e coercitivo da cidade; e 5) o Conselho 
dos Anciãos, vinte e oito pessoas com mais de sessenta anos que, ao lado dos dois 
reis, formavam o Senado. Plutarco considera que a instituição do Senado impedia, 
por um lado, que os reis exercessem o poder tiranicamente, e, por outro, que o povo 
exigisse a formação da democracia. Em relação aos costumes, Licurgo regulamentou 
os funerais, liberando o sepultamento dos corpos dentro dos domínios da cidade 
e a construção de tumbas nas imediações dos templos sacros. Morreu, segundo 
Plutarco, voluntariamente de fome, após ter entendido que suas leis já estavam de 
fato consolidadas. 

14. Carondas (séc. vi a.C.) foi o legislador da Catânia (cf. Aristóteles, Política, 
1252M5). 

15. Sólon (cerca de 640-558 a . C ) , natural de Atenas, participou da batalha 
entre Mégara e Atenas pela posse da ilha de Salamina. Reformador político, além 
de poeta renomado, Sólon teve sua ascensão no contexto em que, segundo Plutarco 
(cf, Vidas Paralelas, "Sólon", 15), Atenas se encontrava dividida entre "os da Mon
tanha", partidários da democracia, "os da Planície", partidários da oligarquia, e "os 
da Praia", que propunham um governo misto. A reforma de Sólon, sob a função de 
arconte (ver supra n. 31, p. 198), começou abdicando o código legal de Draco, com 
exceção às leis concernentes aos assassinatos. Em seguida, (i) ampliou a importân
cia do tribunal, dando a todos os cidadãos o direito de impetrar ações judiciais que 
beneficiassem os desfavorecidos; (ii) instituiu o Conselho do Areópago, composto 
dos arcontes eleitos anualmente; e (iii) instituiu um segundo Conselho, com cem 
homens de cada um dos quatro clãs de sua época. Essas reformas institucionais foram 
imprescindíveis para o fortalecimento do sistema judiciário ateniense no século v 
a . C , após a restituição da democracia por Clístenes. 
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- Não creio - respondeu Glauco - os próprios Homéridas16 nada 
dizem quantq a isso. 

a - Mas menciona-se, na época de Homero, alguma guerra que tenha 
sido bem conduzida por ele, ou por seus conselhos? 

- Nenhuma. 
-Atr ibui - lhe alguém, como a um homem hábil na prática, muitas 

invenções engenhosas concernentes às artes ou às outras formas de 
atividade, assim como sé faz em relação a Tales de Mi le to 1 7 e a Aná-
carsis, o Cita18? 

- Mas, se Homero não prestou serviços públicos, relata-se ao 
menos que, em vida, presidiu a educação de alguns particulares que 
se compraziam com a sua companhia, e que, por esse motivo, trans-

b mitiram à posteridade um plano de vida homérica, como se conta de 

16. Essa denominação "Homéridas" aparece pela primeira vez na literatura gre
ga em Píndaro (cf. Neméias, 2,1) para designar os aedos e/ou rapsodos dos poemas 

jspjggg^Já no diálogo íon (cf. 530d), Platão os define como aqueles que oferecem 
prêmios para condecorar os melhores rapsodos; no diálogo Fedro (cf. 252b) e em 
Isócrates (cf. Elogio de Helena, 65), como n^srdfi'WlSü!a..teadÍ.ç8t> ^rnériff1 

17. Tales de Mileto (final do séc. vu a .C) , considerado pela tradição ocidental 
o primeiro "fisiólogo" grego (i.e, investigador da natureza), representa um dos expo
entes da escola filosófica da Jônia, junto com Anaximandro e Anaxímenes, também 
de Mileto. Tales, ao buscar determinar a substância primária simples, representou 
o primeiro passo decisivo para a interpretação puramente racional da natureza. 
Aristóteles compreendeu assim a importância desse tipo de especulação acerca da 
natureza {Metafísica, i, 983b 17-21): 

Ô€i yáp eivai Tiva <(>IXJIV r\ píav f\ uXeíouç piâç èÇ uiv yíyveTai TaXXa aipíopevrjç 
€K€Ívr|ç. T Ò jiévToi TTXÍ}0OS K a l T O eTôoç TT\S ToiaÚTT)ç àpxf|Ç oú T O aírrò TTÓVTeÇ 
Xéyouaiv, àXXà GaXqç pèv ó Tf jç TOiaÚTqs' ápXTyyòç 4>iXoacx|>íaç üôtop eivai <j>Tiaiv. 
Pois deve haver alguma natureza, seja ela uma ou mais do que uma, a partir da qual 
todas as outras são originadas, enquanto ela mesma se preserva. Contudo, a quantidade e 
a forma desse tipo de princípio nem todos afirmam ser o mesmo. Mas Tales, o fundador 
desse tipo de filosofia, afirma ser a água. 
Por não haver nenhum registro escrito do próprio Tales, o que se sabe de suas 

teorias cosmológicas são os comentários doxográficos de outros autores gregos, 
como Aristóteles, Simplício e Diógenes Laércio. 

18. Anácarsis da Cítia (séc. vi a.C.) aparece pela primeira vez na literatura 
grega em Heródoto (cf. Histórias, iv, 76-7). Segundo Heródoto, os Citas eram 
um povo absolutamente avesso a valores estrangeiros, não admitindo que hábitos 
estranhos a sua cultura fossem praticados em terra pátria. E foi justamente essa a 
causa da morte de Anácarsis. Heródoto conta que, após ter conhecido vários outros 
países da Hélade, Anácarsis parou em Cízico. Tendo contemplado a festa que rea
lizavam em homenagem à "Mãe dos Deuses", Anácarsis prometeu fazer à deusa os 
mesmos sacrifícios que os cizicenos faziam, desde que regressasse ileso para seu 
país de origem. Assim o fez, e foi pego em flagrante pelo próprio rei que havia sido 
informado por um de seus compatriotas. Foi morto pelo rei à flechada. Anárcasis 
era considerado um dos Sete Sábios. 
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Pitágoras19, que foi extraordinariamente amado pela mesma razão, e 
cujos sectários chamam ainda hoje de pitagórico o modo de existência 
pelo qual parecem distinguir-se dos outros homens? 

- Não, ainda aí - disse ele - ninguém relata algo semelhante; pois 
Creófilo20, o companheiro de Homero, Sócrates, incorreu talvez em 
maior ridículo pela educação do que pelo seu nòme, se for verdade o 
que se conta de Homero. Diz-se, com efeito, que ele foi estranhamente 
descurado em vida por esta personagem. 

r 

- E o que se diz, de fato. Mas pensas, Glauco, que se Homero 
estivesse realmenteem condição de instruir os homens e de tomá-los 
melhores, possuindoVpoder de conhecerenão o de imitar, peiisas tú 
que não teria feito numerosos discípulos que o teriam honrado e preza
do? O quê! Protágoras de Abdera21 , Pródico de Ceos22 e uma multidão 
de outros conseguem persuadir os contemporâneos, em conversações 

19. Pitágoras de Samos(final do séc. vi a.C.) e Xenófanep ^Çólofon(cerca de 
570-478 áXl.) forambs responsáveis pela ocidentalizãçâd da filosofia no sul da Itália. 
Essa passagem do Oriente (i.e, Ásia Menor) para o Ocidente não foi apenas uma 
mudança geográfica, mas principalmente uma transformação do caráter essencial 
queesse tipo de pensamento acerca da natureza do mundo veio assumir. Se, por um 
lado, os Jônios, especialmente os Milésios, buscaram fundamentar uma explicação 
física puramente racional da constituição da natureza e da matéria, Pitágoras, por 
outro lado, tinha uma motivação religiosa e mística em suas especulações e teorias. 
Platão foi muito influenciado pelas doutrinas pijagáricas, pririripalm^e depois de 
terviajado pela primeira vez à Sicília(por volta de 389/388 a .C) , onde conheceu 
o pitagórico Arquitas de Tarento (destinatário das Cartas ix e xu, embora sejam 
consideradas espúrias). Apesar da obscuridade em torno do que concerniam os 
ensinamentos pitagóricos, são três suas concepções mais gerais: (i) a idéia de uma 
alma imortal e o movimento cíclico de reencarnaçõe§^(getgmpricose); (ii) uma 
noção obscura da relação entre "coisas e números" (daí a importância da matemá
tica para os pitagóricos); e (iii) a noção de harmonia. São concepções recorrentes, 
especialmente a da imortalidade da aíma, nos diálogos platônicos Fédon, República, 
Fedro, Mênon e Banquete, 

20. Não se sabe ao certo-re~Creófi1o de S?P^osJo[jpenas companheiro ou 
discípulo de ̂ Homero, como considera Platão, ou se foi de fato seu filho legitimo. Ó 
poema épico " A Captura de Ecália" (OtxaXíaç aXoxiiç) é atribuído por Calímaco a 
Creófilo, enquanto outros consideram que ele o recebeu de Homero como retribuição 
de sua hospitalidade. O jogo irônico aludido aqui por Platão refere-se à etimologia de 
seu nome, composto de Kpéaç^came" e <tròXn "raça" (talvez signifique "raça que se 
alimenta de carne"). Esse é um tipo de procedimento característico da comédia ática, 
especialmente de Aristófanes, que Platão utiliza nesse passo do diálogo. 

21. Sobre Protágoras, ver supra n. 4, p. 23 e n. 5, p. 375. 
22. Pródico de Céos era também sofista, e no diálogo Protágoras (cf. 314c) 

ele aparece, junto com Hípias de Elide, acompanhando Protágoras em sua estadia 
em Atenas. Platão também o cita na Apologia de Sócrates (cf. 19e) como um dos 
grandes representantes da escola sofistica. 
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X 

privadas, que não poderão administrar-lhes a casa nem a cidade, se não 
lhes for dado presidir a educação deles, e, se fazem amar tão vivamente 
por essa sabedoria que seus discípulos os carregariam quase em triunfo 
sobre os ombros23 , e os contemporâneos de Homero, se este poeta 
fosse capaz dpajudar os homens a ser virtuosos, tê-lo-iam deixado, a 
ele ou a Hesiodo, errar de cidade em cidade recitando os seus versos, 
sem^lhes apegar mais do aue an miro, sem forcklos a permanecer 
junto deles, em seus países, ou. se nSo lograssem convencê-looem 
seguidos pqr nnde quer que fossem, até que houvessem rccebjdo df les 
suficiente educafii&o2^ 

- O que dizes aí, Sócrates, me parece inteiramente correto. 
- Assim, pois, estabeleceremos como principio que todos os 

[poetas24, a começar por Homero, são simples imitadores das aparências 

601 a 

| da virtude e dos outros temas que tratam, mas que, quanto à verc 
[ nunca chegam a atingi-la: semelhantes, nisso, ao pintor de que falamos 
há pouco2 5 ? o qual desenhara uma aparência de sapateiro, sem nada 
entender da arte de fazer sapatos, para pessoas que, não entendendo 
mais do que ele, julgam as coisas segundo a cor e o desenho? 

-Perfeitamente. 
- Diremos do mesmo modo, penso, que o poeta, com suas palavras 

p frases, aplica a cada arte as cores convenientes, sem eqtqifor nada 
atém, da imitarão. De modo que, os que, como ele, só consideram as 
coisas conforme as palavras, estimam que ele fala de modo muito per
tinente, quer o ouçam falar com metro, ritmo e harmonia, sobre a arte 
de fazer sapatpsrtJueiNsobre a tática militar ou qualquer outro tema, 
tão grande é AJascíniojque estes ornatos exercem! Pois, despojadas 
de seu coloridoartístieo, e citadas pelo sentido que encerram, bem 
sabes, suponho, que figura fazem as obras dos poetas26; sem dúvida 
já as observaste. 

- Sim - disse ele. 
- Não é verdade - perguntei - que se parecem aos rostos jovens, 

porém sem beleza, quando vistos depois que a flor da mocidade já 
passou? 

- É absolutamente exato. 
- Ora bem! considera agora o seguinte: o criador de imagens, 

f j . Imagem construída por Platão para ilustrar o modo como os sofistas eram 
adorados e venerados por causa de sua perícia nos discursos. 

24. Cf. Livro x, 597e. 
25. Cf. Livro x, 598b-c. 
26. Cf. Platão, Apologia de Sócrates, 22b-c; Isócrates, Evágoras, 11. 
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o imitador, dizemos, nada entende da realidade, conhece apenas a 
aparência, não é? c 

- S i m . 
- Pois bem! não deixemos a questão tratada pela metade, exami

nemo-la como convém. 
- Fala - replicou. 
- O pintor, dizemos nós, pintará rédeas e um freio. 
- S i m . 
- Mas o seleiro e o ferreiro é que hão de fabricá-los. 
- Certamente. 
- Ora, é o pintor que sabe como devem ser feitas as rédeas e o 

freio? Ou são aqueles mesmos que os fabricam, o ferreiro e o seleiro? 
Não é antes aquele que aprendeu a utilizá-los, só o cavaleiro? 

- É verdade. 
- Não diremos que sucede o mesmo com respeito a todas as 

coisas? 
- Como assim? 
- Há três artes que correspondem a cada objeto: as do uso, da d 

fabricação e da imitação. 

- Mas a que tendem as propriedades, a hglçza, a perfeição de um 
móvel, de um animal, de uma ação, senão a/uso em vista do qual cada 
coisa é feita, quer pelo homem, quer pela natureza? 

