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Eros e Psique 

Conta a lenda que dormia 

Uma Princesa encantada 

A quem só despertaria 

Um Infante, que viria 

Do além do muro da estrada. 

Ele tinha que, tentado, 

Vencer o mal e o bem, 

Antes que, já libertado, 

Deixasse o caminho errado 

Por o que à Princesa vem. 

A Princesa adormecida, 

Se espera, dormindo espera. 

Sonha em morte a sua vida, 

E orna-lhe a fronte esquecida, 

Verde, uma grinalda de hera. 

Longe o Infante, esforçado, 

Sem saber que intuito tem, 

Rompe o caminho fadado. 

Ele dela é ignorado. 

Ela para ele é ninguém. 

Mas cada um cumpre o Destino – 

Ela dormindo encantada, 

Ele buscando-a sem tino 

Pelo processo divino 

Que faz existir a estrada. 

E, se bem que seja obscuro 

Tudo pela estrada fora, 

E falso, ele vem seguro, 



 

E, vencendo estrada e muro, 

Chega onde em sono ela mora. 

E, inda tonto do que houvera, 

À cabeça, em maresia, 

Ergue a mão , e encontra hera, 

E vê que ele mesmo era 

A Princesa que dormia. 

Fernando Pessoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

RESUMO 

 

Essa dissertação tem o propósito de investigar passagens das obras Íon e A República 

de Platão, apresentando que é plausível afirmar a possibilidade de haver um desenvolvimento 

da crítica da poesia homérica de uma obra para outra. Analisando o contexto teatral de ambas 

as obras, elaboramos diversas convergências e divergências, com o intuito de compreender as 

estratégias utilizadas por Platão, para isso utilizaremos os conceitos de Enthusiasmós e 

Mímesis para evidenciar algumas semelhanças nos diálogos, bem como apresentar possíveis 

ferramentas na construção platônica da crítica da poesia. Ao expressar que a poesia não 

resulta de τέτνη, o filósofo reforça a ideia de que a poesia de forma alguma esta associada ao 

conhecimento específico de algo (epistéme), logo não é legítima para fundamentar a paideía 

dos cidadãos de uma cidade-modelo.  

 

Palavras-chave: Platão, poesia, τέτνη, paideía, pólis. 

 

ABSTRACT 

The goal of this thesis is to investigate excerpts of the works Ìon and The Republic by 

Plato, presenting that is plausible states the possibility to have one development of Homeric's 

poetry critics from one work to another. Analysing the artistic context of both works, we 

elaborate various convergences and divergences, with the aim to understand the strategies 

used by Plato, for this we will use the concepts of Enthusiasmos and Mimesis to put on 

evidence some similarities in the dialogues, As well as presenting possible tools in the 

Platonic construction of the critique of poetry. In expressing that poetry does not result from 

tekhne, the philosopher reinforces the idea that poetry is in no way associated with specific 

knowledge of something (episteme); therefore, it is not legitimate to base the paideia of the 

citizens of a model city. 

Keyboards: Plato, poetry, τέτνη, paideia, polis 
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INTRODUÇÃO 

O poeta é um fingidor. 

Finge tão completamente  

Que chega a fingir que é dor  

A dor que deveras sente.  

E os que leem os que escrevem, 

Na dor lida sentem bem 

Não as duas que eles teve,  

Mas só a que eles não têm. 

E assim nas calhas de roda 

Gira, a entreter a razão,  

Esse comboio de corda  

Que se chama coração.  

Autopsicografia, Fernando Pessoa 

 

Platão
1
 nasceu em um lugar que cultuava beleza e conhecimento, Atenas 428 a.c. O 

recém inaugurado Parthenon, dominava os céus da cidade, uma das coroadas proezas da 

primeira democracia do mundo, esta era a idade do ouro, onde as primeiras peças foram 

interpretadas e as primeiras histórias do mundo foram escritas, um tempo em que os 

atenienses produziam arte e ideias com as quais até hoje nos maravilhamos,  mas também foi 

um tempo de devastadora perda humana. Durante os primeiros 23 anos de vida de Platão a 

Guerra do Peloponeso se acirrava entre Atenas e sua vizinha Esparta. Platão observava como 

a democracia ateniense era minada pelos atenienses aristocratas, depois substituída por 

ditadores, até que voltasse ao poder novamente.  

                                                 

1
 Arístocles, mais conhecido como Platão, foi um dos principais filósofos gregos da antiguidade, nasceu 

em Atenas por volta de 427-428 a.C. era integrante de uma família rica de antiga e nobre linhagem. Por volta de 

seus vinte anos, vive um dos acontecimentos que marcará a história da Grécia antiga. Platão conhece Sócrates, e 

se torna seu amigo e seguidor. Acompanhava os debates de Sócrates e o considerava o homem mais sábio e mais 

justo que já existiu, e nessa relação de amizade que perdura por mais ou menos uns oito anos, é que surgem 

ideias e discussões que vão conduzir intensos debates na Grécia antiga. Com a condenação de Sócrates em 399 

a.C. Platão vai para Mégara com alguns discípulos de Sócrates, possivelmente para resguardar-se de possíveis 

perseguições. O alicerce da filosofia platônica é originado pela morte de seu mestre Sócrates. Com um 

inconformismo e forte decepção perante a que foi imposta a seu mestre, brota em Platão o desafio de encontrar 

soluções para circunstâncias como aquela. Em 387 a.C. quando volta para Atenas adquire um ginásio e um 

parque dedicado a Academos
1
 e funda ali uma escola, a qual devido ao nome do herói, recebe o nome de 

Academia. Platão a teria instituído em contraposição à escola de Isócrates em Atenas. Na Academia o 

ensinamento primordial era a técnica retórica. Por volta de 385-387 a.C. são compostos grande parte dos 

diálogos de Platão, como: A república (livros II-X), Mênon, Banquete, Fédon, Fedro, Eutidemo e Crátilo. E em 

346-7 a.C. com cerca de oitenta anos, morre Platão.  
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Não é novidade que Platão questionou diversos assuntos tratados na Grécia Antiga e 

que seja um dos pioneiros a começar a questionar a educação, questionando principalmente a 

forte ligação da poesia com a educação na Grécia antiga. 

As considerações desenvolvidas nessa pesquisa partem do valor da poesia vinculada 

com sua dimensão educacional. Utilizamos dois diálogos platônicos para a exposição dessa 

dimensão e acentuamos dois conceitos que serão cruciais para o entendimento da hipótese 

aqui proposta. 

No primeiro diálogo que tratamos, a saber, o Íon, Sócrates ao dialogar com o rapsodo, 

mostra certa respeitabilidade com a atividade rapsódica pensando a memória um atributo 

fundamental para a profissão (530c). De certa forma Sócrates se comporta de modo bem mais 

tolerante em relação à poesia, diferentemente de quando irá abordá-la na República. O fio 

condutor do diálogo gira em torno do conceito de tekhné, e as discussões vão se findando 

sobre se os rapsodos constituem habilidades específicas sobre, o que fazem. Depois de uma 

longa conversa com o rapsodo, Sócrates tenta mostrar o que se sobrepõe aos rapsodos é a 

inspiração pelas Musas, técnica de um conhecimento específico. Dessa forma, Sócrates prova 

que os rapsodos recitam belos poemas movidos pelo Enthousiamos.   

Platão, na voz de Sócrates, reitera que a arte se desvincularia de um saber específico, 

ao delimitar a atividade poética, afirmando que os poetas não possuem técnica, pois são 

meramente produto de inspiração divina.     

A hostilidade quanto aos poetas é bem mais visível na República, uma vez que este, 

notoriamente, é um diálogo bem mais aprofundado sobre diversos temas e, em relação à 

poesia, o filósofo não economiza ao tratar de todas as suas particularidades. Aqui, já não vem 

mais ao caso, o conceito de Enthusiasmós, ou seja, se os poetas são movidos pela inspiração 

das deusas para comporem seus poemas ou se eles possuem tekhné, nenhuma dessas questões 

são tratadas aqui. Na maior parte da discussão, o objetivo aqui tratado, por parte de Sócrates, 

é desfazer o papel dos poetas.  

A mímesis se torna o conceito fundamental para a compreensão da poesia na 

República. De fato, o poeta é visto como um produtor de imagens e isso é inadmissível na 

constituição de uma cidade-modelo. Sócrates delineia todos os pontos desfavoráveis da poesia 

para, finalmente, então, demonstrar que ela é uma ameaça para a educação e formação dos 

cidadãos da pólis ideal.  
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Sócrates não chega à discussão no Íon sobre o fato de os rapsodos comporem suas 

próprias poesias, fica entendido que eles apenas cantam, recitam, sem, necessariamente, ter 

conhecimento do que dizem. No entanto vemos que na República, os poetas são responsáveis 

pelo seu próprio lógos, eles compilam diversos assuntos em seus poemas e, de forma 

dramática, os apresentam para seu público. E é exatamente nesse ponto que fica notável o 

incômodo de Platão para com os poetas. Colocar a personagem de Íon na posição de inspirado 

por uma divindade implica em graves consequências, uma vez que o poeta está “fora de si” 

(534a/b) ele não mais está sob o controle da razão. Novamente, o filósofo insiste sobre a 

desvinculação da poesia de qualquer tipo de conhecimento (episteme), utilizando-se do 

conceito de mimesis para representar um instrumento fundamental do poeta, ele de fato 

reconhece que a poesia é uma “imensa potência e se mobiliza para subverter a boa hierarquia 

das almas, contagiando-as com uma pluralidade de afetos e liberando-as, inevitavelmente, do 

governo da razão”. (FERRAZ, 1999, p. 59) 

A tarefa que empreendemos nessa pesquisa é investigar o valor da poesia na paideia 

grega. Nosso objetivo será analisar sua dimensão social, seu valor educacional na sociedade 

grega, evidenciando do papel dos poetas. Tudo isso, claro, com o auxílio de dois conceitos 

fundamentais que evidenciam esse itinerário: Enthousiasmos e Mimesis. Ao longo dessa 

investigação trataremos de uma hipótese que se propõe a examinar se Platão teve o intuito de 

traçar estratégias para o desenvolvimento de sua crítica a todo um sistema educacional 

moldado pelos ditames da poesia. Como proposto no título desta pesquisa, tentaremos 

desenvolver um avanço no sentido de continuidade e não de melhoria ou evolução nas 

estratégias utilizadas pelo filósofo, de um diálogo para o outro. Em síntese, o ardiloso 

combate à poesia por parte de Platão se concretiza pelo incomensurável poder de sedução que 

ela provoca, pela sua potência persuasiva e pelas várias perspectivas que ela pode transmitir.  
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CAPÍTULO I 

1 ÍON 

                                                                            Toda poesia – e a canção é uma  

                                                                                          poesia ajudada – reflete o que a  

                                                                                                                alma não tem. Por isso a canção  

                                    dos povos tristes é alegre e a  

                canção dos povos alegres é triste. 

Fernando Pessoa 

 

1.1 Introdução sobre o diálogo 

Não há registros factuais da existência real da personagem Íon, se ele realmente foi um 

rapsodo
2
 de destaque ou uma grande personalidade da rapsódia, não temos indício de 

referência sobre sua existência ou se foi uma invenção literária de Platão.  

A cerrada crítica filológica do sec XIX não tardou em considerar Íon um diálogo 

apócrifo, negando-lhe a autenticidade platônica. Ao que tudo indica, estavam 

errados. Já no século XX, em 1920, Wilamowitz, que até então negara a 

autenticidade do diálogo, passa a considerá-lo um autêntico diálogo de Platão. Hoje 

“longe de poder ser considerado apócrifo” figura nas diversas listas cronológicas 

elaboradas pelos especialistas como um diálogo da juventude. Não havendo mais, 

portanto, “nenhuma razão para supor que não seja de Platão”, podendo até mesmo 

ser, talvez, o primeiro diálogo socrático a ser escrito pelo então jovem ateniense. 

(SANTOS, 2008, p. 42)  

Que os poetas possuíam notoriedade no que se trata de orientações educativas básicas 

na pólis, isto é indiscutível, por esse viés, o rapsodo é um elo significativo entre os poetas e a 

educação. A representação oral de narrativas entre os gregos era um hábito comum. Grande 

parte da produtividade cultural deixada pelos gregos era precisamente transmitida pela 

comunicação oral, nesse seguimento, a produção intelectual por parte dos filósofos, poetas e 

sofistas, conservava-se por meio de representações públicas de suas produções. Por 

conseguinte, eles costumavam se preocupar com a aparência pública, mostrando-se o mais 

belamente possível, para apresentar suas habilidades da maneira mais agradável para os 

ouvintes.  

                                                 
2
 O termo rapsodo remete a um intérprete de poesia, não necessariamente ele escreve poemas, se destaca 

pela performance, pela habilidade de como as recita. Seu trabalho consiste em uma “hermenêutica da poesia”, 

eles se destacavam na sociedade por sua representação pública da poesia de poetas consagrados.   
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Durante a discussão, o filósofo deixa claro que a definição da atividade rapsódica era 

interpretar do pensamento dos poetas, mostrar ao público de modo simples e objetivo o 

significado do que o poeta diz. Não se tratava apenas de recitar e interpretar tratava-se 

também de compreender passagens ocultas de um poema, deixar claro seu conteúdo 

enigmático e transpô-lo de forma clara e objetiva para o público, ou seja, o rapsodo tem a: 

capacidade de fazer com que seu público se identifique quase patológica e sem 

dúvida empaticamente com o conteúdo do que ele está dizendo. (HAVELOCK, 

1996, p. 61) 

No diálogo Íon, onde a arte rapsódica
3
 é o ponto de partida entre as personagens de 

Sócrates e Íon, o filósofo problematiza a poesia de forma menos direta do que ocorre em A 

República, pois, aqui, a poesia é critica mediante a figura de seu intérprete e não do próprio 

poeta, o que será explicado melhor no segundo capítulo desta pesquisa.  Íon é um rapsodo e 

está voltando de Epidauro, cidade onde teria obtido vitória como melhor rapsodo em honra ao 

deus Asclépio
4
, não apenas celebravam concursos entre rapsodos, mas também festejavam 

tudo o que se relacionava as Musas.  

As manifestações culturais dos gregos, ao final da época arcaica, foram confiadas à 

palavra associada à música e à dança. Não por acaso que a poesia foi denominada 

dança falada, tão estreito era o vínculo que unia o signo verbal ao musical e gestual. 

Isto explica porque o termo mousiké, „a arte das Musas‟, foi tomado como 

significado não apenas a arte dos sons, mas também a poesia e a dança, ou seja, os 

meios de comunicação de uma cultura que transmitia oralmente as suas mensagens 

em execuções públicas. (GENTILI, 1989, p. 31) 

Íon encontra-se com Sócrates, que o parabeniza e o deseja sorte nas Panatenéias, festa 

que a cidade de Atenas oferecia a sua deusa. O rapsodo lisonjeado lhe agradece “Mas assim 

será, se um deus desejar” (530b). Com esta singela frase, semelhante a um graças a Deus, que 

o rapsodo pronuncia, irão se desenrolar as próximas cenas do contexto dramático do diálogo.  

Sócrates diz invejar a profissão dos rapsodos, uma vez que estes devem não só 

aprender os versos que recitam, como também compreender e saber interpretar o próprio 

pensamento dos poetas
5
. Sócrates quer saber das habilidades do rapsodo, pedindo, 

primeiramente, que ele fale também de outros poetas que não Homero, a especialidade de Íon. 