- A nada mais. 
- Por conseguinte, é totalmente indispensável que o usuário de 

uma coisa seja o mais experimentado, e que informe o fabricante sobre 
as qualidades e os defeitos da obra, no atinente ao uso que dela faz. 
Por exemplo, o flautista informará o fabricante sobre as flautas que 
lhe poderão servir para tocar; dir-lhe-á como ele deve fazê-las e este e 
lhe obedecerá. 

- Sem dúvida. 
- Logo, aquele que sabe pronunciar-se-á sobre as boas e más 

flautas, e o outro irá fabricá-las à fé do primeiro. 
- Sim. 
- A s s i m , com referência ao mesmo instrumento, o fabricante dis

porá, sobre a perfeição ou imperfeição, de uma fé que será justa, por 
estar relacionada com aquele que sabe, e por ser obrigado a ouvir os 602 a 
seus conselhos, mas é o usuário que possuirá a ciência. 

- Perfeitamente. 
- Mas e ojmitador? Obterá pelojaso a ciência das coisas quer 

r e p r e s e n ^ corretas ou não, ou fará a respeito uma 

• 



A REPÚBLICA D E PLATÃO 

opinião reta porque será obrigado a entrar em relação com aquele^ue. 
sabe, e receber suas instruções, quanto à maneira de representá-las? 

- Nem uma coisa, nem outra. 
- O imitador não possui portanto ciência nem opinião reta27 quanto 

à beleza ôu aos defeitos das coisas que imita. 
- Não, ao que parece. 
- Será pois encantador aquele que imita na poesia, por sua inteli

gência dos assuntos tratados! 
- N e m tanto! 

b - Contudo, não deixará de imitar à larga, sem saber pelo que uma 
coisa é boa ou má; mas, provavelmente, imitará o que se afigura belo 
à mul t idão^o ignorantes. 

- O que mais poderia fazer? 

27. Platão retoma uma distinção fundamental de sua teoria do conhecimento 

apresentada no Livro vi (cf. 509d-511c): entre "conhecimento" (€TTI<JTTÍ(ir|) e 

"opinião jftta" (ôó£a òpQií). O primeiro ponto a se notar é que o conhecimento 

(6TTi(jTq|ir|) pertence ao âmbito inteligível, ao passo que a opinião (8ó£a), mesmo 

quando, corretavpçftgppe aq {imbito sensível. Portanto, todos os a t r i t o s relativos 

opiniãor qpsimcçrnoostrelativosàscoisasinteligívj^sgjplic^ 

(eternidade, unidade, fixidez etc.).Tissa ctistinçâo se esclarece melhor na passagem 

abaixo do diálogo Mênon (97e6-98b5), apesar de Platão inserir a noção de "reminis-

cência" (ávápvqaig) que, por sua vez, não aparece neste passo da República: 
ZQ. K d i yàp aí 8ó£ai aí áXr|0€is, ôaov pèv àv xpóvov Trapapévajaiv, KaXòv T Ò 
XPÚM** KCU Trair' àyaGà €pyá£ovTar TTOXUV 8e xpóvov OÒK €0éXovat rapapé veiv, àXXà 
8pa7T€T€V)OUOlV € K TT)£ l|lUXhS TOU áv0pü)TTOU, ÜJQT€ OU TToXXoO âftaí €ÍOlV, €ü)Ç àv TIÇ 

aírràç ôqcjxi aÍTÍas Xoytapíp. TOUTO 8* ecrrív, ai Mévajv ÉTaipe, àvápvTyjiç, úç év T O I Ç 

TTpóa0€v rjptv u)poXóyrp"ai. érat8àv 8è SCGOXJIV, TTpajTov pev émaTÍipai ytyvovTat, 
€7T€iTa póvipor Kaí 8ià T O O T O 8q Tipiarrcpov émcrnípri òpGqç SóÇqç éaTÍv, ícaí 
8ia4>€p€i Scapqi émaTf|pq òp0f|ç 8ó£rjç. 
MEN. Nf) T Ò V Aía, ai ZakpaTeç, éoiKev TOIOÚTO) T I V Í . 

ZQ. Kaí pqv Kaí éya) OÒK €Í8ÜJÇ Xéyaj, áXXà € Í K á £ u ) V ÕTI Sé écrrív T I áXXotov 
òp0f] 8óÇa Kaí émaTqpq, ou TOVU poi 8OKW TOÍTTO €ÍKáíeiv, àXX' €ÍTT€p T I âXXo(f>atr|v 
àv €Í8évai - òXíya 8 ' âv <|>aír|v - év 8 ' ouv Kaí T O O T O éK€Íva)V 0€Ír|v àv aiv 018a. 

S Ó C R A T E S : De fato, enquanto perdurarem, as opiniões verdadeiras são uma bela coisa e 
tudo o que produzem é belo; porém, não querem perdurar por muito tempo, mas acabam 
se evadindo da alma do homem, de modo que não possuem muito valor, até que alguém 
as concatene por um raciocínio de causa. E isso, meu caro Mênon, é a reminiscência, 
como havíamos consentido anteriormente. Quando são concatenadas, elas se tomam, 
em primeiro lugar, conhecimentos, e, em segundo lugar, estáveis; e é por isso então que 
o conhecimento tem mais valor que a reta opinião, e o conhecimento se difere da reta 
opinião pelo concatenamento. 
M Ê N O N : Sim, por Zeus, Sócrates, é algo parecido com isso. 
S Ó C R A T E S : Com efeito, eu falo isso não como quem conhece, mas como quem conjetura; 
todavia, que o conhecimento é algo diferente da reta opinião, não pareço absolutamente 
conjeturar. Se eu parecesse saber alguma outra coisa - aliás são poucas coisas que pareço 
saber, - isso se contaria dentre aquelas que eu conheço. 
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- Eis portanto, parece, dois pontos sobre os quais estamos real

mente de acordo: em primeiro lugar, o imitador não tem nenhum i 
conhecimento válido do que ele iniita^sendo ^imitação apenas uma _J < 
espécie de jogo de j g r i a n ^ despido de seriedade; em segundo, os que. / , 
se aplicam á poesiajrágica, componham eles em versos jâmbicos28 ou 
em versos épicos^são imitadores ao supremo^au. ~ 

- Certamente. 
- Mas, por Zeus! - exclamei - esta imitação não se encontra c 

afastada ao terceiro grau da verdade?29 

- S i m . 
- De outra parte, sobre qual elemento do homem exerce ela o 

poder de que dispõe? 
- Do que queres falar? 
- Do seguinte: a mesma grandeza, encarada de perto ou de longe 

não parece igual. 
- Não, por certo. 
- E os mesmos objetos parecem quebrados ou retos conforme os 

olhemos dentro ou fora da água, ou côncavos e convexos, devido à 
ilusão visual produzida pelas cores; e é evidente que tudo isso lança 
a perturbação em nossa alma. Ora, dirigindo-se a essa disposição de d 
nossa natureza, a pintura sombreada30 não deixa sem emprego nenhum 
processo de magia, como também é o caso da arte do charlatão e de 
muitas outras invenções do gênero. 

- É verdade. 
- Ora, não descobriu na medida, no cálculo e na pesagem31, exce

lentes preventivos contra tais ilusões, de tal modo que o que prevalece 
em nós não é a aparência de grandeza ou de pequeneza, de quantidade 
ou de peso, mas antes o julgamento de quem contou, mediu e pesou? 

- Como não? 

28. O trímetro jâmbico ou senário de seis jambos é o metro da parte dialogada 
da tragédia (i.e., os "episódios"), utilizada primeiramente pelo poeta lírico Arquí-
loco (séc. vn a.c). O nome advém de uma lenda sobre Deméter, que, chorando por 
Perséfone, só veio a sorrir após os gracejos da virgem lambe na casa de Celeus em 
Elêusis. 

29. Cf. Livro x, 597e, 599a, 599e. 
30. A "arte do desenho sombreado" (oKiaypa^ía) foi desenvolvida por Apo-

lodoro no final do século v a.C. Suas pinturas só se tomavam compreensíveis vistas 
de longe através de uma ilusão de ótica, utilizando pequenas áreas de contraste 
entre cores. 

31. Cf. Platão, Eutifron, 7b-c; Protágoras, 356b; Filebo, 55e. 
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e - E tais operações são da alçada do elemento racional de nossa 
alma. 

- Deste elemento, com efeito. 
- Mas não lhe acontece muitas vezes, quando mediu e assina

lou que determinados objetos são, relativamente a outros, maiores, 
menores, ou iguais, receber simultaneamente a impressão contrária a 
propósito desses mesmos objetos? 

- Sim. 
- Ora, não declaramos ser impossível que o mesmo elemento 

tenha, sobre as mesmas coisas, e simultaneamente, duas opiniões 
contrárias? 

- Declaramos, e com razão. 
603 a ' - Por conseqüência, o elemento da alma que julga contrariamente 

à medida, não pode ser o mesmo que julga de acordo com ela. 
- Não, na verdade. 
- Mas sem dúvida o elemento que se fia na medida e no cálculo é 

o melhor elemento da alma. 
- Sem dúvida. 
- Logo, aquele que lhe é oposto será um elemento inferior de nós 

mesmos32. 
- Necessariamente. 
- É a este reconhecimento que eu pretendia conduzir-vos quando 

dizia que a pintura e, em geral, toda espécie de imitação, realizg_sua 
obra longe da verdade, que ela se relaciona com um elemento de nós 

b próprios distante da sabedoria, e não se propõe, nesta ligação e ne^a 
amizade, nada de são nem de verdadeiro. 

- É exato - confirmou ele. 
- A s s i m , coisa inferior acasalada a um elemento inferior, a imita

ção não engendrará senão frutos inferiores33. 
- Parece. 
- Mas trata-se somente - indaguei - da imitação que se dirige 

32. Platão retoma a sua concepção de alma tripartida apresentada no Livro iv, 
mas com um enfoque diferente. Nesta passagem do Livro x, ele está considerando, 
de um lado, a parte racional da alma (rò X O Y I C T T I K Ó V ) e, de outro, suas partes 
inferiores tomadas em conjunto, i.e., a parte irasdvel (TÒ GupociScç) e a parte 
apetitiva(rò émGuprjTiKÓv). É j u l i s t i i ^ 
é fundamental nesse momento da discussão; a diferença entre as partes inferiores, 
^Baj^fiyi dlftwença da'PS^^Õde ç$da uma para comjaparte racionaLnftQ-Sâo 
relevantes aqui para o argumento platônico a respeito da psicologia moral envolvida 
na experiência estética. 
~ " 3T. Cf^IvròVi , 496a. 



L I V R O X 

à vista, ou também da que se dirige ao ouvido, e que denominamos 
poesia? ] 

- Todavia, não nos atenhamos unicamente a esta semelhança da 
poesia com a pintura; penetremos também até ao elemento do espírjr, 
to^com o qual a imitação poética se relaciona, e veiamos se é v i l ou c 
v a l o r o s o ^ 

- Formulemos o problema da seguinte maneira, A imitação, d i 
zemos, representa os homens atuando voluntariamente ou por coação, a 
pensando, conforme o caso, que agiraip bem ou mal e. em todas estas ^ 
conjunturas, entregando-se à dor ou à alegria35. Haverá algo mais no 
que ela faz? 

- Nada mais. 
- Ora, em todas essas situações, está o homem de acordo consigo 

próprio? Ou então, tal como estava em desacordo com respeito ao modo d 
de ver, tendo simultaneamente duas opiniões contrárias do mesmo 
objeto, está similarmente, no tocante às suas ações, em contradição e 
em luta consigo mesmo?36 Mas vem-me ao espirito que não precisamos 
ficar de acordo sobre este ponto. Com efeito, em nossas considerações37 

anteriores, conviemos suficientemente sobre tudo isso, e reconhecemos 
que nossa alma está cheia de contradições desse gênero, que nela se 
manifestam ao mesmo tempo. 

- E com razão - disse ele. 

34. Platão não se mostra satisfeito com o que foi concluído até então, tendo em 
vista que a apresentação do argumento ontológico sobre o estatuto da poesia foi feita 
tendo como paradigma a pintura, e não a poesia. Ele volta ao foco central da discus
são, anunciado no início do Livro x (cf. 596a), e passa a analisar especificamente os 
efeitos psicológicos envolvidos na relação entre poesia c público. 

35. Esta é o obieto da imitação poética: as açÕesÍTTpQ$€iç) dos homçnsjsso, 
por si só, já mostra como a pòèsíâ ésfálntrinsecamente envolvida com as questões 
morais tratadas por Platão no decorrer da República, 

36. A comparação entre visão t comportamento moral esclarece melhor a 
analogia entre pintura e poesia no Livro x. Amultiplicidade, a inconstância, acon-
tradiyão próprias das afeccões sensíveis ( f i L & Q 2 s ^ 
ausência de coerência intenianoagirt na ausênçig (|e sgçj^ecin^çnlfía respeito do 
valor moral das ações e de uma oricnfrcfloracional que evite perturbações e df asen-
sões internas na alma. Nos Livros n e in, Platão já havia mostrado que na poesia de 
Homero, Hesíodo e Ésquilo (os poetas mais citados por ele) não há discernimento 

..entre bem e mal, que deuses e heróis podem comportar-se ora de uma maneira, ora^ k 
de outra, pem se orientarem por princípios e valores morais definidos pela razão. 

37. Referência aos conflitos internos da alma tratados por Platão no Livro iv 
(cf. 435e-441c), em que é apresentada a concepção de alma tripartida. 

- Provavelmente, desta também. 

- É preciso, com efeito. 
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- Sim, com razão - lhe disse, mas parece necessário examinar 
e agora o que então omitimos. 

- O quê? - perguntou. 
- Dizíamos então38 que um homem de caráter moderado, a quem 

ocorra alguma desventura, como a perda de um filho ou de algum 
outro objeto muito querido, suportará a perda mais facilmente que 
um outro. 

-Certamente. 
-Agora examinemos o seguinte: ficará insensível, ou então, sendo 

impossível tal indiferença, mostrar-se-á moderado, de alguma forma, 
na sua dor? 

- A segunda alternativa - replicou - é a verdadeira. 
a - Mas dize-me ainda: quando, crês tu, que ele há de lutar contra 

a dor e de lhe resistir? Quando é observado por seus semelhantes ou 
quando se encontra sozinho, à parte, em face de si próprio? 

- Dominar-se-á bem mais - respondeu - quando observado. 
- Mas quando se achar só, ousará, imagino, proferir muitas pala

vras de que sentiria vergonha se fossem ouvidas, como também fará 
muitas coisas que não suportaria que o vissem fazer. 

- É isso mesmo - disse ele. 
- 0 ™ , Q q»e 1hfí ™-dsna a mstu»tàCLs a mm s a lei, s Q^ue o 

b vnduz 3 ftfligir-ser p ã o é o próprio sofrimento? 
- É verdade. 
- Mas, quando dois impulsos contrários se produzem simultane

amente no homem, a propósito dos mesmos objetos, dizemos que há 
nele necessariamente dois elementos. 

- Como não? 
- E um desses elementos está disposto a obedecer à lei em tudo 

o que ela prescreve. 
-Como? 

Ç ^- Aleireza que nada há de mais belo do que guardar a calma, 
i dentro do possível, n ^ desgraça, e não se afligir de modo algum, porque 
j não vemos claramente o bem ou o mal que ela comporta, porque não 
ganhamos nada, por conseqüência, em indignar-nos, porque nenhuma 
das coisas humanas merece ser tomada com grande seriedade, e por- j 

c que o que deveria, nestas conjunturas, vir assistir-nos o mais depressaj 
í possível, é obstado de fazê-lo pela tristeza. 

- De que falas tu? - perguntou. 
- Da reflexão sobre o que nos aconteceu - respondi. - Como num 

38. Cf. Livro m, 387d-e. 
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lance de dados39, devemos, conforme a sorte que nos toca, restabele-
cer nossos negócios pelos meios que a razão nos prescreve como os 
melhore?, e, no caso de nos machucarmos alguma parte, não proceder 
como as crianças que levam a mão à parte magoada, perdem o tempo 
a gritar, mas, ao contrário, acostumar incessantemente a nossa alma a 
ir tão logo quanto possível cuidar do que está ferido, levantar o que 
caiu e silenciar as queixas pela aplicação do remédio. 

- Eis, por certo, - disse - o melhor que temos a fazer nos acidentes 
que nos sobrevêm. 

- Ora, é, dizemos nós, o melhor elemento de nós próprios que 
deseja seguir a razão. 

- Evidentemente. 
- E aquele que nos leva à recordação da desdita e aos lamentos, 

dos quais não consegue fartar-se, não diremos que é um elemento 
desprovido de razão, indolente, e amigo da frouxidão? 

- E o que diremos, seguramente. 
- Ora, o caráter irritável presta-se a numerosas e variadas imita

ções, ao passo que o caráter prudente e tranqüilo, sempre igual a si mes
mo, não é fácil de imitar, nem, quando imitado, fácil de compreender, 
sobretudo por uma multidão em dia de festa, e para os homens de toda 
espécie que se encontram reunidos no teatro; pois a imitação que se lhes 
ofereceria assim seria a de sentimentos que lhes são alheios. 

- Certamente. 
- Nesse caso, é evidente que o poeta imitador não é levado por na

tureza a semelhante caráter da alma, e que seu talento não se empenha 
em lhe agradar, se deseja ser estimado pela multidão40; ao contrário, é 
levado ao caráter irritável e diverso, porque é fácil de imitar41. 

- E evidente. 
- Podemos, pois, com justiça censurá-lo e considerá-lo como o par 

do pintor: assemelha-se a ele, por produzir apenas obras sem valor do 

39. Platão faz alusão a um tipo de jogo de dados (Ku(kia), em que o jogador 
deve dispor as peças, da maneira mais habilidosa possível, de acordo com o que lhe 
saiu pela sorte dos dados. Platjiafaz uma comparação entre âçasuaHdade dos lances 
de dados e as adversidades davida que podem eventualmente suceder ao homem. 
Nesse sentido, a deliberação ( T Ò Pou\€Ú€a9ai), enquanto manifestação efetiva da 
razão (Xóyoç), tem como função, nas circunstâncias em que o sofrimento sobrevém, 
de encontrar a maneira mais adequada de agir e evitar que a alma seja levada pelas 
afecções e aja irracionalmente. 

40. Cf. Livro iv, 493d. 
41. Platão associa implicitamente, por um lado, o "caráter irritável e diverso" às I 

partes inferiores da alma (i.e., a parte irascível e a apetitiva), e, por outro, o "caráter j 
prudente e tranqüilo" à parte racional. 
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ponto de vista da verdade, e assemelha-se a ele aindaT por se relacionar 
com o elemento inferior da alma, e não com o melho^Assim, eis-nos 
bem fundamentados para não recebê-lo em uma oidadQ^^J^SL^^ 
regida porTei?sabms, já que desperta, nutre eJòrtalece o r |̂iLSlfiID£aito 
da alma, e arruina, destarte, o elemento racional, como ac^j^enjyjja 
cidade que é entregue aos perversos, ao se lhes permitir que fiquem 
forte^ dojnssmaL 
modo, do poeta imitador, diremos g ^ i e j i i ^ ^ ^ ^ g j a m gP v e IBPJ l3<^-

cr^lma de cada indivíduo, lisonjeando o qu^Mnela de iffacional^ que 
é incapaz de distinguir o maior do menor^que, ao contrário, encara os 
mesmos objetos, ora como grandes ora como pequenos, que produz 
apenas fantasmas, e se encontra a uma distância infinita da verdade43. 

- Certamente. 
- E no entanto não acusamos ainda a poesia do mais grave de 

seus malefícios. Que ela seja, çpm efeito, cana^ cfc corrotpner até as 
pessoas honestas, afora um pejgueno número, eis o que sem dúvida é 

- Seguramente, se ela surte tal efeito. 
- Ouve e considera o seguinte: quando os melhores dentre nós 

ouvem Homero ou qualquer outro poeta trágico imitar um herói na dor, 
o qual em meio de seus lamentos, se estende em longa tirada, ou canta, 
ou se golpeia no peito, sentimos, como sabes, prazer, abandonamo-nos 
para acompanhá-los com nossa simpatia e, com seriedade, louvamos 
como bom poeta aquele que, no mais alto grau possível, provocou em 
nós tais disposições. 

- Sei disso; como poderia ignorá-lo. 
- Mas, quando um infortúnio pessoal nos atinge, já reparaste sem 

dúvida que temos como ponto de honra manter a atitude contrária, isto 
é, a de permanecer calmos e corajosos, porque é assim que um homem 
deve agir e porque a conduta que há pouco elogiamos só convém às 
mulheres. 

- Já reparei - disse ele. 
-r- - Ora, é belo elogiar - prossegui - quando se vê um homem ao 
qual não gostaríamos de nos parecer - enrubesceríamos mesmo, por 

42. Platão recorre à mesma analogia entre cidade e indivíduo que está presente 
a todo momento na República. 

* 43. Segundo Platão, a poesia causa como que um entorpecimento do raciocínio 
\ ao afrouxar as armas que a razão fornece (medirT calcular e pesar), trazendo à alma 
mma perturbação interna. Do ponto de vista moraljsso tem implicações práticâ  pois 
^desvia o homem de uma conduta orientada pela razãp e o irppçfa ?™ r.nnfrçpartidaT 
a agir conforme as inclinações sensíveis e pasyjflpajs. 
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isso - e, em vez de sentirmos repulsa, experimentarmos prazer neste 
espetáculo e elogiá-lo? 

- Não, por Zeus! - me disse - não me parece razoável. 
- Sem dúvida, - continuei - sobretudo quando examinas a coisa 

deste ponto de vista. 
- Como? 
- Se consideras que o elemento da alma que em nossos próprios 

infortúnios, contemos à força, que tem sede de lágrimas e gostaria de 
saciar-se à vontade com lamúrias, pois que está em sua natureza dese
já-las, é precisamente aquele que os poetas se dedicam a satisfazer e 
a rejubilar; e que, de outro lado, o melhor elemento em nós mesmos, 
não sendo suficientemente formado pela razão e pelo hábito, relaxa o 
seu papel de guardião para com este elemento atreito às lamentações, a 
pretexto de ser mero espectador das desgraças de outrem, de não havei 
para ele vergonha, se um outro, que se diz homem de bem, derrama 
lágrimas fora de propósito, em louvá-lo e compadecê-lo, de julgar este 
seu prazer um lucro do qual não suportaria privar-se menosprezando 
a obra toda. Pois a poucas pessoas é dado, imagino^fazer a reflejcâô  
de que o que experimentamos a propósito das desventuras alheias, 
experimentamos a propósito das nossas próprias desventuras44; tanto 
mais que, após nutrir a nossa sensibilidade com esses infortúnios, não 
é fácil contê-la nos nossò^L^ 

- Nada mais verdadeiro - disse. 
- Ora, o mesmo argumento não se aplica com respeito ao riso? 

Muitas coisas engraçadas que te envergonharias de fazer, causam-te 
vivo prazer quando representadas na comédia ou contadas na intimi
dade, em palestras burlescas, e se não detestas essas coisas como inde-
corosas, não te comportarás do mesmo modo nas emoções patéticas? 
Pois, esse desejo de fazer rir que sofreavas pela razão, no temor de 
granjear uma reputação de bufonaria, tu a expandes então, e quando 

44. Cf. Livro m, 395c-d. 
45. Platão parece se referir implicitamente à tragédia. Contra ela, Platão apre

senta então dois argumentos: (i) os efeitos causados pela contemplação do sofrimento 
alheio afetam o estado emocional do espectador, enfraquecendo o controle da razão 
sobre as partes inferiores da alma: (ii) a experiência de uma determinada ftm9Çan 
no drama trágico torna o indivíduo mais suscetível a experimentar essa mesma 
^moyãfl em gituaçflcg partifilliapi?fi, Em suma, do ponto de vista da psicologia moral 
platônica, o teatro induz o espectador a agir, em situações particulares, conforme^ 
as personagens figuradas no palco, i.e., a agir motivado pelas paixões, a agir? pof 
conseguinte, contra as prescrições da razão. , .0 
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lhe infundiste vigor, escapa-te às vezes que, entre teus familiares, te 
abandones a ponto de te tomares autor cômico46. 

- É verdade - disse ele. 
d - E com respeito ao amor, à cólera e a todas as outras paixões da 

alma, que, dizemos nós, acompanham cada uma de nossas ações, a 
imitação poética não produz sobre nós efeitos similares? Ela as nutre e 
as irriga, quando cumpriria ressecá-las; fá-las reinar sobre nós, quando 
deveríamos reinar sobre elas, para nos tomar melhores e mais felizes, 
/emvez de nos tomarmos mais viciosos e mais miseráveis. 

- Só posso concordar contigo - me disse. 
e - Assim pois, Glauco, quando te deparares com os admiradores 

de Homero, afirmando que este poeta foi o educador da Hélade e que, 
para administrar os negócios humanos ou ensinar o seu maneio, é justo 
tomá-lo em mão, estudá-lo e viver regulando por ele toda a exjsftência, 
deves por certo saudá-los e acolhê-los amigavelmente, como homens 
que são tão virtuosos quanto possível, e conceder-lhes que Homero é 
o maior dos poetas e o primeiro dos poetas trágicosT mas saber outros-
sim que, em matéria de poesia, não se deve admitir na cidade senão os 
hinosem honra dos deuses e os e|og|os aos homens insignes47. Se, ao 

46. O que foi dito sobre a tragédia aplica-se igualmente à comédia. Isso se 
conforma ao que é dito no Banquete (223d2-6): 

T Ò \iévjoi K€(|>áXaiov, €<|>q, TTpoaavayicáíciv T Ò V Zco»cpáTr| ópoXoyeiv aírroüç T O U 
airroí) áv8pòç eivai KWjiwÔtav ícai Tpayo>8íav émaTaaGai T T O I G I V , Kai T Ò V Téx̂ ü 
TpayipSoTToiòv Ò V T O Kat KÜ)|III)ÔOTTOIÒV eivai. 

A Entretanto, ele disse que o principal era o seguinte: Sócrates forçava-os a concordar em v I \ que era próprio de um mesmo homem saber compor tragédia e comédia, e que quem erfcç̂  
I \ poeta trágico pela arte era também poeta cômico. / 

47. Platão conclui então a discussão sobre a poesia no Livro x: nenhum^fofma 
de poesia será admitida na cidade ideal, a não ser os hinos e os encômioŝ Este juízo 
severo de Platão é bastante diferente de sua posição inicial no Livro m, onde havia 
ainda a possibilidade de se admitir as diversas formas de poesia, inclusive a épica 
e a tragédia, desde que respeitassem os valores morais supremos e representassem 
personagens e ações que servissem como modelo apropriado de conduta moral aos 
homens. Essa mudança de pnsjçgn gm XeMç^ * fimygq <fo poesia na cidade ideal 
pode estar intimamente associada à própria mudapça de significado do termo cen
tral da poética platônica: o termo uíp.qaic ("jipitaçfo"\ |sj° 1 ivro ÜL "imitação" 
significava simplesmente o discurso em que opoeta se apresenta comoa própria 
personagem^ i.e.. o discurso em Ia pessoa; noLfvro x, "imitação" passaadefinir a 
poesia em si. i.e.T toda forma de jgoesia é essencialmente "imitação" porque está três 
graus afastada do ser. Esse argumento ontológico apresentado no Livro x transforma 
o significado do termo "imitação" (pi pTiat?) no interior da República^ o que dificulta 
aos gfgdioaoã d*r Platão conciliar a discussão nos Livros n e m com a argumentação 
do Livro x. O que podemos observar claramente é que Plftffiq, pp Livro x, apresenta 

\ j dois novos argumentos contra a poesia, um ontológico (cf. 595a-602b)e oi}fto 
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contrário, admitires a Musa voluptuosa, o prazer e a dor serão os reis 
de tua cidade, em lugar da lei e deste princípio que, por comum acordo, 
sempre foi considerado o melhor, a razão. 