Ocorre que acerca de outros poetas, responde o rapsodo com uma questão:  

                                                 
3
 A arte rapsódica é a arte do rapsodo; o rapsodo declamava versos, geralmente poemas épicos e versos 

de Homero, em festivais e solenidades religiosas das cidades gregas.  
4
 Asclépio era considerado o deus da medicina e da cura. 

5
 PLATÃO, Íon, 530c. 
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Mas então, qual a causa, Sócrates, de eu, quando alguém discorre acerca de outro 

poeta, nem prestar atenção, nem ser capaz de contribuir com algo digno de ser dito, 

mas simplesmente cair no sono, ao passo que, se alguém faz menção de Homero, eu 

acordo imediatamente e presto atenção e sou desembaraçado para falar?
6
 

Como explicar que Íon domine apenas os poemas homéricos? Platão, mediante a 

noção de entusiasmo
7
, diz que isso se deve porque Íon não domina com tékhne (técnica) seu 

fazer, sendo levado a falar de Homero por inspiração divina. Visto que Íon executa com 

perfeição a poesia homérica, estaria ele possuído pelas Musas, como que entusiasmado, em 

presença das Musas (éntheos) – o que equivale a estar fora de si, nas palavras de Sócrates, e 

ter “ficado fora de seu juízo e o senso não esteja mais nele”
8
. 

A crítica à poesia desenrola-se, portanto, quando Sócrates argumenta que, se Íon é 

capaz de recitar Homero, deve ser também capaz de recitar outros poetas. Com isso é 

levantada a seguinte questão: seriam os poetas possuidores de tékhne? .Mas o que seria uma 

tékhne? Tékhne corresponde a uma habilidade acerca de uma profissão, um saber organizado, 

que pode ser transmissível didaticamente, com fins práticos, ou seja, conhecimento aplicado a 

certo resultado. A timonaria e a citarística são bons exemplos gregos de tékhne.  

O questionamento sobre se há domínio técnico no fazer de rapsodos e poetas é 

respondido na passagem na qual Sócrates elabora: (...) “vou te mostrar o que isso me parece 

ser. Pois, isso existe não sendo, todavia, uma técnica, em você, de falar bem acerca de 

Homero, como acabei de dizer, mas um poder divino que te move, como na pedra que 

Eurípides chamou de magnética”
9
. 

Chegamos aqui, no estado que irá esclarecer vários pontos da discussão, ou seja, a 

noção de entusiasmo, esta pode ser esclarecida com a comparação que Sócrates faz da 

inspiração divina com a  força atrativa da pedra magnética, que pode não apenas mover anéis 

de ferro, mas também conferir energia aos anéis para que eles, por sua vez, possam fazer o 

que ela faz, isto é, transmitir seu poder de atração, e assim por diante. Isso cria uma longa 

cadeia de anéis de ferro cuja força individual se apóia em nada mais do que a pedra magnética 

original. Assim, podemos chegar à analogia de que a Musa inspira o poeta, o poeta inspira o 

rapsodo e o rapsodo inspira o público, os últimos anéis de ferro na cadeia divina da 

comunicação poética.  

                                                 
6
 Ibidem, 532bc 

7
 Cf. Ibidem, 533de. 

8
 Ibidem, 534b. 

9
 PLATÃO, Íon, 533d. 
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Platão refere-se aos poetas como seres divinos, contudo, estão fora do lógos 

demonstrativo, ou seja, daquela capacidade do intelecto de dar razões. Por esse viés é possível 

fazer uma analogia entre rapsodos e sofistas, na medida em que ambos possuem habilidades 

semelhantes, ou seja, apresentar suas habilidades (epídeixis) em público. Essas apresentações, 

aparições, se davam por meio de disputas e competições (ágon), ambos se preocupam com 

suas apresentações em público, e em meio aos seus discursos não investigam a busca pela 

verdade, pela razão, suas preocupações giram em torno de cativar, agradar, emocionar seus 

ouvintes. Em suma, o estilo de vida tanto dos rapsodos quanto dos sofistas é a busca 

incessante da vitória e honra.  

Íon pensa o maior bem de sua profissão. Sem saber precisamente o que é uma 

ciência, este termo lhe parece nobre e bastante conveniente à rapsódia; ele se prende 

ao fato de que ela seja tratada como ciência. Eis uma pretensão que só será 

manifesta plenamente no decorrer da conversa. Mas Sócrates a advinha desde o 

início. Íon se diz especialista somente nos poemas homéricos. Nesse domínio, ele 

não teme rival. Sócrates toma a explicação de Homero no sentido científico da 

palavra e, por uma dupla série de induções, prova que cada ciência abrange o 

conjunto de seu domínio. Esta lei deve-se aplicar-se igualmente ao saber de Íon: a 

rapsódia tem por objeto não somente Homero, mas todos os poetas (exigência 

obrigatória). Por duas vezes, Íon protesta que a sua ciência não vai além da 

explicação homérica, que lhe basta assistir uma conversação sobre qualquer outro 

poeta para ficar sonolento, sem poder dizer nada de notável (confissão). A razão, ele 

a ignora. Cabe a Sócrates esclarecê-la. (GOLDSCHIMIDT, 2002, p. 51)  

O domínio poético pertence ao enigmático e só pode ser explicado em termos de 

intervenção dos deuses. Se considerarmos o Íon como um diálogo que pertence aos escritos de 

juventude de Platão, então pela primeira vez teríamos um ataque do filósofo à poesia e aos 

poetas, confrontando o elo mais frágil da linhagem poética, delimitando a poesia no campo da 

inspiração divina, fazendo Sócrates mostrar a Íon que, apesar de seu dom de bem falar sobre 

os poetas, sua atividade não provém de uma tékhne, nem é, por conseguinte, da ordem da 

epistéme, e sim, dependente da vontade das Musas (inspiração). 

De uma forma geral, todos os poetas falam das mesmas coisas; deuses, guerras, 

homens bons, homens maus, heróis... (cf. 531c). Mas se falam a respeito do mesmo, 

por que não dizem o mesmo a respeito das coisas? Sócrates continua insistindo em 

citar exemplos que possam corroborar a tese que diz que aquele que possui uma 

determinada tékhné é aquele capaz de julgar aquilo que se disse a respeito dessa 

tékhné determinada. Estabelecida a tese (cf. 531d-532b), surge a questão de saber 

por que é então que Íon, intérprete da poesia de Homero, [e incapaz de compreender 

a poesia dos outros poetas (cf. 532b). Pois essa atitude não segue a atitude 

estabelecida pelo diálogo até então. Íon, sendo especialista em Homero, sabe falar 

das coisas a respeito das quais poetou Homero. Ora, sendo essas as mesmas sobre as 

quais poetaram os outros poetas, Íon deveria saber falar também a respeito dos 

outros poetas, visto que sabe falar a respeito das mesmas coisas que eles falaram. 

Afinal, como diz Carlos Alberto Nunes, “quem tem conhecimento e arte (episteme e 

tekhné) da poesia, forçosamente terá de conhecer toda a poesia e, por isso mesmo, 

de saber interpretar qualquer composição, seja de quem for”. Mas Íon garante que 
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isso não ocorre. Os outros poetas chegam mesmo a lhe dar sono (cf. 532c). 

(SANTOS, 2008, p. 47) 

 

Com este diálogo aporético, o que nos parece propôr Platão, ou pelo menos um de 

seus questionamentos, seria pôr em prova em que medida ele empreende sua tentativa de 

distinguir o âmbito poético do epistêmico, valendo-se das respectivas noções de enthusiasmós 

e tékhne. Se partirmos da premissa de que neste diálogo temos como conceito-chave a noção 

de enthousiamòs o que caracteriza os poetas e os rapsodos como homens inspirados, divinos, 

cuja a forma de se expressar advém das Musas, não conseguimos pressupor conhecimento, 

dado que o lógos não é obtido por meios divinos. Em confrontação com os sofistas e rapsodos 

encontramos a posição socrática, que não faz da filosofia uma disputa, mas sim defende a 

iniciativa de diálogo, cuja finalidade é a busca pela verdade. Percebemos rigores e finalidades 

diferentes sobre esta questão. Enquanto que Sócrates compreende o papel da filosofia como a 

busca da verdade em si mesma através do rigor do pensamento, os rapsodos e sofistas 

utilizam-se da poesia para cativar o público, sem julgamento algum sobre a verdade.   

É interessante lembrar que Íon reconhece seu valor pelos prêmios e títulos que recebe 

em competições, típica figura agonística, em nenhum momento percebemos no diálogo, o 

raposodo questionando a si próprio sobre questões da arte rapsódica ou interrogando outros 

poetas, ele deixa claro que recita com entusiasmo só e unicamente Homero, nada mais, sem 

indagações sobre isso quando questionado por Sócrates sobre outros poetas, levando a vida 

satisfeito com isso, pois acredita conhecer a si próprio, sem muitas especulações sobre o que o 

cerca, fato este que o distancia do estilo de vida socrático.   

1.2 A questão da Tékhne no “Íon” 

Íon: Dizes a verdade Sócrates. A mim, ao menos, essa parte da técnica é a que dá o 

maior trabalho e, dentre os homens, creio ser aquele que fala as mais belas coisas 

acerca de Homero, e nem Metrodoro de Lâmpsaco, nem Estesímbroto de Taso, nem 

Gláucon, nem nenhum outro dos que um dia existiram foram capazes de recitar 

tantos e tão belos pensamentos aceca de Homero quanto eu. (530d) 

A questão da tékhne é um dos pontos cruciais tratados no diálogo Íon. Esta passagem 

citada acima demonstra a convicção do rapsodo de ser quem melhor discursa sobre Homero. 

Íon no decorrer da conversa com Sócrates, diz ser digno de receber uma coroa de ouro dos 
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Homerídas
10

, prêmio de extrema relevância em consequência de sua habilidade (tékhne). 

Marcante por sua irreverência o rapsodo diz não ser apenas um intérprete das palavras de 

Homero ou um fiel seguidor, afirma ser o melhor transmissor da qualidade intrínseca dos 

poemas. Insistentemente tenta evidenciar a Sócrates sua auto-estima em sua rapsódia, no 

entanto, Sócrates não quer apenas demonstrações e sim uma comprovação que de fato Íon 

possua uma tékhne do que está afirmando. Sócrates, em decorrência disso, questiona 

severamente sobre a amplitude da tékhne do rapsodo, ou para sermos mais objetivos, o que 

define a tékhne? 

Sócrates? Com efeito, eu ainda me darei o ócio de te escutar. Mas agora me 

responda só isto: és terrível apenas em Homero ou também em Hesíodo e 

Arquíloco?  

Íon: De modo algum, mas apenas em Homero, pois a mim parece ser o bastante.  

Sócrates: Mas existe algo acerca de que Homero e Hesíodo dizem ambos as mesmas 

coisas? 

Íon: É o que eu creio, e muitas.  

Sócrates: Pois bem, acerca destas, faria uma melhor exegese daquelas de que fala 

Homero ou daquelas de que fala Hesíodo?  

Íon: Faria do mesmo modo, Sócrates, mas apenas acerca daquelas, sobre as quais 

eles dizem as mesmas coisas. (531a)  

            Os poetas pretendem não só falar sobre todas as coisas, mas também ensiná-las, o 

recurso argumentativo aqui utilizado é avaliar se recorrem a uma tékhne.  

Como se sabe, a educação na Grécia Antiga é pautada nos poemas homéricos, estes 

poemas regiam toda a sociedade grega e eram transmitidos por comunicação oral, recebidos 

como uma espécie de manual e tinham forte influência no plano religioso e moral, tratavam 

de diversos assuntos como guerras, deuses, heróis, amor, liberdade... 

Homero era visto como um educador influente por tratar em alguns de seus poemas, 

de vários aspectos da vida prática no que se trata de comportamento humano e valores morais, 

bem como ensinamentos técnicos. Íon, como rapsodo homérico, tinha como missão, assim 

como todos os outros rapsodos de transmitir este conhecimento de forma tradicional, uma vez 

que esses valores se engajavam em como o ser humano deve viver sua vida, como se fosse 

necessário para Íon estabelecer os ensinamentos de Homero para que os homens os realizem 

em seu cotidiano. Ademais, Íon se apresenta a Sócrates como um especialista sobre todas as 

coisas, apenas por tratar delas em seus poemas. 

                                                 
10

 Homerídas eram um grupo de seguidores de Homero, que se diziam ser descendentes diretos do 

próprio poeta.  
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Íon admite não fazer questão de conhecer outros poetas, pois Homero lhe basta, uma 

vez que ele trata de todas as coisas suficientes, tanto morais quanto técnicas. No decorrer do 

diálogo, notamos que o rapsodo não faz crítica alguma ao sistema em que se encontra, apenas 

difunde os ensinamentos homéricos envolvendo sua rapsódica, sem questionamentos ou 

discussão alguma das verdades que lhe são dadas. Por isso, se vê como um possuidor de 

tékhne. Íon, atento e bom rapsodo, acredita possuir uma tékhne, pois considera conhecer tudo 

a partir da poesia, fato este que deixa Sócrates completamente intrigado, já que isto se opõe à 

posição socrática.  

Ao interpelar o rapsodo, Sócrates não faz seu julgamento sobre a poesia em si, mas 

questiona como Íon, enquanto intérprete de Homero, saberia se sua interpretação foi efetivada 

com precisão, qual a técnica utilizada para confirmar seu conhecimento. O rapsodo justifica a 

exatidão de sua interpretação por estar animado, entusiasmado, apaixonado pelas palavras 

homéricas, mas não chega à resposta conclusiva esperada por Sócrates, daí a conclusão do 

filósofo a respeito de o rapsodo não possuir uma tekhné, ou seja, um conhecimento específico 

sobre determinado tema, para a autenticidade da arte rapsódica, pois sua habilidade é advinda 

das Musas, dos deuses, no entanto é mera ilusão, não obtendo o respaldo científico que 

provém da διάνοια 

Em outras palavras, Sócrates não avalia Íon por sua performance, sua interpretação ou 

até mesmo pela sua sagacidade algumas vezes demonstrada no diálogo. Quando diz que o 

rapsodo é um ser divino, Sócrates crítica sutil e enfaticamente, com astúcia, o fato de Íon não 

recorrer à razão, não ter conhecimento genuinamente verdadeiro, ou como pondera Maria 

Cristina Ferraz (FERRAZ, 1999, p. 41): “O encadeamento inicial do diálogo, corresponde, de 

fato, a uma tática que consiste em atrelar a arte do rapsodo ao solo no qual a filosofia procura 

estabelecer sua hegemonia: o do conhecimento”.  

Pode-se dizer que Íon é um diálogo cuja estrutura é predominante pela relação entre a 

poesia, a arte rapsódica e a tékhne.   

Segundo Jose Renato, a tékhne do rapsodo seria restrita, ele critica um ponto 

importante sobre o rapsodo: 

O perfil do rapsodo traçado por Platão é de um técnico limitado. Íon diz-se apenas 

conhecedor de Homero, porque apenas este poeta lhe exerce um fascínio. Mas isso 

torna-se interessante; essa prerrogativa de Íon aponta para um fato importante. 

Como podemos apreender aquilo que não nos causa empatia? (SOUSA, 2003, p. 64) 
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Sócrates questiona o valor técnico da poesia. Como já supomos onde o filósofo 

pretende chegar, continua a querela sobre se a arte rapsódica possui de fato um conhecimento, 

uma habilidade daquilo que se trata, ou seja, se a tékhne utilizada por eles incide sobre um 

objeto, como é visto por exemplo, no caso do timoneiro que exerce a arte da timonaria, bem 

como o matemático sobre a habilidade de lidar com cálculos ou o médico em entender sobre 

doenças e solucionar problemas de saúde, sintetizando, para cada tékhne é pressuposto um 

lógos diferente. Toda essa discussão segue para uma contestação da possibilidade da arte 

rapsódica se constituir como conhecimento técnico, já que os rapsodos consideram-se 

portadores de uma habilidade, assim como os verdadeiros detentores de tékhne como os 

metalúrgicos ou artesãos, detêm uma tékhne. Em consideração à ousadia do rapsodo, de achar 

que pode julgar se alguém discursa bem ou mal, pelo simples fato de conhecer as poesias de 

Homero, Sócrates dispara: 

Mas, então, em suma, digamos que a mesma pessoa reconhecerá, sempre, muitos 

falando das mesmas coisas, tanto quem fala bem quanto quem fala mal; ou, se ela 

não reconhecer aquele que fala mal, é evidente que nem o que fala bem, acerca da 

mesma coisa, ela reconhecerá. (532a)  

Íon justifica o porquê só declamar Homero, na visão dele, Homero por si só deixa 

claro em suas poesias o melhor discurso, daí não precisar recorrer a outros, Sócrates 

insistentemente retorna a questão da tékhne, mas depois prossegue “vou te mostrar o que isso 

me parece ser. Pois isso existe, não sendo todavia, uma técnica, em você, de falar bem acerca 

de Homero, como acabei de dizer, mas um poder divino que te move”(533d). Segundo 

Vernant: 

O poeta tem uma experiência imediata dessas épocas passadas. Ele conhece o 

passado porque tem o poder de estar presente no passado. Lembrar-se, saber, ver 

tantos termos que se equivalem. É um lugar comum da tradição poética opor o tipo 

de conhecimento próprio ao homem simples – um saber por ouvir dizer, baseando-se 

no testemunho de outrem, em propósitos transmitidos – a do aedo entregue a 

inspiração e que é, como o dos deuses, uma visão pessoal direta. A memória 

transporta o poeta ao coração dos acontecimentos antigos, em seu tempo (535bc 

Ion). A organização temporal da sua narrativa não faz senão reproduzir a série dos 

acontecimentos, aos quais ele assiste de certo modo, na mesma ordem em que se 

sucedem a partir da sua origem.  

Presença direta no passado, revelação imediata do dom divino, todos esses traços, 

que definem a inspiração pelas Musas, de modo algum excluem ao poeta a 

necessidade de uma dura preparação e como que de uma aprendizagem do seu 

estado de vidência. Também a improvisação durante o canto não exclui o recurso 

fiel a uma tradição poética conservada de geração em geração. Pelo contrário, as 

próprias regras da composição oral exigem que o cantor disponha não só de um 

esboço de temas e de narrações, mas de uma técnica de dicção formular que ele 

utiliza já pronta e que comporta o emprego de expressões tradicionais, de 

combinações de palavras já fixadas, de receitas de versificação estabelecidas. Não 

sabemos como o aprendiz de cantor se iniciava, nas confrarias de aedos, no domínio 
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dessa língua poética. Pode-se pensar que em seu treinamento dava-se muita 

importância aos exercícios mnemotécnicos, em particular à recitação de trechos bem 

longos repetidos de cor. (VERNANT, 1990, p. 109) 

Janaway advoga a favor da tese de que as práticas que consideramos como “artísticas” 

tendem a ter a condição de tékhne recusada. Ele argumenta que não há princípios que regem o 

que dá prazer a uma audiência em massa e que é por tentativa e erro que essas práticas 

alcançam sucesso, não por um princípio racional ou conhecimento. O Íon segue uma linha 

parecida: o rapsodo discerne o que é belo e agradável na poesia de Homero, mas ao fazer isso, 

(i) Ele não trabalha com princípios que podem ser generalizados, como fica 

evidenciado pela sua incapacidade em discorrer de modo convincente sobre outros 

poetas e,  

(ii) Não há um assunto específico do qual ele seja um especialista somente em virtude 

de ser um rapsodo ou por estar familiarizado com a obra de arte de Homero.   

Por fim, Sócrates persiste por diversas tentativas na investigação sobre se o rapsodo é 

capaz de demonstrar sua tékhne, e como nos é apresentado, os rapsodos não possuem uma 

tékhne. 

Pois todos os poetas de versos épicos, os bons não em virtude de técnica, mas 

estando entusiasmados e possuídos, é que dizem todos aqueles belos poemas. (533e) 

1.3 A importância da poesia Homérica na educação grega 

Apesar dos obstáculos que se tem em entender como era a vida dos gregos 

antigamente, podemos dizer que Homero foi responsável por deixar em seu legado, noções 

que apresentavam o modo de vida dos gregos naquela época. Suas obras Ilíada e Odisseia 

foram fundamentais para a formação da educação na Grécia e essenciais para entendermos os 

costumes daquela época. Não sabemos de fato se o poeta existiu
11

, mas é indubitável a 

existência das obras atribuídas a ele. 

                                                 
11

 Se Homero existiu ou como os poetas foram compostos são problemas que podem afetar inclusive a 

nossa leitura do poema e a interpretação dele. Não se tem de fato, informações reais sobre se ele realmente 

existiu, sabemos que os gregos gostavam de imaginar figura Homero, uma figura itinerante, humilde, que saía 

pela Grécia cantando seus poemas. Mas o fato é que, os estudos modernos nos mostram que a existência dessa 

longa tradição oral torna pouco relevante a presença de um gênio autoral que transforma e que cria a partir de 

sua própria mente os grandes poemas, ou seja, a tradição é muito mais importante do que a presença de um 

determinado poeta, foram cantores ao longo dos séculos que foram construindo estes poemas, são poemas muito 

extensos, complicados, somando pode-se dizer que temos quase 27.000 versos, somando a Ilíada e a Odisseia. 

Nota-se uma estrutura, quando examinada em seus detalhes, que deixa marcas claras de uma produção oral, 
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Os educadores incontrastados dos gregos foram os poetas, sobretudo Homero, cujos 

poemas foram como se disse com justiça, quase a Bíblia dos gregos, no sentido de 

que a primitiva grecidade buscou alimentos espiritual essencial e prioritariamente 

nos poemas homéricos, dos quais extraiu modelos de vida, matéria de reflexão, 

estímulo à fantasia e, portanto, todos os elementos essenciais à própria educação e 

formação espiritual.  

Ora, os poemas homéricos, como há tempo se notou, contêm algumas dimensões 

que os diferenciam nitidamente de todos os poemas que estão nas origens dos vários 

povos e já manifestam algumas das características do espirito grego que criaram a 

filosofia.  

Em primeiro lugar, foi bem observado que os dois poemas [Íliada e Odisseia] 

construídos por uma imaginação tão rica e variada, transbordantes de maravilha, de 

situações e eventos fantásticos, não caem, senão raras vezes, na descrição do 

monstruoso e do disforme, como em geral acontece nas primeiras manifestações 

artísticas dos povos primitivos: a imaginação homérica já se estrutura segundo o 

sentido da harmonia, da eurritmia, da proporção, do limite e da medida, que se 

revelará, depois, uma constante da filosofia grega, a qual erigirá a medida e o limite 

até mesmo em princípios metafisicamente determinantes. (REALE, 1993, p. 19) 

A cultura grega está explícita em vários poemas homéricos. Para os gregos a Ilíada era 

como se fosse uma bíblia, um código de conduta, servia de instrução, transmitia as mais 

variadas informações desde a avaliação de moral e conduta até como tratar seu pai, como 

fazer uma pescaria ou como conduzir um exército. O poema era muito importante para eles, 

de fato, ali estava reunido tudo que era importante para eles refletirem sobre a vida.   

A Ilíada, bom exemplo de poema que atravessou o tempo e nos trouxe elementos da 

cultura grega teve vasta influência na antiguidade. Homero representava um modelo de poesia 

que deveria ser seguido.  

A poesia homérica refere-se principalmente a dois épicos, a Ilíada e a Odisseia, que os 

gregos consideravam os pilares da sua civilização. Um poema épico é um poema longo de 

vasto alcance, abrangente porque permeia vários tópicos e uma linguagem antiga ou antiquada 

em um estilo grandiloquente que fala sobre os feitos dos heróis.  

                                                                                                                                                         
porque ela é sobretudo marcada por repetições, algumas contradições. Os estudiosos investigaram que são 

marcas que nos levam a admitir hoje, que a poesia homérica é fruto de uma produção oral, que em determinado 

momento foi posta por escrito pra podermos ler hoje Homero. Os mais antigos poemas escritos foram compostos 

oralmente. Há diversos historiadores e arqueólogos que debatem sobre a existência de Homero. Há muitas 

especulações de que tenha havido vários poetas que escreveram os poemas ditos homéricos ou que outros 

escritores antigos compilaram tradições orais daquela época. A arqueóloga Elaine Farias Veloso Hirata da 

Universidade de São Paulo, em seu artigo “Quem foi Homero? ”apresenta-nos que: “dados exatos sobre quem 

era Homero, onde vivia, em que data compôs os dois poemas narrativos, são questões em aberto. Talvez até 

teriam sido dois os autores; e o lugar onde os poemas teriam sido compostos não era a Grécia propriamente dita, 

mas uma das ilhas do mar Egeu ou, até mesmo, a Ásia Menor (atual Turquia); a data mais provável estaria entre 

750 e 600 a.c”. Em contraposição, para Heródoto, famoso historiador grego, Homero não era só um poeta e 

escritor, mas servia de matriz para toda a mitologia grega. Heródoto se baseava na existência de diversos poemas 

épicos que condecoravam deuses, heróis, supostamente compostos por Homero. 
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Sabe-se que para os gregos o poema era a vontade de Zeus, mas o que é instigante na 

Ilíada é que não sabemos qual era a vontade de Zeus ou como é que Zeus construiu essa ação, 

isso é uma dúvida constante na leitura, enriquecendo mais ainda a obra, o que Homero está 

colocando é uma espécie de lição de moral pra quem vivia naquela época, um código de 

comportamento, o que é justo e o que não é justo, o que é bem e mal. 

As evidências internas dos versos homéricos, tanto no seu desenvolvimento linguístico 

quanto nas suas referências datáveis, apontam para um período de aproximadamente 1000 

anos que vai desde 2000 a.C. até o século VIII que é quando o poema foi escrito, não é que o 

poema tenha sido inventado no século oitavo é que ele foi vertido para escrita no século 

oitavo, uma vez que foi apenas neste século que a escrita grega se desenvolveu, as referências 

internas dos poemas  remetem a um período muito anterior o que leva a crer, e esta é a tese 

mais aceita, que o poema era eminentemente oral, era passado só de ouvido de geração para 

geração. Uma prática comum da época era atribuir a um grande acontecimento social - mesmo 

que esse acontecimento tenha se dado numa era anterior - a pessoa de um herói cultural que 

era pintado como o inventor de uma monumental contribuição, numa era assumidamente mais 

antiga da civilização. Este era o caso dos mitos dos legisladores, os gregos tendiam a 

reconstruir essas figuras, não importando se elas existiram ou não, como inventores de uma 

soma de leis costumeiras. O mesmo modelo pode ser aplicado à construção de Homero, como 

originador da poesia épica, mas quem transmitia a poesia épica? Certamente, não era Homero, 

este era apenas um nome a quem os gregos consideravam um autor da poesia homérica, os 

grandes responsáveis pela transmissão dos poemas homéricos eram os rapsodos.  

Os poemas de Aquiles e de Odisseu foram contados e recontados, alimentados pela 

tradicional música grega, mas mesmo fora dessa tradição musical, fora da civilização grega, é 

possível vivenciar o que os épicos disseram ou que os heróis vivenciaram, ou que os gregos 

visualizaram, basta ler a Ilíada e a Odisseia que já têm mais de 4000 anos de tradição. 

Os gregos não diferenciavam canção e poesia, tal como nós diferenciamos atualmente. 

Em canções e poesias gregas, kléos se referia àquelas canções e poesias que veiculavam a 

glória dos heróis de um passado remoto. kléos tem dois sentidos, podemos vincular tanto à 

fama ou à glória, aquilo que se ouve, quanto o meio que veicula essa fama e glória.  

A glória é um elemento marcante nas poesias homéricas e é fundamental tanto na vida 

quanto nas ações dos heróis cantados por Homero. Essa esfera agonística são encontrados 

dois tipos de exaltação, a kudos e kléos. Segundo Detienne (DETIENNE, 1988, p. 19): “Em 



25 

 

uma civilização de caráter agonístico, pode parecer paradoxal que o homem não se reconheça 

diretamente em seus atos. Porém, na esfera do combate, o guerreiro aristocrático parece 

obcecado por dois valores essenciais, Kléos e Kudos, dois aspectos da glória. Kudos é a glória 

que ilumina o vencedor; é uma espécie de graça divina, instantânea. Os deuses concedem-na a 

alguns e negam-na a outros. Ao contrario, Kléos, é a glória que passa de boca em boca, de 

geração a geração. Se o Kudos descende dos deuses, o Kléos ascende até eles. Em nenhum 

momento, o guerreiro pode se sentir como agente, como fonte de seus atos: sua vitória é puro 

favor dos deuses, e a façanha, uma vez levada a cabo, toma forma somente através da palavra 

de louvor”. 

Bom, de fato não estamos no meio cultural grego e Homero não é mais considerado a 

nossa bíblia, no entanto, se pensarmos hoje sobre os poemas homéricos e o que eles trazem de 

atual em pleno século XXI, além da grande poesia, é claro, pode-se acentuar a importância do 

caráter trágico da Ilíada, ou seja, a nossa investigação sobre a figura do Aquiles. Porque ele é 

trágico? O que significa ser trágico? Essas questões todas nos levam a pensar nas 

responsabilidades sobre nossas próprias ações. Vemos na Ilíada, um Aquiles que sai da guerra 

porque se sente desonrado por Agamenon, depois ele decide não voltar, o amigo pede pra ele 

lutar no lugar dele, ele deixa, o amigo acaba morrendo, ele se sente responsável pela morte do 

amigo, então o poema a todo momento está jogando com essas questões, Aquiles deveria ter 

feito que ele fez? Será que ele fez bem em sair da guerra? Será que ele demorou demais pra 

voltar? Será que ele é culpado pela morte do amigo? Enfim, são questões em aberto, fica a 

critério de cada um analisar ou repensar.    

1.4 A poesia como enthousiamós  

No decorrer do diálogo, Íon tenta demonstrar insistentemente para Sócrates que ele 

detém de uma tékhne. Ironicamente, Sócrates ignora e continua questionando sobre o valor da 

prática do rapsodo. 

 Com temperamento agonístico e desafiando os argumentos de Sócrates, Íon reconhece 

que discursa bem sobre Homero, se isso não provêm de uma técnica, do que advêm então?   