- E muito certo - disse. 
- Seja dito isto, portanto, para nos justificar, já que voltamos a b 

tratar da poesia, por a termos banido de nossa cidade, visto ser ela o 
que é: a razão no-lo prescrevia. E digamos-lhe ainda, a fim de que ela 
não nos acuse de dureza e rusticidade, pois é antiga a dissidência entre 
a filosofia e a poesia48. Testemunham-no as seguintes passagens: "a 
cadela mordedora que late contra o seu dono " "aquele que passa 
por grande homem na tagarelice vã dos loucos "t "o bando de cabeças 
demasiado sábias", "as pessoas que se atormentam sutilmente porque ;c 
estão na miséria" e mil outras que marcam a velha oposição de ambas^9. J 
Declaremos, todavia, que, se a poesia imitativa, t^oltada para o prazer^> 
pode provar-nos com boas razões que ela tem o seu lugar numa ci3a(!5~-\, 
bem ordenada, recebê-las-emos com grande júbilo, pois temos cons
ciência da sedução que el^xereerspbre todos nós, mas seria ímpio frair 
o^que temos na conta d£ verdade/Aliás, meu amigo, ela não te seduz 
também, sobretudo quando a vês através de Homero? d 

- Muito. 
- E portanto justo que possa retornar com esta condição: depois 

de haver-se justificado, seja em ode, seja em versos de qualquer outro 
metro. 

psicológico (cf. 602c-608b). Esses dois argumentos não apareceram nos Livros n e 
iii porque essa primeira reflexão sobre a poesia na República antecede a exposição 
da teoria da alma (Livro iv) e da metafísica platônica (Livros vi-vn), o arcabouço 
teórico necessário para essa nova abordagem do Livro x. Talvez isso tenha exigido 
de Platão uma revisão sobre a função pedagógica da poesia na cidade ideal, e diante 
desses novos argumentos, uma posição mais severa contra ela. 

48. Platão pode estar aludindo às críticas à poesia e aos poetas feitas por filó
sofos que o precederam, como Xenófanes, Heráclito e Empédocles, ver supra n. 31, 
p. 86. Nesse sentido, Platâq estaria se inserindo nesse movimçpto hî tórjgq çrítíca 
ao valor da poesia e, d^ certo modo, estaria representandq sua consumação, na medi
da em que ele destitui o valor de verdade do enunciado poético e bane definitivamen-
te os poetas da cidade ideal. Inversamente, as criticas dos poetas à filosofia são mais 
difíceis de serem reconhecidas, mas podemos citar, por exemplo, a imagem jocosa 
de Sócrates construída por Aristófanes na comédia As Nuvens. Há também um frag
mento de Píndaro (fr. 209, Berk) em que ele critica os primeiros filósofos gregos, os 
"fisiólogos" (i.e., "os investigadores da natureza"): àre\f\ ao<}>íaç KapTròv dpéireiv 
"colher o fruto verde/imperfeito da sabedoria" (Píndaro estaria se referindo a esses 
"fisiólogos" ̂ uaioXoyoüvTcç). 

49. Não se sabe ao certo a que Platão está se referindo e quais as fontes dessas 
citações; talvez sejam ataques aos filósofos por parte dos poetas. 
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yK-Sem dúvida. 
y ^ v ^ -Permitiremos mesmo a seus defensores que não são poetas, mas 

of) que amam a poesia,lfalar por ela enrprosá) para demonstrarjiQŜqüe 
não é somente agradávd,mas ainda útil às cidadese à vida humana; e 

e haveremos de ouvi-los com benevolência, pois para nós será proveitoso 
que ela se revele tão qtil quanto agradáyg 

- Como poderia deixar de ser útil? - perguntou. 
- Mas se, meu caro amigo, ela não nos surgir sob esta luz, faremos 

como os que se amaram, mas que, tendo reconhecido que o seu amor 
já não era proveitoso, dele se desprendem, a contragosto é certo, mas 
dele se desprendem: nós também, graças ao amor por tal poesia que 
engendrou em nós a educação dada por nossas belas cidades, estare-

08 a mos todos dispostos a ver manifestar-se sua excelência e sua altíssima 
verdade; mas, enquanto ela não pudér justificar-se, ouvi-la-emos, 
repetindo para nós, qual um encantamento que nos previna contra eja, 
as razões que acabamos de enunciar, pelo receio de recair naquele 
amor de infância e que ainda é o da maioria dos homens. Em todo o 
caso, sentimos muito bem, que não se deve procurar essa esjgiéciejije 
poesia, na ilusão de que atinge a verdade e recompense nosso esforço, 

b mas que^se deve, ouvindo-a, manter-se em guarda,^caso se tema pelo 
governo da própria alma e enfim observar como lei tudo o que dissemos 
acerca da poesia. 

- Estou perfeitamente de acordo contigo - acrescentou. 
- Pois é um grande combate, amigo Glauco, sim, maior do que 

pensa, agyygle em que se tratjnjojvi^ por isso, nem 
a glória, nem a riqueza, nem as dignidades, nem mesmo a poesia 
merecem que nos deixemos levar a negligenciar a justiça e as outras 
virtudes. 

- Concordo com isso pelo que foi dito, - disse ele - e creio que 
todo mundo concordaria igualmente. 

c / / - Entretanto - repliquei - não falamos ainda das maiores recom-
/ pensas e dos prêmios reservados à virtude. 

~ Devem ser extraordinariamente grandes, - observou - se ultra
passam os que já enumeramos!50 

- Mas qual é a grande coisa que pode ocorrer num curto espaço 
de tempo? Com efeito, todo esse lapso de tempo que separa a infância 
da velhice é bem curto em comparação com a eternidade. 

- Não é mesmo nada - acrescentou ele. 

50. Cf. Livro ix, 567b-588a. 
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- Mas como! Achas que um ser imortal deva inquietar-se com um 
período tão curto quanto este e não com a eternidade51. d 

- Não, por certo - disse ele - mas a que tende este discurso? 
- Não observaste - respondi - que a nossa alma é imortal e que 

ela nunca perece? 
- A estas palavras, fitou-me com um ar surpreso e depois me disse: 

- Por Zeus! Não; mas, tu, de teu lado, poderias prová-lo52? 
- Sim - lhe disse - se não me engano; creio mesmo que poderias 

fazê-lo do mesmo modo, pois não é nada difícil. 
- Para mim é; - redargüiu - mas teria prazer em ouvir-te demons

trar essa coisa tão fácil. 
- Então ouve - disse eu. 
- Basta que fales - me falou. / 
- Reconheces - indaguei - que existe um bem e um mal? 
-Sim. 
- Mas tu os concebes como eu? e 
- Como? 

51. Cf. Platão, Fédon, 107c. 
52. Essa reação de Glauco mostra como a imortalidade da alma era uma ^ 

doutrina de que muitos desconfiavam e na qual poucos acreditavam. Neste trecho 
do diálogo Fédon (69e6-70bl), a personagem Cebes mostra como havia grande & 
controvérsia entre as diversas crenças a respeito da natureza da alma: 

T Q ZükpaT€ç, T Ò \i£v áXXa epoiye 8 O K € I KCXXÜJÇ XéyeaGai, T Ò 8è TT€pl TT\S 4wxhs 
TTOXXT)V àmaTÍav TTapcxci T O Í Ç ávGparrroiç gq, €TT€i8àv àiTaXXayfj T O U awpaToç, 
ouSapoí) €Ti rj, dAX' €K€Ívq Tfj qgepa 8ia(|>G€Ípr|Taí Te Kal dTToXXwyrai rj áv 
âvGpanToç áTToGvqKq, eúGuç áiraXXaTTopevq T O O aoípaToç, Kal èKpaívouaa ükrrrep 
TTveOpa f| KaTTVòs 8iaaKe8aaGeiaa oíxTyrai SiaTTTopevq Kal ovòkv eTi oúôagoO rj. 
èTTeí, eÍTTep eírj TTOU GLVTT) KaG' auTfjv auvnGpoiapévq Kal dTrriXXaypevq T O Ú T I O V 
T Í L V KOKÜJV ÍLV au vvvòr\ 8ifjX6eç, TTOXXT) àv elq eXmç Kal KaXq, ai ZwKpaTeç, tí)Ç 
dXr|Gf| èoTiv d a u Xéyeiç* 
Ó Sócrates, me parece terem sido muito bem tratados os outros assuntos, mas no tocante à 
alma há muita incredulidade entre os homens: que ela, talvez, uma vez libertada do corpo, 
já não mais exista sob nenhuma forma, mas, no mesmo dia em que o homem morre, pereça 
e se destrua; que no momento em que se liberta do corpo e se esvai, qual sopro ou fumaça 
ao se dispersar, ela talvez parta e nada mais seja sob nenhuma forma. Agora, se de fato ela 
se concentrasse em si mesma e se libertasse destes males que há pouco enumeraste, haveria 
uma enorme e bela esperança, ó Sócrates, de que sejam verdade tuas palavras! 
No entanto, essa concepção da imortalidade da alma não é criação platônica. 

Segundo Aristóteles (cf. De Anima, 405a29-bl), o primeiro filósofo a defender 
essa idéia foi Alcmeu de Cróton (cerca de 500 a.C.). Nas doutrinas pitagóricas, a 
imortalidade daalnialSSSSIS^Inoção de "metempsicose" (i.e., de reencarnações 
sucessivas). Talvez tenha sido o pitagorismo a fonte que mais influenciou a filosofia 
platônica, especialmente os diálogos supostamente contemporâneos à República, 
como Fédon, Fedro e Banquete. Atribui-se o contato de Platão com as doutrinas 
pitagóricas à sua primeira visita à Sicília (por volta de 389/388 a.C), onde teria 
conhecido o pitagórico Arquitas de Tarento, ver supra n. 19, p. 383. 
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- O que destrói e corrompe as coisas é o mal; o que as conserva 
e as melhora é o bem. 

- Sim - disse ele. 
- Mas então?, não afirmas que há um bem e um mal para cada 

609 a coisa, como, por exemplo, para os olhos a oftalmia, para todo o corpo a 
moléstia, para o trigo a alforra, para a madeira o apodrecimento, para o 
bronze e o ferro a ferragem, e, como já disse, para quase todas as coisas 
um mal e uma doença ligados à natureza de cada uma? 

- Sim. 
- Ora, quando um destes males se prende a uma coisa não estraga 

essa coisa e não acaba por dissolvê-la e arruiná-la totalmente? 
-Como não? 
- Portanto, o mal inerente a cada coisa, a sua própria maldade é 

o que a destrói, e se este mal não a destrói, não haverá nenhum outro 
b capaz de destruí-la, pois o bem nunca destruirá o que quer que seja, 

assim como aquilo que não é nem um bem nem um mal. 
- Como, com efeito, seria isso possível? - perguntou. 
- Se encontramos, pois, na natureza, um ser cujo mal o prejudique, 

sem poder todavia dissolvê-lo e destruí-lo, não saberemos de antemão, 
que. para um ser assim constituído, não há destruição possível? 

- Sim, aparentemente - respondeu. 
- Mas então? - perguntei - não há para alma alguma coisa que 

a toma má? 
- Sem dúvida - respondeu - há todos os males que enumeramos53: 

c a injustiça, a intemperança, a covardia, a ignorância. 
- Ora, será que um desses vícios a dissolve e a perde? Cuidado 

para que não nos enganemos crendo que o homem injusto e insensato, 
colhido em flagrante delito de crime, é perdido pela injustiça, consti
tuindo esta o mal de sua alma. Considera antes a questão da seguinte 
maneira: assim como a doença do corpo, isto é, seu próprio mal, o 
mina e destrói e o reduz ao ponto de não ser mais que um corpo; assim 
também todas as coisas que mencionamos há pouco, devido ao seu mal 

d inerente, que nelas se estabelece permanentemente e as destrói, acabam 
por levá-las ao aniquilamento, não é? 

-Sim. 
- Pois bem!, considera a alma do mesmo modo. E verdade que 

a injustiça ou qualquer outro vício, estabelecendo-se nela de maneira 
permanente, a corrompe e a emurchece até conduzi-la à morte e à 
separação do corpo. 