Em certo momento, o rapsodo até questiona Sócrates sobre isso: “Não tenho como te 

contradizer acerca disso, Sócrates; mas isto, comigo mesmo, sei: que, acerca de Homero, digo 

as mais belas coisas dentre os homens e sou desembaraçado e todos os outros afirmam que eu 
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falo bem, mas acerca dos outros poetas, não. De qualquer modo, vê o que é isso” 
12

. No 

entanto, Sócrates continua argumentando que isto não certifica o domínio de uma habilidade, 

ou seja, apenas gostar de um poeta, não lhe qualifica a totalidade de seu conteúdo, visto que 

todo o conhecimento técnico possui um procedimento geral, por exemplo, uma pessoa que 

possui a tékhne da aritmética, deve necessariamente conhecer com precisão assuntos como 

geometria analítica, Teorema de Pitágoras, conversão de unidades de comprimento, massa e 

tempo.  

Sócrates demonstra ao rapsodo que ele não está hábil para dizer poema algum de 

Homero por uso de uma técnica, ou qualquer espécie de conhecimento (epistéme), 

simplesmente por Íon não saber declamar outros poetas, comprovando que ele não possui uma 

habilidade específica que é a da arte rapsódica, admite Sócrates.  

Isso não é difícil de imaginar, meu amigo, mas é evidente a todos que és incapaz de 

falar acerca de Homero em virtude de uma técnica e de uma ciência; pois, se fosses 

tal em virtude de uma técnica, também acerca de todos os outros poetas serias capaz 

de falar; pois, suponho, uma técnica poética leva em consideração o todo. Ou não? 

(532c)  

Em certo ponto, Sócrates chega a reconhecer o valor do rapsodo e elogia sua 

performance e memória, no entanto, desclassifica a arte rapsódica do ramo das tékhnai, 

devido ao ato da rapsódia não deter o domínio de seu instrumento fundamental: a poética.  

Sócrates atribui a Íon uma força divina (533d), o rapsodo é arrebatado pelas Musas, o  

que faz com que ele se sinta impulsionado, dominado quando interpreta os cantos homéricos, 

e Sócrates vai além, conferindo uma analogia dessa força divina sentida por Íon com a pedra 

de Eurípides, a qual era conhecida por Pedra de Héracles. Essa analogia compara o 

arrebatamento do rapsodo pelas Musas com à relação entre a pedra magnética e as ligas 

metálicas. Nas palavras de Fausto dos Santos (SANTOS, 2008) é como se fosse “como um 

imã que tem a capacidade, não só de atrair para junto de si um clipe, mas também de passar 

sua capacidade magnética para este primeiro clipe atraído, que, por sua vez, atrairá outro e 

este outro, outro, e assim sucessivamente, chegando a se formar uma espécie de corrente, 

assim se passa com a poesia. A Musa entusiasma o poeta que, por sua vez, entusiasma o 

rapsodo e este a audiência. Toda relação efetiva que se mantém com a poesia, seja ela criativa, 

interpretativa ou contemplativa, dimana da Musa. Para participar dessa corrente, é preciso não 

estar consciente de si mesmo (émphrom) (cf. 535b), mas antes, sem juízo, insensato, demente 
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(ékphron) (cf. 534b), não agindo de acordo com a própria capacidade intelectiva (noûs) e, 

tornando-se, assim, um meio através do qual seja possível fluir a presença das Musas 

(entheós) (cf.534b). Ou seja, nas palavras do próprio Sócrates, „ninguém está em condições de 

poetizar antes de estar endeusado, demente e não habitando mais nele a inteligência‟
13

.  

Vale ressaltar um detalhe importante e sutilmente oculto na fala de Sócrates, enquanto 

ele compara a interpretação, as performances do rapsodo a uma pedra magnética, é notável 

não só uma ironia quanto uma oposição de Sócrates novamente sobre se a arte rapsódica é 

dotada de uma técnica. Se há uma dependência por completo da criação poética em relação ao 

divino, e se o poeta não é capaz de proferir oráculos ou de recitar os cantos sem o auxilio das 

deusas, isto vai em contraposição a habilidade inteligente da técnica, visto que nela se obtêm 

conhecimento especifico de algo, tem-se o controle de sua prática, enquanto que no estado de 

entusiasmo depara-se dominado por delírios, arrebatado pelas deusas.  

A poesia na cultura grega era comumente relacionada a mistérios, discursos obscuros e 

também a expressão profética dos advinhos e oráculos. A noção de entusiasmo também era 

facilmente encontrada na cultura grega, associada à loucura e irracionalidade, atreladas a 

intervenção das Musas. Dodds (DODDS, 2002) afirma que, de todas as “realizações que não 

dependem totalmente da vontade humana, a criação poética contém um elemento que não é 

„escolhido‟, mas sim „concedido‟. Para o grego antigo, dizer que a piedade é „concedida‟ quer 

dizer que ela é „divinamente concedida‟, mas se considerarmos as ocasiões em que o poeta da 

Ilíada apela ás musas para obter ajuda, veremos que o elemento em questão concerne ao 

conteúdo e não a forma”. Observa-se que no Íon Platão exagera em certo ponto sobre alguns 

termos da tradição poética, como se o poeta fosse um total dependente das deusas e não 

tivesse domínio total sobre o processo de sua criação poética
14

. 

Sócrates quando trata da noção de entusiasmo, não se restringe apenas aos rapsodos e 

poetas épicos, ele incorpora também a classe dos ditirambos, as coribantes, pantomimas, os 
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 Quando me refiro a domínio total, tento aludir aqui nesse ponto do diálogo Íon. Na passagem em que 

o rapsodo comunica a Sócrates “Pois eu olho para baixo, de cima do palco, a cada vez, e os vejo não só 

chorando, como lançando olhares terríveis e seguindo as palavras com estupor. Pois eu também tenho que 

prestar muita atenção a eles: já que, se os ponho a chorar, eu mesmo vou rir, recebendo dinheiro, mas se eles 

riem, eu mesmo vou chorar, perdendo dinheiro” (535e), aqui vemos que por mais que o rapsodo demonstre estar 

arrebatado pelas musas no momento de suas performances, demonstra que têm consciência de que, se não for 

gracioso, espetacular em seus cantos, não terá êxito em seu pagamento em contraposição ao total arrebatamento 

insistentemente propagado por Sócrates.  
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poetas líricos e os oráculos (534c-d). Nesse sentido, tanto os poetas como os advinhos, seriam 

uma espécie de conexão entre as musas e o humano
15

. Segundo Dodds  

 

O poeta sempre pergunta às musas o que ele deve dizer, nunca como deve dizê-lo e 

as questões são sempre de fato. Inúmeras vezes ele pede informações sobre batalhas 

importantes. Numa delas ele invoca as musas de modo bastante elaborado, 

suplicando por inspiração a respeito de uma lista para a formação do exército – 

“porque vocês são deusas, assistindo a todas as coisas, sabendo todas as coisas, 

enquanto sabemos apenas por ouvir falar, sem verdadeiro conhecimento de causa” 

[visto na Ilíada, 2.484 sg.]. Estas palavras ávidas por ajuda possuem o halo da 

sinceridade; o primeiro homem a usá-las sabia da falibilidade da tradição e se sentia 

incomodado por isso. Ele queria provas diretas das verdades transmitidas. Mas numa 

época sem documentos escritos, onde encontrar tais provas diretas? Assim como a 

verdade sobre o futuro só seria atingida se o homem entrasse em contato com um 

conhecimento mais amplo, a verdade sobre o passado também só poderia ser 

preservada em condições similares. Os repositórios humanos de tais verdades (os 

poetas) possuíam (a exemplo dos videntes) recursos técnicos próprios, certo 

treinamento profissional. Mas a visão do passado, como a intuição quanto ao futuro, 

permanecia uma faculdade misteriosa, apenas parcialmente sobre seu controle, 

dependente em ultima instância, da graça divina. Através dessa graça, poeta e 

vidente podiam ambos usufruir de um conhecimento que era vedado a outros 

homens. Em Homero as duas profissões são bastante distintas, mas temos boas 

razoes para crer que certa vez elas haviam estado unidas, pois a analogia entre as 

duas profissões continuava ainda a ser sentida. Portanto, o dom das musas (ou um 

dos seus dons) é o poder da fala verdadeira. (DODDS, 2002, p. 86) 

   

Reconhecer que Sócrates está certo diante de seus argumentos, é pouco provável para 

Íon, admitir isso faria com que ele fosse desqualificado da classe das tékhnai. Sócrates 

pergunta ao rapsodo: “das coisas de que Homero fala acerca de qual tu falas bem?” (531a). E 

Íon ingenuamente responde que domina todos os assuntos dos quais Homero trata em suas 

poesias, julgando conhecer todas as classes de Tékhnai a partir de Homero (536e), Sócrates, 

possivelmente indignado com tamanha infantilidade, rebate que não é possível apreender 

todas as técnicas apenas pelos discursos de um poeta, na medida em que cada técnica, cada 

habilidade possui seu conhecimento específico, e não existe de forma alguma uma técnica que 

domine todas as outras, o carpinteiro certamente não possui o conhecimento da aritmética 

como um matemático, ou um general não prescreve um remédio a um doente, já que isso é de 

domínio de um médico. No entanto, uma ressalva a se fazer é que não só o rapsodo, mas toda 

a cultura grega via Homero como fonte de conhecimento, uma espécie de enciclopédia da 

época.   

                                                 
15

 Segundo DODDS, um dos tipos de loucura é o da loucura divina, que ele define como “possessão 

(κατοκωτη) através das deusas” e afirma ser indispensável para a produção do melhor gênero de poesia.   
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Sócrates questiona Íon perguntando qual o objeto que certifica a tekhné da arte 

rapsódica, e o rapsodo prontamente alega indicando que são todas as passagens da Ilíada e da 

Odisséia, ou seja, que todos os poemas homéricos são o objeto especifico da arte rapsódica.  

Por fim, o diálogo retoma a questão dos poetas serem entusiasmados pelas deusas para 

suas criações poéticas e com a posição firme de Sócrates sobre essa classe não possuir tékhne, 

tais como a do metalúrgico, o médico ou o marceneiro. Reafirma que os raposos são tomados 

por inspiração divina e Íon reconhece, até mesmo para encerrar o diálogo, que é mais bonito 

ser inspirado, arrebatado pelas musas, do que ser injusto ou mentiroso (542b).  
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CAPÍTULO II 

2 A REPÚBLICA 

A educação é a dimensão em que decidimos se amamos suficientemente o mundo 

para assumir responsabilidade por ele. 

Hannah Arendt 

 

2.1 Introdução 

Um dos textos mais importantes da história da filosofia é a obra “República” 

(Πολιτεία), pensando na obra como um todo, é o livro mais pretensioso de Platão, no qual ele 

desenvolve de maneira mais profunda sua concepção de filosofia ou questões como, o que é o 

filósofo? O que o filósofo conhece? Como entender a realidade que o filósofo conhece, ou 

seja, vários temas como metafísica, ética, política e teoria do conhecimento são abordados 

neste diálogo A República. Vale ressaltar que Platão trabalha de maneira mais sistemática e 

mais unificada, uma vez que estes temas estão todos encadeados, como diz Koyré: 

Ler Platão é um grande prazer. É mesmo uma grande alegria. Os seus textos 

admiráveis, em que uma perfeição única da forma se alia a uma profundidade única 

do pensamento, resistiram à usura do tempo. Não envelheceram. Continuam vivos. 

Vivos como nos dias longínquos em que foram escritos. As questões indiscretas e 

perturbantes – o que é a virtude? A coragem? A piedade? Que querem estes termos 

dizer? – questões com as quais Sócrates aborrecia e exasperava os seus concidadãos, 

são tão atuais - e, de resto, tão embaraçantes e perturbantes – como outrora. É por 

isso, provavelmente, que o leitor de Platão sente por vezes um certo mal-estar, um 

certo embaraço. O mesmo, sem dúvida, que sentiam outrora os contemporâneos de 

Sócrates. (Koyré, 1963) 

A “República” de Platão tem um poder de fascinar e de enfurecer que poucas obras 

têm. Pode-se discutir sobre qualquer coisa, se devemos censurar as artes; o que é justiça? 

Como é uma boa sociedade? O que é autêntico e falso? Como se tem conhecimento? O que 

ensinar aos jovens? Todas essas questões encontram-se na obra de Platão.  

Certamente, uma das partes mais polêmicas da “República” é a posição intolerante, 

severa e algumas vezes até agressiva de Platão para com os poetas. Para o filósofo, o objetivo 

dos poetas não era encontrar a verdade e sim emocionar as pessoas, assim como os sofistas, 

eles não se interessam pela verdade, não se dedicam a ensinar a chegar à verdade. A poesia 

nos afetaria emocionalmente abaixo do nível do desejo e dos juízos racionais. Uma vez que a 
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verdade caminha ao lado da justiça, assim como a justiça caminha ao lado da felicidade, a 

felicidade caminha ao lado da vida boa.  

Segundo Pinheiro (Pinheiro, 2007), para Platão a poesia grega podia conduzir os 

cidadãos da cidade a uma psicagogia, por sua vez: 

Platão critica aqui claramente certos aspectos da poesia grega e também a forma 

como ela termina por deixar a alma do povo grego. O que nos importa salientar é 

que a filosofia se baseia em uma condução da alma total de quem a empreende, 

condução certamente apoiada nos ditames da razão, mas que, se esses ditames 

também não transformassem a vida do aprendiz de filosofia, não alcançariam o seu 

objetivo principal. A crítica à poesia não pode ser confundida com uma crítica à vida 

necessária a qualquer investigação filosófica. A filosofia trata dos temas centrais da 

vida e de forma alguma ela pode se tornar um mero manuseio de argumentos, 

prescindindo de um envolvimento vital com suas investigações: seu objeto principal 

era a transformação da vida, sem alcançar esse objeto, ela não poderia levar o nome 

que leva, amor à sabedoria. Essa condução da vida, a psicagogia, é a experiência 

vital necessária à compreensão efetiva da filosofia, sempre respeitando os ditames da 

razão; respeito esse que não ocorre na poesia, apesar de ela também poder produzir 

uma psicagogia. (Pinheiro, 2007) 

A poesia, na voz de Sócrates, além de ser corrosiva e gerar na alma um apreço pelos 

prazeres mundanos, arruína o conhecimento dos ouvintes, não permitindo a constituição de 

uma cidade ideal, construída da melhor maneira possível
16

.  

Em contrapartida, de início pode-se até passar despercebido o porquê de Platão não 

evidenciar os seus reais motivos para criticar os poetas. No entanto, esses reais motivos são de 

fato apresentados praticamente em todo o livro, mesmo que de forma implícita. Isso quer 

dizer que a crítica ou até mesmo expulsão dos poetas não se distancia de temas como a 

fundação da cidade-modelo, a educação proposta aos guardiães e ao rei filósofo ou até mesmo 

sobre a questão da alma.  

Sendo assim, Sócrates começa a fantasiar a primeira utopia na literatura ocidental, 

afinal de contas a sociedade é apenas a alma em escala maior. Ele cria originalmente a cidade 

como um truque para compreender os seres humanos. Elabora assim um organizado modelo e 

nos diz que somos todos feitos de três partes. Uma racional, uma emocional que ama, honra, e 

fica zangada, e a que ele chama de “apetitiva”, que deseja comida, bebida, sexo, os apetites do 

corpo. 
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Os apetites animais devem ser mantidos em suas jaulas. Razão e honra governarão a 

República, tal como a alma bem doutrinada. Todos terão trabalho e uma classe social de 

determinada cor, bronze para trabalhadores, comerciantes e artesãos, prata para guerreiros e 

guardiões e ouro puro naturalmente para os Reis filósofos. 

As mães cuidam dos bebês, mas não sabem quais são seus filhos. O lugar de uma 

criança não é determinado por sexo ou raça, mas puramente por inteligência, por exemplo, a 

filha de um fazendeiro pode tornar-se rainha filósofa. Ele imagina que mulheres chegarão à 

classe superior. Platão, em algumas passagens do livro V, demonstra que não há diferenças 

naturais entre homens e mulheres. O filósofo, desta forma, declara que o papel social da 

mulher não se deve restringir apenas a procriação, doxa atenienese da época, ela pode também 

vir a desempenhar as mesmas funções que o homem: 

Se, portanto, se evidencia que os dois sexos diferem entre si quanto às suas aptidões 

para exercer certa arte ou certa função, diremos que é preciso consignar esta arte ou 

esta função a um ou a outro; mas se a diferença consiste somente no fato de a fêmea 

conceber e o macho engendrar, nem por isso aceitaremos como demonstrado que a 

mulher difere do homem sob o aspecto que nos preocupa, e continuaremos pensando 

que os guardiões e suas mulheres devem desempenhar os mesmos empregos. (454e) 

 Os leitores na época de Platão provavelmente receberam isso com perplexidade já que 

as mulheres atenienses não tinham direito ao voto e nem mesmo à instrução. Esposas não se 

alimentavam junto com seus maridos e algumas vezes nem eram as parceiras sexuais 

“preferidas”, muito menos lutariam a seu lado na guerra.  

A proposta de Platão, em síntese, nos diz que é necessário ultrapassarmos a diferença 

sexual na hierarquia. O filósofo, na voz de Sócrates, afirma que para uma cidade-ideal as 

aptidões naturais dos sexos tem de exercer as atribuições igualmente: 

Por consequência, meu amigo, não há emprego concernente à administração da 

cidade que pertença a mulher enquanto mulher, ou ao homem enquanto homem; ao 

contrário, as aptidões naturais se distribuem igualmente entre os dois sexos, e é 

conforme à natureza que a mulher, tanto quanto o homem, participe de todos os 

empregos, ainda que seja, em todos, mais fraca do que o homem. (455d-e)  

Teria a “República” significado uma cópia do real ou uma sátira política como alguns 

eruditos insistem? Há a sensação de que na cidade ideal não poderíamos fazer o que 

quiséssemos. Não poderíamos ter nossas próprias famílias. São ideias estranhas a princípio, 

por outro lado, há esse lado incrível pelo amor em aprender, compreender, tentar colocar 

todas as peças de nossas vidas e do mundo juntas, de uma forma que, mesmo por um 
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momento faça sentido. É uma ideia tão poderosa que mesmo o preço sendo alto, vale a pena 

pensar... 

Platão não quer dirigentes lutando por dinheiro ou relações pessoais, portanto isto não 

lhes é dado, de resto, lhes é permitido o conforto de seus lares e de suas famílias, mas nada 

menciona de como as coisas serão conduzidas. Aqueles que têm posses não podem governar, 

aqueles que governam não podem ter, de fato, é uma ideia interessante.  

2.2 A educação das crianças, dos guardiães e do rei filósofo 

Como já havíamos dito, a poesia exercia um papel pedagógico na Grécia antiga. Platão 

supõe que histórias fictícias e representações poéticas desempenham um papel dominante na 

educação.  

Para manter a qualidade do rebanho, os reis filósofos secretamente organizavam 

“loterias de acasalamento” para produzir melhores rebentos. Uma vez que as crianças nascem, 

a sociedade começa a formar seus caráteres, cedo e com cuidado. 

É por isso, sem dúvida, que é preciso fazer o máximo para que as primeiras fábulas 

que ela ouve sejam as mais belas e as mais apropriadas para ensinar-lhe a virtude. 

(378e)  

Uma das questões debatidas atualmente trata-se da educação dos jovens. Na verdade 

tem como origem origem o pensamento platônico. O que falar a eles sobre ética? Para 

assegurar que a “República” se mantenha no caminho permite-se às crianças escutar apenas 

contos heróicos e otimistas. As histórias de Homero, sobre ataques de cólera dos deuses e 

festejo com humanos não tem lugar, da mesma forma a música agressiva. Sócrates decreta 

que qualquer poeta que se recuse a produzir contos e poemas politicamente corretos, será 

expulso do reino.  

Platão tem no seu horizonte, sobretudo, a cidade de Atenas, quando ele está pensando 

na construção da cidade. A cidade começa com as necessidades básicas de sobrevivência, 

portanto precisa haver certo comércio na cidade, mas logo se entra na questão da necessidade 

da segurança, o que introduz a figura do Guardião, que é uma figura central, porque é da 

classe dos Guardiães que vai emergir o filósofo ou os filósofos. 

O guardião deve deter certas qualidades que definem uma natureza filosófica aliada a 

uma educação, permitindo o surgimento de alguns indivíduos que deterão a capacidade de 
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governar a cidade. O bom guardião deve ser corajoso, deve deter a capacidade de aprender 

com facilidade, boa memória e desviar-se do domínio do riso. 

É preciso que nossos guardiães tampouco sejam amigos do riso. Pois, quase sempre, 

quando nos entregamos a um riso violento, tal estado acarreta, na alma, uma 

transformação igualmente violenta. (388e) 

Recebendo a educação adequada, esse é um dos pontos mais importantes do diálogo, 

essa classe de guardiães poderá no futuro levar ao surgimento de alguns ou de um indivíduo 

dotado de uma natureza excepcional que deve receber outra educação de nível superior: o 

aprendizado das ciências. Finalmente, obtendo o aprendizado da dialética, que é a ciência 

suprema, então ele terá as condições de ter o conhecimento do que Platão chama de formas ou 

ideias, que seria essa realidade que ultrapassa a esfera do mundo sensível, na qual se pode 

conhecer as formas, e acima de todas, a forma do bem, que unifica todas as outras. 

Conhecendo a forma do bem, ele tem o conhecimento sobre a realidade e esse conhecimento 

lhe confere as condições de legislar na cidade. A legislação da cidade visa, sobretudo, a 

manutenção da unidade da cidade, porque a realidade suprema é unificada pela forma do bem. 

Então a constituição da cidade é a maneira pela qual o filósofo pode trazer ao mundo sensível, 

na medida em que isso é possível, a unidade, ou seja, toda legislação visa a manutenção da 

unidade, as partes devem ser pensadas, ordenadas e coordenadas pelo filósofo. Nesse sentido, 

as classes da cidade devem estar em harmonia, ser harmonizadas pelo filósofo ao legislar de 

modo que se mantenha essa unidade. Isso envolve toda uma educação, que ocupa boa parte 

dos diálogos, os livros II, III, VI e VII da República, que são o cerne da filosofia, da 

metafísica e da teoria do conhecimento platônico. 

Como organizar uma sociedade de maneira adequada? Como elaborar suas leis? Quem 

deve governá-la? Sob o olhar atento de Platão, em seu projeto-modelo de sociedade, estariam 

os sábios. São os filósofos que devem governar, afinal de contas, eles conhecem o plano das 

ideias, melhor do que os outros homens, baseando-se na sabedoria e pelo uso sistemático do 

raciocínio, eles saberiam distinguir melhor o certo do errado, o justo do injusto, o bem do mal. 

Comumente, chamamos esse pensamento de metáfora do Rei-filósofo, ou seja, são os 

filósofos que devem governar. Platão tentou colocar isso em prática, quando deixou Atenas, 

momentaneamente, depois da morte de Sócrates, nesta época é que ele começa a elaborar sua 

concepção.  
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Atenas, escola da Hélade, cidade que se orgulhava de sua cultura, de suas leis, de seu 

governo, tinha condenado o mais sábio e o mais justo dos homens, na visão de Platão, algo 

estava errado no governo daquela cidade. De certo modo, Platão se empenha justamente em 

como deveria ser administrada uma pólis para trilhar o caminho da justiça e atingir um bem 

comum. 

 Incrédulo com os acontecimentos em Atenas, e com a condenação de seu mestre, o 

filósofo formula sua concepção do que seria um governante ideal para reger sabiamente a 

pólis sem que houvesse injustiça ou qualquer arbitrariedade. 

Sabe-se, por exemplo, que Platão no sul da Itália, viveu em algumas colônias gregas e 

tentou ali persuadir alguns governantes a governar dentro desses moldes que ele propunha e 

que acreditava conduzir a sociedade para aquilo que chamamos de justiça e de bem. 

Esbarrando numa série de dificuldades, ou seja, em situações concretas, e inclusive no fato de 

que ele idealiza esse governante, logo se dá conta que não é o rei que tem de ser transformado 

num filósofo, dificilmente torna-se uma pessoa sábia à força. Ele começa a se dar conta de 

que transformar reis em filósofos, talvez não seja o caminho correto, mas sim, transformar os 

filósofos em governantes.  

Ele propõe então que os filósofos assumam esta tarefa, de colocar seu conhecimento a 

serviço do bem comum. Ora, reparamos que Platão primeiro tenta transformar governantes 

em filósofos e vendo que isso era praticamente inviável, se convence a propor então que os 

filósofos assumam a tarefa de governar, ou seja, estipula a teoria do Rei-filósofo.  

A pergunta que fazemos é: Como Platão apresenta a educação ideal daqueles que 

devem se transformar em reis filósofos? O processo de aprendizagem seria ensinar aritmética 

para introduzir o pensamento matemático? A diferença entre a educação dos guardiães e a do 

rei filósofo, consiste nas apreensões, enquanto os guardiães apreendem através da experiência, 

o rei filósofo apreende através dos conceitos abstratos. A dialética, por exemplo, estimula o 

pensamento abstrato. 

Para o filósofo, a dialética seria uma espécie de Pharmakón, um termo que significa 

tanto remédio quanto veneno, podendo apresentar-se como benéfico ou maléfico. A depender 

da dose, Havelock (1996) nos apresenta que teríamos o Pharmakón como uma espécie de 

remédio para a memória e instrução da cultura grega, que poderia repudiar o ritmo e a 

emoção.   
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- Mas também devemos fazer grande caso da verdade. Pois se razão nos cabia há 

pouco, se a mentira é realmente inútil aos deuses, mas útil aos homens, sob a forma 

de remédio, é evidente que o emprego de tal remédio deve estar reservado aos 

médicos e que os leigos não devem sequer tocar nele.  

– É evidente – disse ele.  

– E se compete a alguém mais mentir, é aos chefes da cidade, para enganar, no 

interesse da cidade, os inimigos ou os cidadãos; a qualquer outra pessoa a mentira é 

proibida, e declaremos ao particular que mente aos chefes comete uma falta da 

mesma natureza, porém maior, que o doente que não conta a verdade ao médico, que 

o aluno que oculta ao pedótriba as suas condições físicas, ou o marinheiro que ilude 

o piloto sobre o estado do barco e da tripulação, não o informando do que faz ele 

mesmo ou um de seus camaradas.  

– É absolutamente certo – reconheceu. 

– Por conseguinte, se o chefe surpreende, em flagrante delito de mentira, qualquer 

cidadão da classe dos artesãos, seja advinho, médico ou carpinteiro, há de puni-lo 

por introduzir prática capaz de destruir e perder uma cidade tanto quanto um barco.  

- Há de puni-lo, se as ações corresponderem ás palavras.  

– Mas, não é a temperança necessária aos nossos jovens?  

– Como não?  

– Ora, para a massa dos homens, os principais pontos da temperança não são os 

seguintes: obedecer aos chefes e ser amo de si mesmo no que concerne aos prazeres 

do vinho, do amor e da mesa? (389b). 

Platão evidencia que, na formação do rei filósofo, a mentira pode ser útil em forma de 

remédio, no entanto, este tem de ser bem dosado, bem administrado correto, e apenas é 

permitido que seja usado pelo rei filósofo. Na formação da cidade ideal, a mentira só é 

permitida pelos governantes em prol do bem para os cidadãos, e para os médicos em favor de 

seus pacientes.   

Platão baseou sua fábula na premissa de que as pessoas não são iguais. Os cidadãos da 

“República” estão satisfeitos com seu lugar na vida, sob a ótica deles os deuses os criaram 

para propósitos diferentes, por isso, fizeram algumas pessoas com ouro em suas veias, 

algumas com prata e algumas com bronze. No livro, Sócrates chama a história de nobre 

mentira. 

A primeira parte da educação dos guardiões é um dos trechos mais impactantes e 

importantes da “República”, livros II e III, porque ele diz que a boa educação se faz por 

narrativas dos mitos, mas não por mitos de Homero e Hesíodo, que são a grande base da 

educação, uma vez que eles são mentirosos, na voz de Sócrates, segundo Platão: 

Porque diríamos, penso, que os poetas e os fazedores de fábulas cometem os maiores 

erros em relação aos homens, quando pretendem que muitos injustos são felizes, 

enquanto os justos são infelizes; que a injustiça é proveitosa se permanece oculta; 

que a justiça é um bem para outrem, mas para a gente um dano. Proibir-lhes-íamos 

semelhantes discursos e prescrever-lhes-íamos que cantassem e dissessem o 

contrário; não achas, também? (392b) 
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Porque eles narram uma concepção falsa de divindade, divindades que mudam de 

forma caprichosa, invejosa, quando na verdade o divino deve ser concebido como imutável, e 

nunca como causa do mal e sim, como causa do bem. 

Talvez tenham sua utilidade sob qualquer outro aspecto; mas receamos que tal 

tremor enfebreça e amolente exageradamente nossos guardiães. (387c) 

Claramente, nesta passagem, Platão já nos mostra que a poesia é considerada 

irracional e ilógica para a educação dos guardiães. Na cidade que está sendo construída, os 

mitos devem narrar acontecimentos dos quais os deuses ou o Deus, seja sempre Bom. 

Platão toma a cidade de Esparta como modelo na República descreve o papel do sábio 

e como deveria ser organizada e governada a sociedade. Esparta é vista por Platão como bem 

organizada “racionalmente”, no sentido em que Platão percebe que a sociedade Espartana, 

funciona analogamente como um corpo, ou seja, cada parte tem uma tarefa, e se cada parte 

cumpre sua tarefa, a cidade atinge aquilo que ele entendia como bem coletivo, bem comum. 

Por exemplo, ao comparar a sociedade com um corpo e, de certa forma, Esparta estava 

organizada assim, Platão percebe que uma parte da sociedade existe para sustentar a cidade, 

assim como as pernas existem para sustentar o corpo. Assim como o corpo tem os braços para 

defesa, a sociedade teria guerreiros para protegê-la e defendê-la, bem como o corpo tem no 

cérebro a parte que comanda todas as outras partes.  Platão imaginava que os filósofos é que, 

similarmente teriam esta função: governar a cidade.  