53. Cf. Livro iv, 444b. 
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- De forma nenhuma - disse. 
- De outro lado, seria absurdo pretender que um mal estranho 

destrói uma coisa que o seu próprio mal não pode destruir. 
- Sim, absurdo. 
- Preste atenção, Glauco, que a má qualidade dos alimentos, que é e 

o vício inerente a eles, seja ela falta de frescura, ou apodrecimento, ou 
qualquer outra varia, não é, segundo nós, o que deve destruir o corpo; 
se a má qualidade dos alimentos engendra no corpo o mal que lhe é 
próprio, diremos que, por ocasião da nutrição, o corpo pereceu pela 
doença, que é propriamente o seu mal; mas que tenha sido destruído 
pelo vício dos alimentos, que são uma coisa enquanto ele é outra, isto 610 a 
é, por um mal alheio que não teria engendrado o mal ligado à sua ' 
natureza, eis algo em que jamais acreditamos. , 

- Falas com muita exatidão - disse ele. 
- Pela mesma razão - prossegui - se a moléstia do corpo não en

gendra na alma a moléstia da alma, jamais acreditemos que a alma seja 
destruída por um mal alheio, sem a intervenção do mal que lhe é próprio, 
como se uma coisa pudesse ser destruída pelo mal de uma outra. 

- Teu raciocínio é justo - disse ele. 
- Assim, refutemos estas provas como falsas, ou então, enquanto 

não forem refutadas, evitemos dizer que a febre, ou qualquer outra b 
doença, ou o degolamento, ainda que o corpo fosse todo retalhado em 
diminutos pedaços, possam contribuir para a ruína da alma; a menos 
que nos demonstrem que o efeito dessas afecções do corpo é tornar a 
alma mais injusta e mais ímpia; mas quando um mal estranho aparece 
em uma coisa, sem que se junte o mal particular, trate-se da alma ou c 
do que quer que seja, não deixemos dizer que esta coisa possa por isso 
perecer. 

- Seguramente - observou - ninguém nos provará jamais que as 
almas dos agonizantes se tomam mais injustas por efeito da morte. 

- E se alguém - continuei - ousasse combater o nosso raciocínio 
e pretender, a fim de não ser forçado a reconhecer a imortalidade da 
alma, que aquele que morre se toma mais perverso e mais injusto, 
concluiríamos que, se disse a verdade, a injustiça é mortal, como a 
moléstia, para o homem que a traz em si, e que é deste mal, mortífero d 
por natureza, que morrem aqueles que o recebem, os mais injustos mais 
cedo, os menos injustos mais tarde, ao passo que, na realidade, a causa 
da morte dos criminosos é o castigo que lhes é infligido por terceiros 
devido a suas injustiças. 

- Por Zeus! - exclamou - a injustiça não se apresentaria como algo 
tão terrível, se fosse fatal para quem a recebe em si, pois constituiria 
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uma libertação do mal54; creio antes que se verificará, ao contrário, que 
e ela mata os outros, tanto quanto está a seu alcance, mas dota de muita 

vitalidade e vigilância o homem que a traz dentro de si, tão distante 
está ela, ao que parece, de ser uma causa de morte. 

- Dizes bem; pois se a perversidade própria da alma, se seu mal 
inerente não pode matá-la nem destrui-la, é muito difícil que um mal 
destinado à destruição de algo diferente possa destruir a alma ou qual
quer outro objeto, além daquele ao qual está ligado! 

- Sim, gastará um bocado de tempo, ao que parece! 
- Mas quando não há um único mal, próprio ou estranho, capaz 

611a de destruir uma coisa, é evidente que esta coisa deve existir sempre; e 
se existe sempre, é imortal. 

- Necessariamente - confirmou. 
- Tomemos então - lhe falei - isto por assentado; mas se assim é, 

concebes que as almas terão de ser sempre as mesmas, pois o número 
delas não poderia diminuir, uma vez que nenhuma perece, nem, de 
outra parte, aumentar; com efeito, se o número dos seres imortais viesse 
a aumentar, sabes que teria de aumentar a partir do que é mortal, e, ao 
fim, tudo seria imortal. 

- É certo o que dizes. 
- Mas - prossegui - não acreditaremos nisso - a razão não nos 

b permite - nem, ademais, em que, na sua verdadeira natureza, a alma 
seja um composto de várias partes, desiguais e diferentes entre si. 

- O que queres dizer? - perguntou. 
- E difícil que seja eterno - como a alma acaba de se nos afigu

rar - um composto de muitas partes, se tais partes não formam uma 
reunião perfeita. 

- Efetivamente, não é provável. 
- O argumento que acabo de expender, e outros, nos obrigam 

portanto a concluir que a alma é imortal. Mas, para conhecer bem sua 
verdadeira natureza, devemos considerá-la, não como fazemos pre-

54. Platão, Fédon, 107c5-d2: 
€Í gèv yàp r\v ó GávaToç T O Ü TTÜVTÒÇ áTTaXXayq, cpgaiov àv r\v T O I Ç K O K O Í S 
àTToGavoOai T O Ü T C atogaToç ag' áuriXXáxGai Kal Tqç aínw KaKÍaç geTÒ TT\Ç 

i|;uxfjç* vvv 6* CTreiôr} dGávaToç ((>aíi>€Tai ouaa, oüôegía áv cír| aÜTrj d\Xr| 
aTTo<t>uyr| K O K W V oü8è oa>TT]pía TTXT|I> T O Ü a>ç peXTÍaTr|v re Kal <)>povt garra Tqi> 
yevéaGai. 

] Se a morte fosse a libertação de tudo, seria uma vantagem aos homens maus que 
morressem porque se livrariam, junto com a alma, ao mesmo tempo do corpo e de sua 
própria maldade; mas, já que agora ela se manifesta como imortal, não há salvação nem 
possibilidade alguma de escapar dos males, a não ser tornar-se, o máximo possível, a 
melhor e a mais sensata. 
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sentemente, deformada pela sua união com o corpo e outras misérias; c 
cumpre contemplá-la atentamente, com os olhos da razão, tal como ela 
é quando é pura. Vê-la-emos então infinitamente mais bela e discerni
remos mais claramente a justiça e a injustiça, e todas as coisas de que 
acabamos de falar. Que dissemos da alma também é verdadeiro com 
referência a seu estado presente. Tanto é que, se a víssemos no estado 
em que se poderia ver Glauco, o marinho55, teríamos grande dificuldade d 
em reconhecer sua natureza primitiva, porque as partes antigas de seu 
corpo foram, umas quebradas, outras desgastadas e totalmente desfi
guradas pelas ondas, e porque delas se formaram novas, compostas de 
conchas, algas e seixos, de sorte que mais parece monstro do que o que . 
é por natureza. É assim que a alma se nos mostra, desfigurada por mil 
males. Mas eis, Glauco, o que é preciso considerar nela. ' 

- O quê? - indagou. 
- Sua natureza filosófica. É mister considerar quais objetos ela e 

atinge, quais companhias ela procura, em virtude de seu parentesco com 
o divino, o imortal e o eterno; o que ela se tomaria, se se entregasse 
inteiramente a esta busca, se, alçada por um nobre impulso, surgisse 
do mar, onde ora se encontra, e se despojasse das pedras e conchas 
que cresceram ao seu redor devido à sua alimentação terrena, crosta 612 a 
espessa e áspera de terra e pedras, provenientes desses bem-aventu
rados festins, como lhes denominam. Só então é que se poderia ver a 
sua verdadeira natureza, se é multiforme ou uniforme, e como e de 
que modo é constituída. Quanto ao presente, descrevemos assaz bem, 
parece-me, as afecções que ela experimenta e as formas que assume 
no curso de sua existência humana. 

- Com toda certeza - disse ele. 
- Ora - continuei - não afastamos da discussão toda consideração 

estranha, evitando louvar a justiça pelas recompensas ou pela reputação b 
que proporciona, como fazem, dizeis vós, Hesíodo e Homero? E não 
descobrimos que ela é o bem supremo da alma tomada em si própria, 
e que esta deve cumprir o que é justo, quer possua quer não possua o 
anel de Giges, e, além de semelhante anel, o capacete de Hades56? 

- E muito certo - respondeu. 
-Agora, Glauco, podemos, sem que sejamos censurados por isso, 

55. Glauco de Antedon, herança de representações creto-micênicas, era um 
deus marinho da Beócia dotado de poderes proféticos. Era um pobre pescador que 
se tornou imortal, mas que foi condenado a vagar por entre as ondas. 

56. Sobre o anel de Giges, cf. Livro n, 359d-360b; sobre o capacete de Hades, 
cf. Homero, Iliada, v, vv. 844-845. 



402 A REPÚBLICA DE PLATÃO 

restituir à justiça e às outras virtudes, independentemente das vantagens 
c que lhes são próprias, as recompensas de toda natureza que a alma daí 

aufere, da parte dos homens e dos deuses, tanto durante vida como 
após a morte? 

- Com toda certeza - disse ele. 
- Então me devolvereis o que vos emprestei na discussão? 
- O quê, precisamente? 
- Eu vos concedi que o justo podia passar por mau, e o mau por 

justo; exigistes, com efeito, que, embora fosse impossível enganar os 
deuses e os homens, isso vos fosse concedido a fim de que a justiça em 

d si fosse comparada com a injustiça em si. Não te lembras? 
- Estaria por certo errado - respondeu ele - se não me lembrasse. 
- Pois bem!, uma vez que foram julgadas, peço de novo, em nome 

da justiça, que a reputação de que ela goza junto aos deuses e aos ho
mens lhe seja reconhecida por nós, a fim de que obtenha também os 
prêmios que recebe da aparência e que concede a seus partidários; pois 
mostramos que ela dispensa os bens que procedem da realidade, e que 
ela não engana os que a acolhem realmente na alma. 

e - Não pedes senão o justo - observou. 
- Ireis, pois, em primeiro lugar, - lhe disse - conceder-me o se

guinte ponto: que os deuses, ao menos, não se equivocam sobre o que 
são o justo e o injusto. 

- Nós to concedemos - disse. 
- E se não se equivocam, o primeiro lhes é querido e o segundo, 

odioso, como conviemos no começo57. 
- E exato. 
- Mas não reconheceremos que tudo o que vem dos deuses era, 

613a para quem eles amam, tão excelente quanto possível, a menos que haja 
atraído sobre si, por uma falta anterior, algum mal inevitável? 

- Sim, certamente. 
- E preciso pois admitir, quando um homem justo está exposto à 

pobreza, à doença, ou a qualquer um destes pretensos males, que isto 
acabará volvendo em sua vantagem, em vida ou após a morte; pois 
os deuses não poderiam descurar de quem quer que se esforce por 
tornar-se justo e chegue a ser, pela prática da virtude, tão semelhante 

b à divindade quanto é possível ao homem. 
- Por certo - anuiu ele - é natural que tal homem não seja descu-

rado por seu semelhante. 

57. Cf. Livro i, 352a-b. 
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- Mas, no atinente ao homem injusto, não cumpre pensar o con
trário? 

- Sem dúvida. 
- Tais são portanto os prêmios que, da parte dos deuses, cabem 

ao homem justo. 
- Pelo menos é como eu sinto. 
- E da parte dos homens? - indaguei. - Não é assim que as coisas 

se passam, se é preciso dizer a verdade? Os hábeis criminosos não 
procedem como esses atletas que correm muito bem na largada, porém 
na volta quase não correm?58 Lançam-se primeiro com rapidez, mas 
ao fim a gente se ri deles, vendo-os, de orelha caída59, retirar-se preci- tc 
pitadamente sem ser coroados; ao passo que os verdadeiros corredores 
chegam à meta final, arrebatam o prêmio e recebem a coroa. Ora, não > 
acontece o mesmo, de ordinário, com os justos? Ao termo de toda 
empresa, de todas as relações que mantêm com os outros, e de suas 
vidas, não adquirem eles bom renome e não conquistam os prêmios 
que os homens conferem? 

- Sim, por certo! 
- Aceitarás, pois, que eu aplique aos justos o que tu mesmo 

afirmaste dos injustos. Pretendo, com efeito, que os justos, chegando d 
à idade madura, obtenham em suas cidades as magistraturas que de
sejam obter, que escolham a mulher que queiram e dêem os filhos em 
casamento a quem lhes aprouver; e tudo o que disseste dos outros, digo 
agora destes. E direi também, quanto aos injustos, que na maioria, ainda 
que escondam o que são durante a juventude, deixam-se apanhar ao fim 
da carreira, e convertem-se em objeto de derrisão; chegados à velhice, 
são insultados na sua miséria pelos estrangeiros e pelos cidadãos, são 
fustigados e submetidos a esses castigos que qualificavas com razão de e 
atrozes - e em seguida, "serão torturados, queimados com ferros em 
brasa60..."; numa palavra, suponha que me ouviste enumerar todos os 
suplícios que padecem, e vê se podes permitir que eu fale assim. 

- Certamente - respondeu - pois falas com justiça. 

58. Platão refere-se a uma prova de atletismo similar ao diaulos (ôíavXos), OU 
"corrida dupla", em que o corredor se dirige à saída do estádio e depois retorna à 
entrada. Não se sabe ao certo se a primeira parte da corrida correspondia a uma 
subida (duo TÜV KÚTQ)) e a segunda a uma descida (OTTO TÓJV avio). Na versão 
Olímpica dessa modalidade, eram percorridos no total 380 metros. 

59. E uma forma alegórica de referir-se ao perdedor tanto na corrida como 
em qualquer outra modalidade esportiva da época. Geralmente quem perdia uma 
disputa, era ridicularizado pelo público. 