A metáfora do Rei-filósofo compara a sociedade com um corpo, mais ainda, distingue 

no homem três almas, ou seja, aquela que é governada pelas nossas paixões, nossos instintos, 

Platão cita, por exemplo, a parte inferior do corpo, que inclui o ventre e a genitália, aquilo que 

de certo modo nosso corpo pede de imediato, nossos instintos, enquanto que a parte mediana, 

onde se encontra o abdome é a parte instintiva, que é movida pelas emoções, paixões, 

instintos, e não exatamente por aquilo dito racional. Por exemplo, quando falo que me sinto 

atraído por uma pessoa, não há uma explicação para isso, apenas sinto a atração. A parte de 

cima, onde se encontra o busto, se caracteriza pela força, determinação e coragem, que 

suporta os desafios e enfrenta o dia-dia para garantir sua existência, Platão chama de alma 

irascível, ou seja aquela que é capaz de reagir com firmeza, bravura a uma situação de 

ameaça. Enquanto que a parte superior, onde se encontra a cabeça, é a parte que ultrapassa a 

aparência, que pensa, que reflete e está mais apta a governar o restante do corpo e é também 

aquela que deveria governar a sociedade, os que tem sabedoria e conhecimento.  
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Platão posiciona-se sobre a questão do Rei filósofo de forma simples e concreta. Esta 

questão, na verdade, surge uma vez que o Estado se conserva e sobrevive sob um elemento 

que organize e, de certa forma, estipule as regras. A partir deste ponto, chegamos à imagem 

do governante-filósofo.  

Como já havíamos falado sobre a educação dos guardiães, bem como num esquema 

sistemático, surge a educação do governante-filósofo. Para esta formação, se exige muito mais 

tempo, entre outros atributos.  

Na passagem 412b, Platão já nos orienta que este governante deve surgir da classe dos 

guardiães, no entanto, possuir uma melhor educação à qual o exercício do poder supremo está 

subordinado. Segundo Jaeger: 

A educação não acaba, de forma alguma, na formação dos “guardiães”. Preparar os 

homens para a profissão de governantes exige um processo de seleção especial, que 

de momento se examina aqui apenas naquilo em que a sua execução cai dentro do 

âmbito da educação dos “guardiães”. Mediante uma observação e um exame 

incessantes mantidos desde a infância, verifica-se quais são os “guardiões” que 

possuem em mais alto grau as qualidades de sabedoria prática, de talento e de 

preocupação pelo bem comum, decisivas naqueles que vão reger o Estado. A sua 

incorruptibilidade e o seu autodomínio são postos à prova por meio de tentações de 

todas as espécies, e só são elevados à categoria de “guardiões”, no verdadeiro e 

estrito sentido da palavra, aqueles que chegam sãos e salvos ao fim destas provas 

suportadas durante vários decênios: os demais são considerados meros “auxiliares” 

daqueles. (JAEGER, 2001, p. 802) 

Voltemos à parte em que foi descrita a alma. Há um mito que dizia em que havia 

almas de ouro, prata e bronze e é por este sistema de diferenciação que se dá a autonomia para 

este processo. No entanto, nem tudo está tão premeditado assim. Deparamo-nos com as 

passagens 414d-415d em que ocorre a possibilidade de ser escolhido alguém do terceiro 

escalão, se este possuir os atributos necessários para o exercício do rei filósofo.  

O seu governante é o produto máximo da educação e a missão que lhe é designada é 

a de ser o educador supremo de toda a cidade. (JAEGER, 2001, p. 803) 

Novamente, voltamos ao ponto, Platão ao elaborar seu projeto de Cidade-modelo, 

recoloca algumas finalidades, que não avistava na situação atual de Atenas, com alguns 

parâmetros, a seu ver, deslocados. Daí a ênfase em reestruturar uma Pólis, como elucida 

Jaeger: 

A missão do verdadeiro estado não é tornar o mais feliz possível a classe dominante 

da população, uma vez que tal estado deve velar pela felicidade de todos, e isto 

depende de que cada indivíduo cumpra o melhor possível a sua função específica. 

(JAEGER, 2001, p. 804) 
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2.3 A concepção platônica de arte 

Platão, em sua apresentação do que seria uma cidade ideal, nos fornece uma série de 

parâmetros de como seria e o que precisaria uma pólis para ser modelo a seus cidadãos. A 

proposta de A “República” tem como intuito uma reflexão sobre uma possível cidade ideal, 

que faz com que a sociedade não apenas compreenda e receba a política, e que a conduza em 

seus caminhos, mas também que o homem entenda seu papel político. Não haveria outra 

opção a seguir, senão os caminhos da ética, que gerariam a plenitude da “pólis perfeita”. 

Dentre os fatores propiciadores do bem-estar social estão a ética e a justiça, levando 

em conta que um e outro são interdependentes. A educação seria o ponto de partida e 

principal instrumento de seleção e avaliação de cada pessoa, conforme suas aptidões. 

 Através de Sócrates, personagem-chave do diálogo, propõe-se, como em um exercício 

de imaginação, a construção de uma sociedade ideal, verdadeiramente justa, traçando 

paralelos com o comportamento e as características que o indivíduo dessa cidade deveria 

apresentar. Ao trabalhar conceitos como: política, justiça, ética, ele também debate, em vários 

capítulos, a questão da arte na pólis, fio condutor desta discussão.  

Ao se referir à questão da arte, o filósofo destaca o poder que ela exerce sobre os 

indivíduos e ressalta que, se fossem direcionadas para o belo e o justo, tanto a arte quanto a 

poesia, poderiam ser úteis ao desenvolvimento de uma cidade ideal.  

Especificamente no livro X, Platão discute se a arte realmente exerce um papel 

relevante na cidade, em um diálogo entre Sócrates e Glauco, os quais gozam de grande 

habilidade retórica. A discussão gira em torno de qual é a verdadeira utilidade da arte.  

No início do livro X, já é posta em questão a concepção de arte como imitação. 

Sócrates não mede esforços para, já de início, combater a arte, trazendo em seu argumento 

que a arte imitativa é uma coisa inteiramente fútil e sem valor. Em grande parte da discussão, 

argumenta para Glauco que o conceito de arte puramente mimética, ou seja, voltada apenas 

para o prazer, é fútil e não possui nenhum conteúdo de verdade, e que o correto a se fazer é 

excluí-la da pólis, além disso, o filósofo incita um pouco mais, afirma que a arte não melhora 

o homem, mas o corrompe porque é mentirosa, não educa, mas deseduca, porque se dirige às 

faculdades irracionais da alma, que são as partes inferiores: irascíveis e apetitivas. A poesia é 

duplamente nefasta: enquanto promete falsamente que trará um ganho cognitivo, ela traz 
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somente dano psicológico e ético ao individuo e à comunidade. Assim sendo, para o filósofo, 

a arte não desvela, mas oculta o verdadeiro porque não conhece.  

O filósofo ataca de todos os ângulos, não só Homero e Hesíodo, mas todos os poetas 

trágicos e outros imitadores, pois, para ele, a arte é algo feito apenas para estimular nosso 

prazer, aflorar nossa sensibilidade, e nisso detecta Sócrates, reside um crucial perigo. Como 

sintetiza Fernando Muniz
17

, a arte por ser dotada de uma potência corrosiva, que aflora os 

prazeres do homem remetendo ao sensível, se coloca em oposição à cidade justa, visto que na 

pólis, o homem tem de seguir a lei, e o homem ideal é o homem de caráter moderado, que não 

se aflige de modo algum, ou seja, quando um infortúnio pessoal o atinge, tem de se manter 

calmo e corajoso com um caráter prudente e tranquilo. E assim que o homem deve agir, pois a 

conduta que nos causa algum tipo de angústia, dor ou lamentação, conviria apenas às 

mulheres. 

A lei reza que nada há de mais belo do que guardar a calma, dentro do possível, na 

desgraça, e não se afligir de modo algum, porque 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 porque o que deveria, nestas conjunturas, vir assistir-nos o mais depressa possível, 

é obstado de fazê-lo pela tristeza. (604c) 

Aqui, Platão descreve que os impulsos contrários ao homem, que levam à perda da 

calma, não fazem parte do caráter do homem ideal, visto que, se algo o aflige, ele não pode se 

deixar abater, pois assim deixará que se manifestem as partes inferiores da alma, ou seja, a 

parte irascível e apetitiva. E quando se refere à tristeza, nos prescreve agir por meios da razão, 

pois seremos melhores cidadãos. 

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. (605d) 

Podemos extrair desse diálogo novamente a repulsa de Platão contra a arte pois, de 

alguma forma, o homem, ao assistir ou ter contato com a poesia, não só de Homero, mas de 

qualquer outro poeta trágico, se deixa abater pelas emoções, ou seja, deixa-se corromper pela 

sensibilidade, paixão que o distancia da conduta racional. Na poesia de Homero, com a noção 

de redenção das culpas dos heróis pelo sacrifício aos deuses, exime os homens da 
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responsabilidade pelos seus erros ou faltas. O pensador acusa a poesia de ser capaz de 

corromper pessoas honestas, incitando-as a algo realmente temível. 

A crítica que Platão faz à arte deve-se ao fato dela ser duplamente irreal, dito de outra 

forma, para ele, o imitador, ou seja, o artista é portador de opinião reta
18

 e não de 

conhecimento, não tem nenhum conhecimento válido do que ele imita, sendo a imitação uma 

espécie de jogo de criança, despido de seriedade. Outro ponto a que Platão recorre, afirmando 

o fato da arte ser irreal, é o caso da poesia trágica, composta em versos jâmbicos
19

 ou em 

versos épicos. Neste caso, o filósofo alega que esses poetas são os imitadores de mais alto 

grau (602b). 

É interessante notar que as críticas de Platão sobre a arte são detectadas como uma 

ameaça, pois fica evidente nos diálogos entre Sócrates e Glauco que os prazeres 

proporcionados pela arte destroem as condições de acesso ao conhecimento. A arte é 

composta de uma potência corrosiva, ela arruína o intelecto, a poesia causa um 

entorpecimento do raciocínio ao afrouxar as armas que a razão fornece (medir, calcular e 

pesar), provocando na alma uma perturbação interna, sendo assim um mau guia de conduta 

(602d). Do ponto de vista moral, podemos extrair que esse „entorpecimento‟, como afirma 

Platão tem implicações práticas, pois desvia o homem de uma conduta orientada pela razão e 

o impele, em contrapartida, a agir conforme as inclinações sensíveis e passionais. 

Portanto, para o filósofo, a arte permitida na cidade ideal seria a que espelharia apenas 

os bons valores, em oposição àquela que tenta imitar tudo indiscriminadamente, visto que o 

efeito que a arte causa no espectador estimula principalmente as emoções. Quanto mais o 

espectador for influenciado, maior será o efeito sobre seu caráter, assim sendo, se as artes 

miméticas ou poesia forem permitidas, a cidade será governada no sentido do prazer e do 

desprazer e não com prudência e leis. 

2.4 Função da poesia na cidade ideal 

A poesia, é para os gregos, uma fonte de informação e formação. Desempenha um 

papel central para a cultura da Grécia Antiga. As palavras proferidas pelos poetas possuíam 
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imediatamente estatuto de verdade. Homero, por exemplo, não era apenas conhecido como 

poeta, mas considerado um grande educador. 

 Tradicionalmente quando se discute o livro X de República, a obra é lembrada pelas 

duras críticas de Platão à poesia. Ele expõe o efeito da poesia como uma espécie de 

enfermidade, para a qual se deve encontrar um antídoto. Assim como os desenhistas 

empregam a ilusão ótica para nos enganar
 
(602d), os efeitos acústicos empregados pelo poeta 

confundem nossa inteligência
 
(602 d). Havelock (1996, p. 20) sintetiza que, para Platão, a 

poesia seria uma espécie de veneno intelectual e inimiga da verdade. 

É problemático que a construção poética de imagens não implique conhecimento 

genuíno? É possível sustentar que, isto é problemático, porque há quem defenda a tese oposta:  

Ouvimos pessoas dizer que os poetas conhecem todas as artes, todos os assuntos 

humanos que dizem respeito à virtude e ao vício, bem como tudo sobre os deuses, 

pois eles dizem que se um bom poeta produz uma bela poesia, ele deve ter 

conhecimento das coisas sobre a qual escreve; de outro modo não teria sido capaz de 

produzi-la. (X, 598e) 

Encontramos em um artigo enfático de Christopher Janaway uma possível solução 

para esse problema:  

Platão quer refutar estas teses. A poesia é uma espécie de produção de imagens – ele 

“imita” os seres humanos agindo de todos os modos, comportando-se bem ou mal e 

experimentando prazer ou dor (603c) – e o fato de ser desta natureza é compatível 

com a ignorância do poeta das verdades sobre o que é real. É este o principal desafio 

de Platão à poesia. (JANAWAY, 2011) 

É interessante notar que os motivos do poeta ser o alvo constante de Platão, são 

precisamente aquelas qualidades que aplaudimos nele: sua sinceridade, sua universalidade, 

sua versatilidade, sua eloquência, seu domínio em fazer transparecerem as emoções humanas, 

assim como sua capacidade de dizer coisas com as quais o público se identifica e interage. 

Um ponto importante destacado é que Platão afirma não ser admitida na sua cidade a 

poesia de caráter mimético, ou seja, a poesia que faz imitação – mímesis, exemplo visto no 

argumento apresentado no livro III. Na seguinte passagem o filósofo expulsa o poeta que pode 

imitar todas as coisas. 

Se portanto um homem na aparência capaz, por sua habilidade de assumir todas as 

formas e tudo imitar, viesse à nossa cidade, para exibir-se com seus poemas, 

reverenciá-lo-íamos profundamente como a um ente sagrado, extraordinário, 

agradável; mas lhe diríamos que em nossa cidade não há homem como ele e nem 

pode haver; então o enviaríamos a qualquer outra cidade, após termos vertido mirra 

sobre sua cabeça e o termos adornado com fitas. De nossa parte, visando a utilidade, 
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recorremos ao poeta e ao narrador mais austero e menos agradável que imitará para 

nós o tom do homem de bem e se conformará em sua linguagem, às regras que 

estabelecemos desde o início, quando empreendemos a educação de nossos 

guerreiros. (398a) 

Nesse passo da discussão, Platão admite certa espécie de poesia que se presta à 

educação dos guardiões. Essa poesia deve construir a imagem do homem de bem como 

modelo de conduta moral a ser imitado. Novamente, o filósofo perceberia a poesia como útil à 

sociedade, aquela que fosse constituída apenas pelos hinos aos deuses e pelos cantos de 

elogios às boas pessoas (607a). No entanto, em grande parte do livro X, Platão analisa que a 

poesia, como uma disciplina educativa, apresenta um perigo moral, assim como intelectual. 

Ela pode desorientar os valores de um homem e o transformar num ser sem caráter, privando-

o, igualmente, de qualquer intuição da verdade, argumenta o filósofo. Logo, é possível fazer 

uma avaliação da poesia na educação. A partir desse contexto, Havelock analisa que a poesia 

pode ser edificante e pode ser uma inspiração para alcançar o ideal; pode ampliar nossos 

sentimentos morais; além disso, é esteticamente fiel, no sentido de que muitas vezes 

descortina uma realidade como que secreta, inacessível a intelectos prosaicos, e quanto mais 

introduzimos essa espécie de linguagem no sistema educacional, melhor. (Havelock, 1996, p. 

22) 

Ao longo do livro X, o filósofo articula uma possível defesa da poesia, entretanto, os 

termos em que ele faz uma concessão à poesia, para defender sua causa se ela o desejar, são 

por si mesmos condenáveis. Na análise de Havelock, Platão a trata, na verdade como uma 

espécie de prostituta ou como uma Dalila que pode seduzir Sansão, se ele o permitir, e privá-

lo, assim, de sua força. Não obstante, Havelock vai mais além, e argumenta que a poesia pode 

encantar, persuadir, adular e subjugar o espectador, poderes que Platão julga serem 

extremamente desastrosos, portanto para não nos deixarmos abater pelo impacto da poesia 

(Havelock, 1996, p. 21), devemos nos manter alertas: “O ouvinte deve estar prevenido, 

receando pelo seu governo interior” (608b). 