60. Cf. Livrou, 361 e-362a. 
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- Tais são portanto os prêmios, as recompensas e os presentes que 
614 a o justo recebe dos deuses e dos homens durante a vida, afora os bens 

que a própria justiça lhe proporciona. 
- São seguramente - disse - belas e sólidas recompensas. 
- Entretanto - reatei - nada são, nem pelo número nem pela 

grandeza, em comparação com o que aguarda, após a morte, o justo e 
o injusto. É o que se deve entender, a fim de que um e outro recebam 
até o fim o que lhes é devido pela discussão. 

b - Fala; - disse ele - pouquíssimas coisas eu ouviria com mais prazer. 
- Não é de modo algum - disse eu - o relato de Alcínoo61 que vou 

fazer-te, mas o de um homem valente, Er, filho de Armênio, oriundo 
da Panfília62. Foi morto numa batalha; dez dias depois63, como fos
sem retirados os cadáveres já putrefatos, o seu foi descoberto intato. 
Transportaram-no à casa para o amortalhar, mas, no décimo segundo 
dia, quando jazia sobre a pira, voltou à vida64; ao recuperar os sentidos, 
contou o que vira no além. Tão logo, disse ele, a sua alma saíra do cor-

c po, caminhara com muitas outras, e elas chegaram a um lugar divino65, 
onde se viam na terra duas aberturas situadas lado a lado e, no céu, no 
alto, duas outras que se lhes defrontavam. No meio estavam sentados 
juizes66 que, após proferirem as sentenças, ordenavam aos justos subi-

61. Platão se refere a Alcínoo, rei dos Feácios, que na Odisséia hospedou 
Odisseu em seu palácio (Livros ix-xn). Não se sabe ao certo se a expressão "o relato 
de Alcínoo" (ó 'AXKÍVOU aTTÓXoyos) é usada aqui por Platão proverbialmente para 
designar uma longa história contada, ou para aludir especificamente aos quatro livros 
da Odisséia (ix-xn), conhecidos coletivamente também como "o relato de Alcínoo" 
(ó 'AXKÍVOU aTTÓXoyoç). É importante observar que, no Livro xi da Odisséia, Odis
seu conta aos Feácios sua visita ao Hades. Nesta parte final do Livro x da República, 
Platão, por sua vez, relata a sua visão escatológica do além-mundo, conhecida como 
o Mito de Er. Como veremos, no mito platônico encontramos elementos da mitologia 
tradicional, elementos do pitagorismo e um forte apelo moral glorificando a justiça, 
tema central da República. 

62. Região da Anatólia, onde havia colônias gregas. Na época de Platão, estava 
sob o domínio do império Persa. 

63. A recorrência do número dez e de seus múltiplos é um dos elementos 
pitagóricos presentes no Mito de Er. 

64. Entre os Gregos, era costume cremar os corpos dos guerreiros mortos 
no próprio campo de batalha. O que Platão atribui aqui aos Panfilios, i.e., enviar o 
cadáver à terra pátria, era, todavia, um hábito diferenciado dos Atenienses. 

65. A imagem desse lugar para onde as almas se dirigem (i.e., Xeípcóv "um 
prado") também aparece nos mitos do Fédon (cf. 107d-e) e do Górgias (cf. 524a). 

66. A concepção do julgamento das almas depois da morte é muito antiga 
e pode ter sido uma influência da cultura egípcia sobre a helênica. Em Homero, 
Minos aparece como juiz supremo dos mortos, como conta Odisseu em sua viagem 
ao Hades (Odisséia, xi, vv. 568-571): 
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rem pelo caminho da direita, em direção ao céu, depois de lhes prender 
na frente um escrito contendo o julgamento; e aos injustos tomarem a 
via descendente, à esquerda, portando também, mas atrás, um escrito 
no qual constavam todas as ações que haviam praticado67. Como ele se d 
aproximasse, por seu turno, os juizes disseram-lhe que devia servir aos 
homens de mensageiro e recomendaram-lhe que ouvisse e observasse 
tudo quanto se passava naquele lugar.Viu, então, que as almas, depois 
de julgadas, se dirigiam para uma das aberturas do céu e da terra; das 
duas outras aberturas, saíam as almas: exaustas e cobertas pó as que 
saíam das profundezas da terra, e limpas as que desciam do céu; e to
das essas almas que afluíam incessantemente pareciam ter feito longa e 
viagem e se reuniam cheias de júbilo na pradaria e nela acampavam ' 
como num festival68. As que se conheciam se cumprimentavam e se, 
inquiriam: as que vinham do seio da terra inquiriam as outras sobre o 

evG' fj TOI Mívioa íôov, A i ò ç á y X a ò v uíóv, 
Xpúaeov aKfjTTTpoy c x o v T a 0epiaT€ÚowTa véKVoaiv, 
r\\i€vov o i 8é \iiv áp4>l 8ÍKaç e ipovTo âvaicra, 
q p e v o i écrraÓTeç T C , KCZT' eúpWTuXèç vA'i8oç 8ÓJ. 
Lá também vi Minos, filho excelso de Zeus, 
Portando um cetro de ouro a julgar os mortos, 
Sentado; em torno do mestre, sentados e em pé, eles 
Contavam as penas no palácio de amplas portas de Hades. 
67. Há dois elementos importantes que distinguem o justo do injusto nesse 

primeiro passo do processo de julgamento: (i) o fato de o justo tomar a via da direita 
e o injusto a da esquerda e (ii) o fato de a sentença do justo ser presa na frente e a do 
injusto atrás. Como Platão está utilizando a linguagem figurativa do mito, todos os 
detalhes dessa descrição são importantes. Em relação à dicotomia direita/esquerda, 
sabemos que entre os gregos a direita designava o "apropriado" e a esquerda, por 
sua vez, o "inapropriado", representando metaforicamente aqui o elogio à justiça 
e o vitupério à injustiça. No tocante à dicotomia frente/atrás, Platão diz o seguinte 
no diálogo Timeu (45a3-4): 

TOU 8' ÕTTt(70€V TÒ TTpÓ(J0€l> TipiüJTepOV Kd! dpXlK0JT€pOV V0píÍ0l>T€Ç 0€Ol [...] 
Os deuses consideram a parte da frente mais valiosa e mais dominante que a de trás. 
Simplício diz que, segundo Aristóteles, os Pitagóricos também se referiam 

a pares dicotômicos, como direita/esquerda, em cima/embaixo, frente/atrás, com 
significação simbólica, tal como vemos neste trecho (Simplício, Comentário sobre 
os Quatro Livros de "Sobre o Céu" de Aristóteles, 1, 386, 20-23): 

TÒ ovv S e Ç i ò v Kal a v i o Kal c p i T p o a G e v d y a G ò v € K d X o u v , TÒ 8e d p i a T e p ò v Kal 
KdToj Kal ÕTTiaGcv KaKÒv e X c y o v , wç a Ü T Ò ç 'AptaTOTeXrjç íaTÓprjacv èv Trj 
ÍIuGayopeíoiç à p c a K Ó i n w a u v a y w y f ] . 
A direita, a parte de cima e a da frente são consideradas boas, ao passo que a esquerda, a 
parte de baixo e a de trás, más, tal como o próprio Aristóteles verificou nos textos sobre 
as doutrinas pitagóricas. 
68. Nos festivais, como os de Elêusis e os de Olímpia, os grupos de diversas 

cidades costumavam erguer acampamento nas imediações do lugar enquanto du
rassem os eventos. 



406 A REPÚBLICA DE PLATÃO 

que se passava no céu, como as do céu procuravam se informar sobre 
615 a o que se passava debaixo da terra. Aquelas narravam suas aventuras 

gemendo e chorando, à lembrança dos males sem número e de toda 
espécie que haviam sofrido ou visto sofrer, no decurso de sua viagem 
subterrânea - viagem cuja duração é de mil anos69 - enquanto estas, que 
procediam do céu, falavam de prazeres deliciosos e de visões de extra
ordinário esplendor. Contavam muitas coisas, Glauco, que exigiriam 
muito tempo para ser relatadas. Mas aqui está, segundo Er, o resumo. 
Por determinado número de injustiças que cometera em detrimento de 
uma pessoa e por determinado número de pessoas em cujo detrimento 
cometera a injustiça, cada alma recebia, para cada falta, por seu turno, 
dez vezes a sua punição, e cada punição durava cem anos70, isto é, 

b a duração da vida humana, de modo que a punição fosse o décuplo 
do crime cometido. Por exemplo, os que haviam causado a morte de 
muitas pessoas, seja atraiçoando cidades ou exércitos, seja reduzindo 
homens à escravidão, seja prestando ajuda a qualquer outra perversida
de, eram atormentados ao décuplo por cada um desses crimes. Os que, 
ao contrário, haviam feito o bem em redor deles, que tinham sido justos 

c e piedosos, obtinham na mesma proporção a recompensa merecida. No 
caso das crianças mortas desde o nascimento, ou que viveram apenas 
poucos dias, Er fornecia outros pormenores que não merecem ser des
critos. Para a impiedade e a piedade no tocante aos deuses e aos pais, 
e para o homicídio, havia, segundo ele, punições ainda maiores. 

Contou também que estava presente quando uma alma perguntou 
a outra onde se achava Ardieu, o Grande71. Este Ardieu fora tirano de 
uma cidade da Panfília72 mil anos antes desse tempo; matara o velho 

d pai, o irmão primogênito, e perpetrara, diziam, muitas outras ações 
sacrílegas. Ora, a alma interrogada respondeu: "Ele não veio e jamais 
virá aqui. Pois, entre outros espetáculos horríveis, vimos também este. 
Como estivéssemos perto da abertura e a ponto de tomar a subir, depois 

69. Isso correspondia a dez ciclos de reencarnações, na medida em que para 
cada vida estipulava-se cem anos, como é dito logo a seguir (cf. 615b). 

70. O número 100, por ser o quadrado de 10, era um número perfeito para 
os Pitagóricos. 

71. Ardieu é uma figura fictícia. Platão quer ressaltar aqui o destino funesto a 
que estava fadado o tirano. Como a tirania é a pior forma de constituição política, 
e o tirano o mais injusto dos homens, como Platão mostra nos Livros viu e ix, as 
punições que ele encontrará depois da morte por causa dos atos injustos cometidos 
em vida serão as piores e as mais bizarras. A descrição das desventuras de Ardieu 
no além-mundo expressa metaforicamente o repúdio e a censura de Platão à tirania 
e ao tirano. 

72. Ver supra n. 62, p. 404. 
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de termos sofrido nossas penas, percebemos de súbito este Ardieu em 
companhia de outros - a maioria se compunha de tiranos como ele, 
mas havia também cidadãos que eram culpados de grandes crimes; 
acreditavam poder subir, mas a abertura lhes recusou passagem, e ela e 
bramia cada vez que tentava sair um desses homens que se haviam 
votado irremediavelmente ao mal, ou que não haviam suficientemente 
castigado. Então, dizia ele, seres selvagens, de feições abrasadas, que 
se mantinham por perto, ouvindo o bramido, agarraram alguns e os 
levaram embora; quanto a Ardieu e aos outros, depois de lhes prender 
as mãos, os pés e a cabeça, derrubaram-nos, esfolaram-nos, arrasta- 616 a 
ram-nos à beira do caminho e obrigaram-nos a ajoelhar-se sobre giesta 
espinhosa, declarando a todos os passantes por que os tratavam assim, 
e que iriam precipitá-los ao Tártaro"73. Neste lugar, dizia Er, tinham 
sentido realmente terrores de toda sorte, mas aqueloutro superava a 
todos: cada um temia que o bramido se fizesse ouvir no momento 
em que subisse, e constituiu para eles viva alegria subir sem que ele 
rompesse o silêncio. Tais eram as penas e os castigos, assim como as 
recompensas correspondentes. b 

- Cada grupo passava sete dias no prado; depois, no oitavo, pre
cisava levantar acampamento e pôr-se em marcha para alcançar quatro 
dias depois, um lugar, de onde se descortinava uma luz reta qual uma 
coluna, que se estendia desde o alto, através de todo o céu e de toda 
a terra, muito semelhante ao arco-íris74, porém mais brilhante e mais 
pura75. Aí chegaram, após um dia de caminhada; e lá, no meio da luz76, c 

73. O Tártaro aparece em Homero como um abismo escuro que se encontra 
debaixo da terra (cf. Ilíada, vm, vv. 13-14) e, em Hesíodo, como um dos deuses 
primordiais, nascendo junto com Caos e Terra (cf. Teogonia, vv. 116-119). Na 
topografia do além-mundo descrita por Platão no mito do Fédon (11 le-112a), o 
Tártaro é a origem e o destino de todos os rios que correm pelo Hades. Entre os 
Pitagóricos, o Tártaro era também lugar de temor, como diz Aristóteles (cf. Segundos 
Analíticos, 94b 32-34). 

74. Em Homero, o arco-íris surge como manifestação física de um presságio 
divino aos homens (cf. lixada, xi, vv. 27-28; XVII, vv. 547-548). A deusa íris, por 
sua vez, aparece na mitologia grega como mensageira dos deuses, especialmente 
de Hera. Nessa visão cosmológica de Platão, o arco-íris representaria o elemento 
unificador entre céu e terra, a unidade do cosmos, numa significação simbólica, 
portanto, distinta da mitológica. 

75. Conforme a descrição de Platão, esse facho de luz cortaria diametralmente 
o céu e a Terra. Como a Terra se acha no centro do Universo (cf. Timeu, 40b-c; 
Fédon, 108e-109a), essa luz se estenderia às suas oito órbitas tal qual o diâmetro de 
um círculo, passando pelo centro tanto da Terra quanto do céu. 

76. As almas, depois de percorrerem um dia de viagem, chegam ao centro tanto 
da Terra quanto do Universo Ocorra \iéoov TÒ (jxSç), por se tratar de uma concepção 
geocêntrica do cosmos. 
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viram as extremidades das amarras do céu, pois esta luz é o laço do céu: 
como as ligaduras que cingem os flancos das trirremes77, ela sujeita 
toda a esfera celeste; de suas pontas pende o fuso da Necessidade, que 
faz girar todas as esferas; a haste e o gancho são de aço, a mainça, de 

d uma mistura de aço e outros materiais. Eis qual a natureza da mainça: 
quanto à forma, assemelha-se às desta terra; mas, pelo que dizia Er78, 
cumpre representá-la como uma grande mainça completamente oca 
por dentro, à qual se encaixa outra mainça similar, porém menor, à 
maneira dessas caixas que se ajustam umas às outras, e, analogamente, 
uma terceira, uma quarta e mais quatro outras. Pois, ao todo, há oito 
mainças inseridas umas nas outras, cujos bordos circulares, vistos de 

e cima parecem anéis e, no conjunto, o dorso de um único fuso com sua 
haste peculiar passando pelo centro do oitavo79. O bordo circular da 
primeira mainça, a mainça externa, é a mais larga; seguem-se, sob este 
aspecto: em segundo lugar, a da sexta; em terceiro lugar, a da quarta, em 
quarto lugar, a da oitava, em quinto a da sétima, em sexto, a da quinta, 
em sétimo, a da terceira e em oitavo a da segunda80. O primeiro círcu
lo, o círculo do maior, é constelado, o sétimo brilha com o mais vivo 

617 a fulgor, o oitavo se colore com a luz que recebe do sétimo, o segundo e 

77. Há dois tipos de "ligaduras" (ÚTro£üj|j.aTa) das trirremes: o primeiro é 
usado em ocasiões excepcionais, em que as cordas passam verticalmente por cima 
do casco do navio; no segundo, as cordas são amarradas horizontalmente em torno 
do casco, usado comumente para equipar os navios de guerra antes de zarpar. Parece 
que Platão está se referindo ao segundo tipo. 

78. O "fuso da Necessidade" ('AváyKTiç aTpaKOv) encontra-se suspenso, 
sem estar preso a algo que o sustente, e cumpre duas funções essenciais no mito: 
(i) é através dele que funciona o mecanismo de movimento dos oito círculos con-
cêntricos que compõem o cosmo, concatenando-os (cf.617a-b); e (ii) é ele quem 
ratifica o destino de cada alma na divisão dos lotes (cf. 617b-621b). Na literatura 
grega, em Homero e especialmente em Hesíodo, a "Necessidade" ('AváyKri) é 
uma divindade que por sua força tudo regula, desde os movimentos dos astros até 
os acontecimentos mais particulares da vida dos homens. Veja a ilustração do fuso 
feita por Adam (in: J. Adam, The Republic of Plato, v. 2, Cambridge, 1980, p. 444) 
-VerFigura 3, infrap. 418. 

79. Cada um desses anéis representa a revolução ou órbita de um corpo celeste, 
tendo como centro a própria Terra. Nessa concepção geocêntrica do cosmos platô
nico, a haste do fuso passa por dentro da Terra e através de sua rotação determina 
o movimento das oito órbitas concêntricas. A ordem dos corpos celestes seria esta 
(começando pelo mais externo): (1) as estrelas fixas; (2) Saturno; (3) Júpiter (ou 
Zeus); (4) Marte (ou Ares); (5) Mercúrio (ou Hermes); (6) Vênus (ou Afrodite); 
(7) Sol e (8) Lua. Embora Platão não os nomeie aqui explicitamente, os estudiosos 
estabelecem essa relação dos anéis concêntricos com os planetas a partir da descrição 
do cosmo feita no diálogo Epinomis (cf. 986a-987d). 

80. Ver Figura 4, infra p. 418. 
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quinto, que possuem quase o mesmo matiz, são mais amarelos que os 
precedentes, o terceiro é o mais branco de todos, o quarto é avermelha
do, e o sexto tem o segundo lugar quanto à alvura. O fuso inteiro gira 
em tomo de si mesmo com movimento uniforme, porém, na rotação 
do conjunto arrastado por este movimento, os sete círculos interiores 
realizam lentamente revoluções em sentido oposto ao do todo; destes 
círculos, o oitavo é o mais rápido, depois vem o sétimo, o sexto e o b 
quinto que são do mesmo grau quanto à velocidade; sob este mesmo 
aspecto, o quarto lhes pareceu ocupar o terceiro lugar nesta rotação 
inversa, o terceiro o quarto lugar e o segundo o quinto81. O próprio 
fuso gira sobre os joelhos da Necessidade. No alto de cada círculo, 
fica uma Sereia que gira com ele fazendo ouvir um único som, uma só 
nota, de modo que o conjunto das notas das oito Sereias compõem uma > 
única harmonia82. Três outras mulheres, sentadas em redor, a intervalos 
iguais, cada uma sobre um trono, as filhas da Necessidade, as Moiras83, c 
vestidas de branco e com a cabeça coroada de fitas, Láquesis, Cloto e 
Átropos, cantam, acompanhando a harmonia das Sereias: Láquesis o 

r 

passado, Cloto o presente, Atropos o futuro. E Cloto toca de tempos 
em tempos com a mão direita o círculo externo do fuso para fazê-lo 
girar, enquanto Átropos, com a mão esquerda, toca similarmente os 

81. 
POSIÇÃO 

(de fora para dentro) 
LARGURA COR VELOCIDADE NOME 

1° 1" (mais largo) multicor 
faz o movimento 

inverso 
das demais 

estrelas fixas 

X' 8° (mais fino) amarelo 5° Saturno 
y 7° em largura o mais branco 4o 
4 3° em largura avermelhado 3 Marte 
5° 6" enriargura amarelo Mercúrio 
6° 2" em largura branco r Vênus 
T 5" em largura o + resplandecente X' Sol 
8° 4° em largura reflexo do 7° i° Lua 

82. As oito notas musicais emitidas pelas Sereias comporiam, segundo alguns 
estudiosos, o Octacorde dos Pitagóricos. Nesse sentido, essa alegoria estaria dire
tamente associada à doutrina pitagórica das Esferas, conhecida como "Música das 
Esferas", de acordo com a qual todo movimento dos corpos celestes é acompanhado 
por uma nota musical. 

83. Na mitologia grega, as três Moiras, Átropos, Láquesis e Cloto, eram 
representadas como mulheres idosas que fiavam sem parar. Tinham como função 
traçar o destino dos homens no mundo, expresso alegoricamente nesse ato de tecer 
"os fios do destino". Na Teogonia de Hesíodo, elas possuem ao mesmo tempo duas 
linhagens distintas: são filhas da Noite por cissiparidade (cf. vv. 217-219), por uai 
lado, e filhas de Zeus e Têmis (cf. vv. 904-906), por outro. 
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d círculos internos. Quanto a Láquesis, toca alternadamente o primeiro 
e os outros com uma e outra mão. 

- Portanto, quando as almas chegaram, tiveram de se apresentar 
imediatamente a Láquesis. E primeiro um intérprete divino as alinhou 
em ordem; a seguir, apanhando sobre os joelhos de Láquesis sortes e 
modelos de vida, galgou um estrado elevado e assim falou: 

- "Declaração da virgem Láquesis, filha de Necessidade. Almas 
efêmeras84, ides começar nova carreira e renascer na condição mortal. 

e Não será um demônio85 que há de vos sortear, sois vós mesmas que 
escolhereis vofcso demônio86. Que o primeiro designado pela sorte 
escolha, em primeiro lugar, a vida à qual estará unido pela necessida-

84. Platão deve estar se referindo não à alma em si, mas à sua união com o 
corpo, para designá-la de "efêmera", pois é absolutamente claro que a natureza da 
alma é imortal para Platão, como ele mesmo mostra no Livro x. 

85. Ver supra n. 48, p. 95. 
86. Cada alma será acompanhada, durante sua vida corpórea, pelo "demônio" 

(Saípwv) escolhido. Essa entidade representa, no Mito de Er, a personificação do 
destino de cada alma depois da escolha feita do tipo de vida. Há aqui dois pontos 
importantes: (i) a função religiosa do "demônio" (Scipiov) nessa visão escatológica 
de Platão e (ii) a questão da liberdade de escolha do modelo de vida dada à alma. 
Apesar de já haver antes de Platão referências literárias acerca do estatuto religioso do 
"demônio" (por ex.: Estobeu, fr. 119, rv, 40, 23: 'HpcbdeiToç e<\>r\ toç fjOoç àî parnrü) 
Saípwv "Heráclito disse que o "demônio" é o caráter do homem") e de ser uma 
crença comum na Grécia, essa entidade passa a desempenhar um papel importante 
no pensamento de natureza religiosa que há na filosofia platônica. Para Platão, o 
"demônio" (SqíjjLQw) é o ej^gí!&£OrMStan^^ todas as 
ações numa ação individual; é ojímbolo da misteriosa e inexorável ligayão do ser 
Üumano com o além-mundo? por um lado, ç dfl.homem com o atual destino de sua 
vida, por outroTEssa função atribuída ao "demônio" (Saípcov) contribui decisiva
mente para a ruptura do pensamento platôniço com a religião tradicional. Quando 
Platão afirma que "não será um demônio que há de vos sortear, sois vós mesmas que 
escolhereis vosso demônio", ele atribui liberdade de escolha à alma no momento em 
que o destino se tece, e, por conseguinte, responsabilidade moral diante da escolha 
feita (aiTia è\o\xévov "a responsabilidade cabe a quem escolhe"). Q,destino,^ntão, 
deixa de ser outorgado indelevelmente pelos deuses; a alma de çadaipp, (te,flgflrdp 
com sua consciência moral adquirida em vida, H^e ter p esiclarecimgptQ SJtBfiiCQte 
para^^ptReFaj^da virtuosa e bem-aventurada, na medida em que ela tepi a liber-

jdade garai fazê^Q. Depois de feita a escolha ((3iov to ovvéorai è£ àváyKr\s "a vida 
à qual estará unido pela necessidade", i.e., a escolha é irrevogável) e tecidos os fios 
do destino, aí, sim, a alma fica subjugada ao poder divino e passa a responder pelas 
conseqüências de sua escolha. Portanto, a liberdade de escolha, a responsabilidade 
moral que cada alma possui sobre seu destino e a forma como Platão concebe a 
relação individual entre alma e "demônio" (ôcripiov) nessa visão escatológica do 
Mito de Er se apresentam como os principais elementos religiosos do pensamento 
platônico que rompem com a religião tradicional dos gregos. 

• 
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de. A virtude não tem mestre: cada um de vós, conforme a honre ou a 
desdenhe, terá mais ou menos virtude. A responsabilidade cabe a quem 
escolhe. Deus não é responsável"87. 

- A estas palavras, lançou as sortes e cada alma apanhou a que 
caiu perto dela, salvo Er, a quem não foi permitido fazê-lo. Então cada 
um soube que lugar lhe coubera na ordem da escolha. Depois disso, o 
intérprete divino desdobrou diante deles modelos de vida em número 618 
muito superior ao das almas presentes. Havia de todas as espécies: 
todas as vidas dos animais e todas as vidas humanas; encontravam-se 
tiranias, umas que duravam até a morte, outras interrompidas ao meio, 
que findavam na pobreza, TIO exílio e na mendicidade. Havia também 
vidas de varões famosos seja pelo aspecto físico, pela beleza, pela força 
ou pela aptidão de luta, seja pela nobreza e pelas grandes qualidades de b 
seus antepassados; achavam-se igualmente outras, obscuras sob todos 
esses aspectos, e para as mulheres sucedia o mesmo. Mas tais vidas 
não implicavam qualquer caráter determinado da alma, porque esta 
devia necessariamente mudar segundo a escolha que fizesse. Todos os 
outros elementos da existência estavam misturados, e com a riqueza, 
a pobreza, a enfermidade e a saúde; algumas se mantinham num meio 
termo desses extremos. E aí, parece, amigo Glauco, que reside, para 
o homem, o risco capital; eis por que cada um de nós, pondo de lado c 
qualquer outro estudo, deve preocupar-se sobretudo na investigação e 
aprendizagem deste único. Talvez assim virá a descobrir e reconhecer 
o homem capaz de deixá-lo discernir as boas e as más condições, bem 
como escolher sempre, e em toda parte, a melhor, na medida do pos
sível. Como calcular o efeito das qualidades que acabei de mencionar 
têm sobre a virtude durante a vida, quer separadamente ou em conjunto. 
Deverá saber a importância da beleza quando associada à riqueza ou à 
pobreza e com que disposição de alma deverá combinar-se para produ- d 
zir bons ou maus resultados; quais as conseqüências de um nascimento 
ilustre ou obscuro, de uma condição privada ou pública, da força ou da 
fraqueza, da facilidade ou da dificuldade de aprender, e de todas as qua
lidades semelhantes da alma, naturais ou adquiridas, quando mescladas 
umas às outras; de sorte que, comparando todas estas considerações, e 

87. Homero, Odisséia, i, vv. 32-34: 
w TTÓTTOI , oiov ôq vv (teoúç PPOTOÍ aÍTiócoi>TCU. 
€ Í iyíéiúv ydp (t>aai KCÍK' e p p e v a r oi 8è Kai aÚToi 
<j$r\oiv áTaa0aXír)aii> ímèp pópov âXyc' €\ovoiv, 
Ó, como os mortais sempre culpam os deuses! Dizem 
que de nós provêm os males! Mas são eles mesmos 
que, pela insensatez, sofrem além do destino [...] 