Chegamos a uma questão fundamental, qual a função da poesia na cidade ideal? E 

porque Platão desenvolve uma espécie de reforma que exclua a presença dos poetas? De 

acordo com sua hipótese a respeito ideias ou formas, o filósofo ateniense nos responde que a 

poesia está a três graus da verdade
 
(597e). Em sua teoria das ideias, Platão apresenta o mundo 

inteligível, o qual se caracteriza por conter objetos universais e atemporais e o mundo 

sensível, que contém objetos particulares utilizados na vida cotidiana. O nível artístico, que 
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seria o terceiro grau, o mais inferior, conteria imagens imperfeitas dos objetos sensíveis. A 

imitação presente no nível artístico estaria longe do verdadeiro. Suas obras seriam análises da 

mímese imperfeitas de objetos particulares que seriam, por sua vez, cópias igualmente 

imperfeitas das ideias ou formas.  

Platão nos apresenta o exemplo da ideia de conceito geral de cama ideal (397b), que 

reúne todos os particulares, as camas sensíveis, que são utilizadas cotidianamente, e as camas 

representadas pelos pintores, que não servem aos mesmos propósitos que as camas 

particulares. Portanto as produções artísticas estão distanciadas da verdade universal das 

ideias ou formas e, por isso, representam objetos inferiores e insignificantes no pensamento 

do filósofo. 

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? (598a) 

Platão está se referindo às diferentes perspectivas de uma mesma coisa, que 

aparentemente parece ser múltipla, mas essencialmente é una. O artesão, ao produzir uma 

cama, tem em vista a ideia de cama, enquanto que o pintor, ao reproduzir a cama, observa 

uma cama real, a qual representa apenas uma cópia da ideia. Um quadro que representa uma 

cama é uma cópia da cópia, por esse motivo Platão conclui que o pintor está três vezes 

afastado do conhecimento verdadeiro. Novamente, o que se encontra subentendido, é aquela 

dualidade entre ser e aparência, entre mundo sensível e inteligível, entre múltiplo e uno, que 

está na base do pensamento platônico. O argumento de Platão é de que o pintor é capaz de 

representar apenas uma dessas perspectivas da cama, em um recorte arbitrário, fazendo com 

que quem contempla 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 ideia da cama. 

Voltando à questão da poesia, em uma análise mais elaborada, Havelock nos apresenta 

que a “República” questiona a tradição grega como tal e as bases sobre as quais esta se 

construiu. São essenciais a essa tradição o estado e a qualidade da educação grega. Esse 

processo, seja qual for, pelo qual a mente e a conduta dos jovens são formadas, constitui o 

cerne do problema, para Platão. É no cerne desse processo, por outro lado, que está de algum 

modo, a presença dos poetas. Eles estão no centro do problema, surgem até mesmo aqui, no 
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inicio do tratado, como os “inimigos” e é esse papel que são obrigados a cumprir no livro X 

(Havelock, 1996, p. 21) 

 

2.5 Efeitos envolvidos entre poesia e público 

Em algumas passagens de A “República” Platão destina partes dos diálogos a tratar do 

que a poesia pode causar no cidadão. E, muito mais adiante ele analisa minuciosamente a 

relevância desse efeito.   

Havelock nos mostra que, sobretudo essa análise do filósofo grego “busca igualmente 

definir aquela parte da nossa consciência para a qual ela está destinada a chamar a atenção e a 

qual a linguagem e os ritmos poéticos estão dirigidos” (Havelock, 1996, p. 43). Partindo desse 

ponto, vemos que o que o filósofo grego insinua é que a poesia atinge o campo não racional, 

as partes inferiores da alma, as emoções patológicas, o caráter irritável e diverso, os 

sentimentos instáveis, mediante os quais sentimos, mas nunca refletimos. Disso, podemos 

inferir que se chegou a esses estados, eles podem enfraquecer e destruir a faculdade racional, 

a parte em que se molda o caráter prudente e comedido, no qual se funda a esperança de 

salvação pessoal. 

Quanto mais se aprofunda no problema, Havelock ressalta o ponto chave da questão, 

nos mostrando que “a mimesis acabou de ser aplicada ao conteúdo do discurso poético. 

Porém, à medida que ele (Platão) examina a atração que esse tipo de discurso exerce sobre 

nossa consciência, retrocede à descrição da patologia do público diante da apresentação de 

uma poesia, e a mimesis retoma um daqueles significados que tivera no livro III. Ela é agora o 

nome da identificação pessoal ativa mediante a qual o público estabelece uma empatia com a 

representação” Havelock então conclui: “(A mimesis) é o nome da nossa submissão à 

sedução. Ela não mais descreve a visão imperfeita do artista, seja ela qual for, mas a 

identificação do público com aquela visão” (Havelock, 1996, p. 43). 

- Todavia, não nos atenhamos unicamente a esta semelhança da poesia com a 

pintura; penetremos também até ao elemento do espírito com o qual a imitação 

poética se relaciona, e vejamos se é vil ou valoroso. 

- É preciso, com efeito. 

- Formulemos o problema da seguinte maneira. A imitação, dizemos, representa os 

homens atuando voluntariamente ou por coação, pensando, conforme o caso, que 

agiram bem ou mal e, em todas estas conjunturas, entregando-se à dor ou à alegria. 

Haverá algo mais no que ela faz? (603c) 
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Nesta passagem percebemos que Platão não se mostra satisfeito com o que foi 

concluído até então, tendo em vista
20

 que a apresentação do argumento ontológico sobre o 

estatuto da poesia foi feito tendo como paradigma, a pintura, e não, a poesia. Ele volta ao foco 

central da discussão, anunciado no início do livro X (596a) e passa a analisar especificamente 

os efeitos envolvidos na relação entre público e poesia. 

Retomando os livros II e III, o filósofo já havia mostrado que, na poesia, tanto de 

Homero e Hesíodo, quanto de 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 de outra, 

sem se orientarem por princípios e valores morais definidos pela razão.  

Portanto, Platão ataca incisivamente que a poesia trás efeitos negativos ao público 

devido ao fato dela cultivar a alienação, delírios da parte inferior – irracional – da alma, à 

custa da compostura e da serenidade da parte racional, os quais são difíceis de compreender e 

imitar. E a crítica segue quando o filósofo então arremata, em última instância que esse efeito 

que a poesia produz, é capaz de aflorar as temíveis forças da fantasia, que se orientam para o 

lado obscuro e irracional da alma, mas podem também auxiliar na educação desde que sejam 

construídas para esse fim. De modo cuidadoso, conclui Fernando Muniz que: “o espectador, 

ao se entregar às emoções que estão em jogo na cena, sofre, através da imaginação, uma 

identificação empática com o personagem. E o prazer intenso que experimenta com a 

performance é inseparável da metamorfose que ele mesmo sofre” (Muniz, 2010, p. 29). 

2.6 Considerações platônicas acerca da tragédia  

Platão ao discutir a tragédia, assinala que o caráter trágico é aquele no qual 

percebemos a facilidade de se imitar, é referido como tempestuoso, irascível, repleto de 

conflito, e sujeito a vários sentimentos e paixões que se modificam constantemente.   

Se consideras que o elemento da alma que em nossos próprios infortúnios, contemos 

à força, que tem sede de lágrima e gostaria de saciar-se à vontade com lamúrias, pois 

que está em sua natureza desejá-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 haver para ele vergonha, se um outro, 

que se diz homem de bem, derrama lágrimas fora de propósito, em louvá-lo e 

compadecê-lo, em 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 reflexão 

de que o que experimentamos a propósito das desventuras alheias, experimentamos 
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a propósito das nossas próprias desventuras; tanto mais que, após nutrir a nossa 

sensibilidade com esses infortúnios, não é fácil contê-la nos nossos. (606b) 

Nesta passagem, o filósofo grego parece se referir implicitamente à tragédia. Contra 

ela, Platão apresenta então dois argumentos: no primeiro, 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; no segundo, nota-se que a experiência 

de uma determinada emoção no drama trágico torna o individuo mais suscetível a 

experimentar essa mesma emoção em situações particulares. 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 e a agir motivado pelas paixões, por conseguinte, 

contra as prescrições da razão. 

Vimos que no livro III, Platão mostra a possibilidade de se admitir as diversas formas 

de poesia, inclusive a épica e a trágica. Havelock propõe em relação a essa questão, que “é 

verdade que o que ele tem em mente é principalmente a tragédia, simplesmente porque, 

imaginamos, lhe é contemporânea. Mas o que surpreende é sua constante recusa em traçar 

uma distinção formal entre o poema épico e a tragédia como gêneros diferentes, ou entre 

Homero e Hesíodo, de um lado, e os poetas trágicos, de outro (Havelock, 1996, p. 24)”. 

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 humanas relativas à virtude e ao vício, e até 

mesmo nas coisas divinas; na verdade, é necessário, afirmam que o bom poeta, se 

quiser criar uma bela obra, conheça os temas de que trata, pois de outra forma não 

seria capaz de criar. É preciso pois examinar se tais pessoas, tendo-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 três graus do real (598e). 

Desse modo, ao nos oferecer modelos, que apenas parecem ser virtuosos, mas que, na 

verdade, são deformações da virtude, a poesia acaba adulando as partes inferiores da alma, 

justamente aquelas que seriam múltiplas, conflitivas e inconstantes. A consequência disso é o 

enfraquecimento do governo da parte superior da alma, portanto, sendo esses os efeitos que a 

tragédia pode vir a acarretar se nós nos deixarmos atingir.  

Desta forma Platão dá sua cartada final nos mostrando que Homero e seus seguidores 

ludibriam seu público dissimulando-se como formadores de um possível caráter ético e 

intensificando a decência do cidadão, quando na verdade nos fornecem imagens adulteradas. 

Assim sendo, os poetas fazem com que tomemos a aparência pela coisa mesma: um 
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verdadeiro herói, um filho dos deuses, não pode aparecer chorando ou lamentando pela morte 

de algum ente querido e com tudo isso também ele deve praticar boas ações, gerando 

coragem, bravura e audácia guerreira. É contra esse caráter ambíguo da ação poética e do que 

nela está inserido, que o filósofo grego presente na voz de Sócrates, se revolta. 

2.7 Mímesis 

A palavra grega mimesis é o aspecto fundamental, ou melhor, o ponto-chave para 

entender a complexa crítica de Platão à poesia. Para que possamos realmente entender o 

contexto da questão, vale lembrar que Platão apresenta a noção de mimesis em vários sentidos 

ao longo de A República e com base nela dá sua palavra final sobre a arte. O conceito mimesis 

visto nos diálogos dos livros II e III, concentra-se em maior parte na linha educacional ou 

ético-política, enquanto que no livro X, a mimesis passa a exercer um papel essencial na 

questão da poesia. Nessa parte o filósofo grego se debruça em várias passagens a 

compreender o problema. 

Platão passa a analisar o modo adequado de educar os guardiões da pólis ideal. O tema 

da educação é extremamente importante na “República”, pois permitirá que Platão discuta a 

função pedagógica da poesia e suas consequências morais. O modelo de educação vigente na 

Grécia se pautava nos poemas tradicionais, especialmente nos de Homero. O filósofo grego 

criticará os poetas e a poesia do ponto de vista moral, especialmente quanto à concepção dos 

deuses, ressaltando sua influência sobre as ações dos homens. Em meio a essa discussão o 

filósofo continua essa questão no livro III, no qual delineia uma reflexão sobre os problemas 

ligados a psicologia dos “guardiões” 
 
(394e) os quais Platão especifica como uma classe 

diferenciada na cidade, e de maneira alguma os soldados seriam poetas. 

Num exame que o filósofo faz no que concerne aos poetas e sua poesia, Platão 

argumenta que em toda a comunicação verbal existe uma distinção fundamental entre o 

método descritivo e o da dramatização. E Homero, seria o modelo de ambos os métodos. Seus 

poemas dividem-se entre as falas que são trocadas, como entre os atores, e os discursos 

intercalados, feitos pelo próprio poeta. Das primeiras, ou seja, das falas que são trocadas ao 

longo do poema, pode-se inferir que são exemplos de mimesis, já no segundo exemplo, Platão 

os denomina de “relato simples” 
 
(392d), ou como poderíamos dizer narrativa direta na 

terceira pessoa.  

Pois bem! Não empregam para tanto o relato simples, ou imitativo, ou ambos a um 

só tempo? (392d) 
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Novamente, aqui o filósofo passa a examinar as formas de narrativa presentes na 

poesia, as quais são: “relato simples” (voz direta), a “imitação” (voz indireta) e a “mistura de 

ambos” (gênero misto). Platão então as classificará como gêneros poéticos segundo essa 

distinção. O “relato simples” é aquele em que o relato não envolve a adoção do ponto de vista 

dos personagens, ou seja, é o próprio poeta que fala; a mimética ou “imitação” é aquela na 

qual o autor desaparece e os personagens assumem o papel narrativo, quando o poeta “profere 

um discurso como se fosse outra pessoa” (393c) e, por fim, a mista, seria a junção dos dois 

modos de expressão citados anteriormente. 

Pois bem, para Platão, a mimesis torna-se um termo aplicado à situação de um 

aprendiz, que absorve e repete lições e, por isso, “imita” aquilo que lhe mandam dominar 

profundamente. Na concisa análise de Havelock, Platão enfoca que o juízo ético e o caráter, 

são exatamente produtos de um treinamento que emprega uma constante “imitação”, 

exercitada “desde a infância” (395d). Portanto, o contexto da discussão desviou-se claramente 

da questão artística para a educacional. Porém, isso apenas dificulta ainda mais a 

compreensão da ambigüidade da mimesis, se por um lado, quando o filósofo grego discorre 

sobre o tema do guardião e sobre como sua conduta moral depende do tipo correto de 

“imitações”, o aluno parece se tornar um homem comedido (396c) que, por algum motivo, 

está constantemente ocupado em recitar ou declamar poemas que podem envolvê-lo em 

gêneros inadequados de imitação.   

Se quisermos, portanto, manter o nosso primeiro principio, a saber, que nossos 

guardiães, dispensados de todas as outras ocupações, devem devotar-se 

exclusivamente à independência da cidade e negligenciar tudo o que não se 

relacione a isso, é preciso que nada façam nem imitem coisa alguma; se imitarem, 

que sejam as qualidades que lhes convêm adquirir desde a infância; coragem, 

temperança, pureza, liberalidade e outras virtudes do mesmo gênero; mas não devem 

praticar nem saber habilmente imitar a baixeza, nem qualquer dos outros vícios, por 

medo de que, da imitação, venham encontrar prazer na realidade. Ou não notaste que 

a imitação, se se persevera em cultivá-la desde a infância, fixa-se nos hábitos e 

converte-se numa segunda natureza do corpo, da voz e até da inteligência? (395c) 

Aqui é notável que Platão considera a possibilidade de se admitir a “imitação” na 

educação, desde que essa imitação esteja subordinada aos princípios da moralidade platônica 

e que os modelos de conduta imitados sejam modelos apropriados de coragem, de temperança 

e de todas as demais virtudes admitidas por ele. 