412 A REPÚBLICA DE PLATÃO 

não perdendo de vista a natureza da alma, poderá escolher entre uma 
e vida má e uma vida boa, denominando má a que terminasse por tomar 

a alma mais injusta, e de boa á que viesse tomá-la mais justa, sem se 
preocupar com todo o mais; pois já vimos88 que, durante esta vida e 
após a morte, é a melhor escolha que se pode fazer. E cumpre guardar 

619a esta opinião com uma inflexibilidade adamantina ao descer ao Hades, a 
fim de não ficar deslumbrado, lá tampouco, com as riquezas e os males 
desta natureza; de não se precipitar na tirania ou condições semelhan
tes, a causar males sem número e sem remédio, e a sofrê-los, por sua 
vez, maiores ainda; porém é preciso saber escolher, nessas condições, 
uma vida mediana e fugir aos excessos dos dois sentidos, tanto nesta 
vida, na medida do possível, como em todas as vidas vindouras; pois 

b é assim que o homem poderá atingir a felicidade máxima. 
- Com efeito, consoante o relato do mensageiro do além, o intér

prete divino dissera ao lançar as sortes: "até mesmo para quem chegar 
por último, caberá uma vida agradável e nada má, se efetuar uma 
escolha sensata e perseverar com ardor na existência escolhida, trata-
se de uma condição agradável e nada má. Que o primeiro a escolher 
não se mostre negligente, e que o último não perca a coragem". Logo 
depois de pronunciar estas palavras, disse Er, aquele a quem coubera 
a primeira sorte veio diretamente escolher a maior tirania e, arrastado 
pela loucura e pela avidez, tomou-a sem examinar suficientemente o 

c que fazia; não viu que nela estava implicado pelo destino que o seu 
possuidor devoraria os próprios filhos89 e cometeria outros horrores; 
porém, depois de examiná-la com vagar, golpeou-se no peito e deplorou 
a escolha, esquecendo as advertências do intérprete divino; pois, em 
vez de se acusar por seus males, atribuía-os à fortuna, aos demônios, 
a tudo exceto a si mesmo. Era um dos que vinham do céu: passara a 
vida anterior numa cidade bem administrada, e aprendera a virtude pelo 

d hábito e não por meio da filosofia. E pode-se dizer que não poucos dos 
que cometiam essa imprudência provinham do céu, uma vez que não 
haviam sido provadas pelos sofrimentos; ao contrário, a maioria das 
que chegavam da terra, tendo elas próprias sofrido e visto outros sofrer, 
não efetuavam a sua escolha às pressas. Daí decorria, assim como dos 
azares do sorteio, que a maior parte das almas trocavam um bom por 
um mau destino ou inversamente. E tanto mais que, se cada vez que um 
homem nasce para a vida terrena, ele se aplicasse sadiamente à filosofia, 

e e se a sorte não o chamasse a escolher entre os últimos, a aceitarmos 

88. Cf. Livro x,612d-614a. 
89. Cf. Livro ix, 571c-d, 574e-575a. 
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o que se relata do além, que não só ele seria feliz neste mundo, como 
também sua viagem deste ao outro e seu retomo se fariam, não pela 
áspera senda subterrânea, mas pela via aplainada do céu. 

- O espetáculo das almas escolhendo sua condição, acrescentava 
Er, valia a pena ser visto, pois era deplorável, ridículo e estranho. A 620 
maioria escolhia de acordo com os hábitos adquiridos na vida anterior. 
Vira, dizia, a alma que foi um dia a de Orfeu90 escolher a vida de um 
cisne, porque, com ódio do sexo que lhe dera a morte, não queria 
nascer outra vez de uma mulher; vira a alma de Tâmiras91 escolher a 
vida de um rouxinol, um cisne trocar sua condição pela do homem, 
e outras aves canoras proceder do mesmo modo. A alma chamada a b 
escolher em vigésimo lugar assumiu a vida de um leão: era a de Ajax, 
filho de Télamon92, que não queria renascer no estado de homem, pois / 
não havia esquecido o julgamento das armas. A seguinte era a alma 
de Agamêmnon93; sentindo também aversão pelo gênero humano, 

90. Orfeu foi um mítico cantor da Trácia, filho de Apoio e da musa Calíope, 
devoto de Dioniso. Casou-se com Eurídice, que morreu devido à picada de uma 
serpente quando fugia de Aristeu. Segundo a lenda, Orfeu, depois da morte de Eu
rídice, desceu ao Hades a fim de fazê-la reviver. Por causa de sua extrema perícia 
na lira, conseguiu seduzir através da música Perséfone, que impôs, por sua vez, uma 
única condição: Eurídice tornaria à vida desde que ele não olhasse para trás até que 
ultrapassasse os limites do Hades. Assim o fez, mas quando estava prestes a retornar 
ao mundo dos vivos, Orfeu acabou olhando para trás esquecendo-se da condição 
imposta por Perséfone. Eurídice desapareceu e ele nunca mais a viu. Orfeu morreu 
dilacerado pelas Mênades trácias (episódio relacionado com o ritual de Dioniso), ou 
por intervir em seu culto, ou pelo ódio cultivado ao gênero feminino depois da morte 
de Eurídice. E a essa parte da história de Orfeu que Platão está aqui se referindo. 

91. Tâmiras aparece na lixada (cf. n, vv. 594-603) como um aedo trácio. Depois 
de ter competido com as Musas julgando que poderia superá-las, foi por elas privado 
da visão fazendo com que não mais manuseasse o instrumento e se esquecesse das 
composições. Orfeu e Tâmiras são citados juntos por Platão em mais dois diálogos: 
íon (cf. 533b) e Leis (cf. Livro vm, 829d). 

92. Ájax Telamônio, rei de Salamina, era considerado o melhor guerreiro 
aqueu depois de Aquiles. Platão refere-se ao ressentimento de Ajax por não ter 
sido premiado com as armas de Aquiles, dadas a Odisseu. Esse episódio o levará 
a cometer o suicídio, contado por Sófocles em sua tragédia Ájax. Na Odisséia (cf. 
xi, vv. 543-564), Odisseu se encontra no Hades com a alma de Ájax, que lhe vira 
as costas, sem emitir palavra alguma, devido a esse ressentimento com relação ao 
"julgamento das armas". 

93. Agamêmnon, rei de Micenas, foi o chefe supremo da expedição grega 
contra Tróia. Platão alude provavelmente aqui ao episódio de sua morte contado na 
tragédia de Esquilo que leva o seu nome: ao retornar da guerra de Tróia, Agamêmnon 
e sua cativa Cassandra são mortos pela sua mulher Clitemnestra em conchavo com 
o amante Egisto. O motivo principal do ódio de Clitemnestra em relação ao marido 
seria o sacrifício de sua filha Ifigênia quando a expedição estava reunida em Áulis. 
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por causa de suas desventuras passadas, trocou a sua condição pela 
de uma águia94. Chamada entre as que haviam obtido um grau médio, 
a alma de Atalanta95, considerando as grandes honras prestadas aos 
atletas, não pode passar adiante, e as escolheu. Viu, a seguir, a alma 

c de Epeio96, filho de Panopeu, passar à condição de mulher industriosa, 
e longe, nos últimos lugares, a do ridículo Tersites97 revestir a forma 
de um macaco. Viu, enfim, a alma de Odisseu, a quem a sorte fixara o 
último lugar, adiantar-se para escolher; despojada do desejo pela honra 
devido à lembranças das fadigas passadas, girou longamente à procura 
da tranqüila condição de um homem privado; a custo achou uma que 

d jazia num canto, desdenhada pelos outros; e, ao percebê-la, declarou 
que não teria agido de outro modo, ainda que a sorte o tivesse chamado 
em primeiro lugar e, alegre, escolheu-a. Os animais, similarmente, 
passavam à condição humana ou à de outros animais, os injustos, às 

O advinho Calças declarou naquela circunstância a Agamêmnon que Ártemis exigia 
que sua filha fosse prontamente sacrificada. Ele manda, pois, buscá-la a pretexto de 
um casamento fictício com Aquiles. Entretanto, no momento do sacrifício, Ártemis 
apiedou-se e levou-a para ser sua sacerdotisa na terra dos tauros, pondo no altar um 
cervo em vez de Ifigênia. 

94. A águia era a ave de Zeus. 
95. Atalanta era uma grande caçadora na mitologia grega, filha do arcádio Iasos 

e de Climene. Segundo a lenda, ela recusava-se casar com quem não era capaz de 
derrotá-la na corrida, matando todos os pretendentes que eram derrotados. Milânion, 
todavia, foi instruído por Afrodite a levar consigo três maçãs das Hespérides e jogá-
las no circuito da corrida. Não conseguindo deixar deter-se, Atalanta parou três vezes 
para apanhá-las e acabou sendo derrotada por Milânion, que a desposou. 

96. Epeio foi o construtor do Cavalo de Tróia (sob direção de Palades) com o 
qual os gregos venceram definitivamente os Troianos. Esse episódio final da guerra 
é mencionado em algumas passagens da Odisséia (cf. iv, v. 271; viu, v. 492; xi, 
v. 523) e contado em seus detalhes no Canto u da Eneida de Virgílio. No diálogo Ion 
(cf. 533b 1), Platão o considera um dos grandes escultores da Grécia. 

97. Tersites aparece na lixada como a única personagem moral e fisicamente 
débil. Tinha o costume de insultar sem decoro os reis para que os guerreiros rissem. 
Vejamos como Homero o descreve (Ilíada, u, w . 216-220): 

[...] aiaxiaToç 8è àvr\p ÚTTÒ "IXiov fjX0€* 
<(>OXKÒÇ €r|v, x^Xòç 8' erepov TTÓ8a* TIO 8è oi capto 
KUpTU) €TTl (JTf)0OÇ OUVOXtüKÓTe' CtUTÒp ÍHT€p0€ 
((>o£òç èvx) K€$a\T\v, ipcôvf) 8' €TT€vqvo0€ Xdxvq. 
€X0I<JTOÇ 8* 'AxiXfjí p.áXi(rr' fjv 'Oôuaqí' 
[...] Era o homem mais feio da expedição de Tróia: 
Tinha as pernas tortas e era manco de um pé; os ombros 
Curvos comprimiam-se sobre o peito e, em cima deles, 
O crânio, em ponta, pendia; pouco cabelo se assentava. 
Era mais odioso a Aquiles e a Odisseu. 
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espécies ferozes, os justos às espécies mansas; efetuavam-se assim 
misturas de todo gênero. 

- Depois que todas as almas escolheram as respectivas vidas, 
adiantaram-se na direção de Láquesis, na ordem que a sorte lhes deter
minara. Ela deu a cada uma o demônio que escolhera, para servir-lhe 
de guardião durante a existência e cumprir a destinação. O demônio a e 
conduzia primeiro a Cloto e, fazendo-a passar sob a mão desta e sob 
o turbilhão do fuso em movimento, ratificava o destino que ela elege
ra. Após ter tocado o fuso, a levava até a trama de Átropos, a fim de 
tomar irrevogável o que fora fiado por Cloto; então, sem que pudesse 
voltar para trás, a alma passava debaixo do trono da Necessidade; e, 621 
quando todas se encontraram do outro lado, dirigiram-se à planície 
do Letes98, em meio de um calor terrível que queimava e sufocava: , 
pois esta planície é desprovida de árvores e de tudo quanto brota da 
terra. Ao anoitecer, elas acamparam à margem do Rio Ameles99, cuja 
água nenhum vaso pode conter. Cada alma é obrigada a beber certa 
quantidade desta água, mas as que não conservam a prudência bebem 
mais do que deveriam. Bebendo-a, perde-se a lembrança de tudo. Ora, 
quando adormeceram, passada a meia-noite, estrugiu um trovão100, b 
acompanhado de um tremor de terra, e as almas foram subitamente 
arrastadas para o alto, cada uma por uma via diferente, lançando-se 
impetuosamente como estrelas, a fim de renascerem. Quanto a ele, 
dizia Er, fora impedido de beber da água101; entretanto, não sabia por 
onde nem como a sua alma se lhe reunira ao corpo; abrindo de súbito 
os olhos, ao amanhecer, vira-se estendido sobre a pira. 

- E assim, Glauco, o mito foi salvo e não se perdeu; e ele pode 
salvar-nos, se nos deixarmos persuadir por ele; atravessaremos então c 
venturosamente o rio Letes e não macularemos a nossa alma. Se portan
to acreditais em mim, persuadidos de que a alma é imortal e capaz de 
suportar todos os males, como todos os bens, manter-nos-emos sempre 
na rota ascendente e, de todo modo, praticaremos a justiça e a sabe
doria. Assim seremos amigos de nós mesmos e dos deuses, enquanto 

98. A primeira referência literária a "Lete" Ar\Qr\ (que significa em grego 
"esquecimento") é de Aristófanes (cf. As Rãs, v. 186), e talvez seja um elemento 
muito antigo da cultura grega, provavelmente de origem órfica. 

99. "Ameles" ('ApéXqs') significa em grego "negligência", "falta de atenção". 
100. O "trovão" é um elemento órfico presente no Mito de Er. Os trovões e os 

terremotos são geralmente concebidos como presságios de cunho religioso. 
101. Essa é a justificação dada por Sócrates aos interlocutores que garante a 

verossimilhança da lenda contada: Er só foi capaz de lembrar o que viu porque não 
bebeu a água do esquecimento do rio Ameles. 
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permanecermos aqui, e quando tivermos conquistado os prêmios da 
d Justiça, como os vencedores nos jogos que recolhem de todos os lados 

seus troféus102. E seremos felizes aqui na terra e no transcurso dessa 
viagem de mil anos que acabamos de contar. 

102. Era um procedimento comum dos atletas nas competições, quando rece
biam os presentes dos espectadores e dos amigos. 