É notável analisar que no livro X, a poesia que deve ser banida é aquela que o filósofo 

grego qualifica como “poesia na medida em que é mimética”, no entanto essa qualificação 
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parece depois ser deixada de lado (598c). Aqui, Platão deixa por encerrada, ou melhor, por 

superada, a crítica que tanto reforçou no livro III, no qual se limitou ao teatro.  

Quando refletimos sobre todo o esforço de Platão em sua crítica ao poeta Homero, é 

notável que o filósofo grego planeje não só atingir todo o alcance que a poesia de Homero 

representou, como coloca em xeque toda a formação cultural grega
21

. 

Visto que o poeta e o filósofo são miméticos, no sentido em que mimetizam o que a 

vida tem de mais gracioso, sereno e belo, suas leis e costumes, não obstante, o filósofo grego 

não se contenta em ser apenas um educador na pólis, e sua hostilidade para com Homero, 

analisa Murray é “o desejo de substituir a poesia pela filosofia (Plato on poetry, 1996, p. 22)”. 

Envolvido pelo desejo de assumir o lugar antes ocupado pelo poeta, Platão, na voz de 

Sócrates, instaura uma modificação na pólis, cujo objetivo visa propiciar, na alma de cada 

cidadão, um bom governo, de modo a conduzi-lo à contemplação da verdade, o que culmina 

na expulsão do poeta mimético. 

Vale ressaltar que a parte mais importante da critica no livro X, diz respeito à 

“mimesis duas vezes afastada” (Havelock, 1996, p. 42), ou seja, o filósofo grego indica que o 

discurso poético não passa de um ilusionismo, uma espécie de confusão mental, em oposição, 

por exemplo, ao marceneiro ou carpinteiro. Novamente, Havelock, em sua análise sobre a 

questão da mimesis, é bastante categórico, ele nos afirma que a mímesis torna-se um 

dispositivo linguístico inato do poeta e que ele tem uma capacidade especial de usar, 

incluindo-se, no ataque, figuras e ritmo para representar a realidade (Havelock, 1996, p. 42). 

No entanto, Havelock, não encerra por aí nos mostrando que o instrumento poético, ao 

contrário de revelar as verdadeiras definições das virtudes morais, forma uma espécie de “tela 

refratora que mascara e deforma a realidade e, ao mesmo tempo, deleita-nos e nos prega peças 

recorrendo à mais superficial das nossas percepções (Havelock, 1996, p. 42)”.  

Christopher Janaway, nos mostra uma clara análise sobre dois pontos que são 

constantemente mencionados no que diz respeito às formas e a mimesis:  

Primeiro: não devemos supor que a relação da pintura à cama é a mesma que a da 

cama à forma. A última é a exata relação de participação, instanciação ou do modo 

como deve ser chamada com exatidão; a primeira é simplesmente o contraste entre 

uma imagem de uma coisa de um certo tipo e a coisa real deste tipo. Platão nunca 

diz que a pintura é uma “imitação da imitação”. Segundo: devemos resistir à leitura 
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toda essa tradição poética utiliza o uso indevido da mimesis como censura para a educação nos moldes ideais 

para a cidade perfeita.   
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otimista que já foi popular: que Platão pensa que somente a “má arte” é uma 

mimesis das aparências, deixando implicitamente aberto um espaço para a “boa 

arte”, que imita os paradigmas verdadeiros das Formas. Não há nenhuma evidência 

de que Platão quer que se compreenda este contraste aqui e, além disso, suas críticas 

mais agudas concernem à melhor poesia de que tem conhecimento – Homero e os 

trágicos. Ele nunca se cansa de elogiar a grandeza de Homero e pensa que por esta 

razão é supremamente importante entender quão distante Homero está da verdade e 

do conhecimento. (JANAWAY, 2011, p. 366) 

Em uma das partes do diálogo, Platão nos mostra uma analogia a respeito da mimesis 

em relação ao criador, Sócrates pergunta para Glauco: “Queres, portanto, que o designemos 

pelo nome de criador natural deste objeto, ou algum outro nome parecido? E Glauco 

responde: “Será justo – disse ele – pois ele criou originalmente a natureza deste objeto e de 

todas as outras coisas.” Sócrates continua: “E o marceneiro? Chamá-lo-emos o artífice da 

cama, não é? Glauco responde que sim, e Sócrates continua indagando: “E o pintor, 

denominá-lo-emos artífice e criador deste objeto?” de modo algum, sugere Glauco, e Sócrates 

não para por aí, questionando novamente: “O que é ele, pois, dize-me, com respeito à cama?” 

Glauco indaga: “Parece-me que o nome que melhor lhe conviria é o de imitador daquilo de 

que os outros dois são os artífices.” E Sócrates finaliza: “Seja. Chamas, portanto de imitador o 

autor de uma produção afastada de três graus da natureza (597d-e)”. 

Aqui neste ponto, o filósofo grego distingue o “artífice” do “imitador”, mostrando 

como se relacionam hierarquicamente a ideia, ou seja, o objeto do pensamento, a coisa 

particular que seria uma espécie de objeto do artífice e sua representação estética, ou melhor, 

o objeto do pintor e, por analogia, do poeta. Já neste momento da argumentação, embora trate 

especificamente da pintura (percebe-se que por analogia, ele também trata da poesia), o que 

Platão entende por “imitação” se distingue em muito da primeira compreensão da palavra no 

Livro III, como consta nas passagens 392c-396c. Empregada, num primeiro momento, para 

distinguir o ponto de vista da forma do discurso, a obra dramática da descritiva (ou, em suma, 

o discurso em primeira pessoa, do discurso em terceira). Platão, no Livro X passa a definir a 

natureza da obra poética como essencialmente mimética, mesmo tendo anunciado no inicio do 

texto, que o objeto de sua investigação seria “o quanto nela é mimético” (595a). É notável 

nesse ponto do diálogo que a poesia em si é entendida como “imitação” e não mais uma parte 

da poesia (aquela em que o discurso está em primeira pessoa). 

Na análise do filósofo Fernando Muniz, Platão desenvolve a ideia de que a mimesis 

seria uma espécie de representação da aparência, ou melhor, essa representação se ampara em 

uma semelhança com aspectos secundários e superficiais da coisa representada. Pensando por 
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essa perspectiva, Fernando Muniz vai mais além indicando que a mimesis se limita a mostrar 

as coisas como elas aparecem e não como realmente são (Muniz, 2010, p. 31). Segundo 

Sócrates,  

Agora, considera este ponto; qual desses dois objetivos se propõe a pintura 

relativamente a cada objeto; o de representar o que é tal como é, ou o que parece tal 

como parece? É ela imitação da aparência ou da realidade? (598b) 

Por conseguinte, Platão reitera, com duras criticas, nessa passagem, que a mimesis, 

não passa de uma imitação de coisas e acontecimentos do plano sensível. Sabemos que as 

coisas sensíveis não representam o verdadeiro, a realidade autônoma, mas a imitação do 

verdadeiro, são apenas “imagens” do plano das ideias, sendo assim, se distanciam do 

verdadeiro na medida em que a cópia se afasta do original.  Para Murray, a linguagem 

mimética é “usada não apenas na arte da poesia, pintura, música e dança, mas também, por 

exemplo, na relação entre linguagem e realidade e, entre o mundo material e o que é 

paradigma eterno (Murray, 1996, p. 03)”. 

Um ponto digno de nota é que Platão não condena todo o uso da mimesis, mas, mais 

especificamente, o uso da mimesis sem reflexão. A pretensão do filósofo grego seria a de que 

o poeta tivesse o compromisso de estabelecer, em suas composições, uma espécie de mimesis 

reflexiva, ou seja, que esta fosse a única capaz de estimular as formas de comedimento, 

grandeza da alma, bravura e de tantas outras que se assemelham a estas.  

Encontramos no livro X, o mais austero esforço em relação à poesia mimética, onde o 

filósofo grego abre precedentes para que esse tipo de poesia continue a exercer um papel na 

formação dos cidadãos. 

Declaremos, todavia, que, se a poesia imitativa, voltada para o prazer pode provar-

nos com boas razões que ela tem o seu lugar numa cidade bem ordenada, recebê-las-

emos com grande júbilo, pois temos consciência da sedução que ela exerce sobre 

todos nós (607c). 

Nesta passagem, Platão parece nos dizer que embora os seus diálogos sejam 

compostos por elementos miméticos, eles não podem ser considerados como pura poesia. Ao 

incorporar a técnica mimética no discurso filosófico, o filósofo apresenta a filosofia como 

uma alternativa à tradicional educação grega, que envolvia o uso conjunto da poesia, do 

teatro, das musas, e da dança, no sentido de formar um bom cidadão.  

No entanto, o que se nota nos diálogos, é que Platão faz constantemente uso dos 

procedimentos miméticos. Platão na voz de Sócrates condena que a poesia não representa 
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uma referência, ou melhor, um bom modelo para o funcionamento de um governo 

estabelecido na pólis ideal. Como ele utiliza a mimesis, sustentado por princípios filosóficos, 

teme o efeito da poesia mimética que como se vê na passagem do livro X (595b), não sabe 

discernir a verdadeira da falsa mimesis e se deixa conduzir pelas “fábulas mentirosas” (377d) 

contadas de um modo que não convém, pelos poetas, em seus mitos. A objeção de Platão à 

mimesis, porém, é mais sofisticada. Ele sustenta que encenar uma passagem dramática 

fazendo-se passar por uma personagem, faz com que o encenador se torne tal pessoa.  No 

entanto, o cômico dessa questão é que Platão descreve a mimesis como um fator danoso para 

o entendimento e para a educação na pólis ideal, por qual motivo ele escreve suas ideias de 

forma mimética, por meio de um diálogo? Outra pergunta paira no ar: Se Platão estivesse 

repudiando realmente a mimesis, então porque motivo apresenta suas teses pela boca de um 

personagem, ao longo do diálogo? Ironicamente, como diz Shelley (SHELLEY e SIDNEY, 

2002, p. 107): “Platão, é o mais poeta dentre os filósofos”. 
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CAPÍTULO III 

3 É POSSÍVEL AFIRMAR UM AVANÇO DA CRÍTICA À POESIA? 

Um bom poema é aquele que nos dá a impressão de que está lendo a gente... E não a gente ele! 

Mario Quintana 

 

3.1 Entusiasmo e Mimesis 

Chegamos ao ponto chave dessa dissertação. Ao longo desta pesquisa, apresento o 

diálogo Íon, demonstrando que a noção de Entusiasmo é o conceito-chave para uma total 

compreensão, assim como a Mímesis é vital para a compreensão dos questionamentos sobre o 

papel da poesia numa Cidade-modelo. 

Durante o diálogo, Sócrates deixa claro seu posicionamento em relação ao rapsodo 

Íon, que além de não possuir tekhné, não pode ser considerado um homem sábio, como eram 

tradicionalmente vistos os rapsodos daquela época. A noção de “inspirado divinamente pelas 

Musas” ou seja, entusiasmado, é uma forma sutil de deboche para com a imagem do rapsodo, 

um meio de combater o pensamento costumeiro da época que estava permanentemente 

associado aos poemas homéricos e, na ótica platônica, desprovido de qualquer tipo de 

conhecimento (epistéme).   

Não necessariamente o diálogo Íon se restringe à crítica em relação ao rapsodo ser 

apto a ter habilidade, conhecimento, ou seja, deter portabilidade de algo específico, além 

disso. O ponto em questão aqui é se os rapsodos não possuem tékhne. Se eles são inspirados 

pelas deusas. Se se encontram numa cadeia que se inicia com as Musas, Homero também 

estaria inserido na mesma classe dos inspirados, ou seja, Homero também não possuiria 

tékhne.  

É interessante notar que Platão não conduz o diálogo utilizando a figura de um poeta 

para conversar com Sócrates, mas sim de um rapsodo. Maria Cristina Ferraz sintetiza 

nitidamente essa particularidade proposta por Platão:  

No diálogo Íon, para abordar a questão da mímesis, Platão não coloca diretamente 

em cena um poeta, mas um personagem até certo ponto menor no mundo da poesia 

grega: o rapsodo. Como se sabe, o rapsodo recitava poemas sem acompanhamento 

de lira, distinguindo-se do aedo, poeta épico que costumava declamar seus próprios 

poemas. Os rapsodos espalharam-se por todo o mundo grego e, já no sec. VI a.C., 

segundo Diógenes Laércio, a cidade de Atenas conhecia as atuações desses 

declamadores, que iam de cidade em cidade recitando e explicando os poetas, 
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principalmente Homero. A declamação era geralmente acompanhada por um 

trabalho de mímica, e sua atuação remunerada. (FERRAZ, 1999, p. 33) 

 Podemos ir além nesse questionamento sobre o porquê de Platão colocar a poesia a 

serviço de um rapsodo, em vez de utilizar o poeta como interlocutor. De certa forma, é 

evidente pela ironia socrática, que muitas vezes o filósofo age com o intuito de questionar a 

credibilidade da personagem de Íon, dado que em diversas passagens ele é tido como tolo e 

desprovido de tékhne. A obra “As artimanhas do fingimento”, (FERRAZ, 1999, p. 35) propõe 

duas hipóteses para o fato do filósofo colocar a figura de um rapsodo para dialogar sobre a 

atividade poética:  

O rapsodo funciona como um substituto que, longe de ter o prestígio de que 

gozavam os poetas no mundo grego, faz com que Platão comece a discutir o estatuto 

da poesia, armando-se em seu ataque sutil e com certa cautela. Por outro lado, ao 

trazer à cena, como representante do universo da poesia, um rapsodo pouco 

brilhante, o filósofo sub-repticiamente já faz com que recaia sobre a mímesis certa 

desqualificação. A partir dessas hipóteses, pode-se dizer que no Íon se superpõem, 

portanto, dois níveis de ironia: primeiro, de forma explícita, em relação ao 

caricatural rapsodo com quem Sócrates conversa; em seguida, em uma espécie de 

segundo grau de ironia, a poesia, cujo ponto de vista é representado por tal 

personagem, não dispondo no diálogo de um defensor mais qualificado, passa a ser 

contaminada pelo rebaixamento de seu porta-voz no texto.  

Após longas intervenções de Sócrates sobre o estatuto da mimesis, visto tanto no “Íon” 

quanto na “República”, o desfecho sempre resulta em desqualificação. Platão não admite que 

os poetas possam ter qualquer tipo de conhecimento e, explicitamente no desenrolar do 

diálogo Íon, ele demonstra estipular uma tática que se constitui em demarcar que a arte 

rapsódica quer se associar ao campo da filosofia, ou seja, ter conhecimento. Havelock 

configura de forma categórica a posição platônica em relação ao predomínio da mimesis:  

Quando ele examina cuidadosamente o fundamento da poesia, busca igualmente 

definir aquela parte da nossa consciência para a qual ela está destinada a chamar a 

atenção e à qual a linguagem e o ritmo poéticos estão dirigidos. Esse é o campo do 

não-racional, das emoções patológicas, dos sentimentos irrefreáveis e instáveis, 

mediante os quais sentimos mas nunca refletimos. Quando cedemos a esses estados, 

eles podem enfraquecer e destruir aquela faculdade única, a racional, na qual se 

funda a esperança de salvação pessoal e também de garantia cientifica. A mimesis 

acabou de ser aplicada ao conteúdo do discurso poético. Porem, à medida em que ele 

examina a atração que esse tipo de discurso exerce sobre nossa consciência, 

retrocede à descrição da patologia do público diante da apresentação de uma poesia, 

e a mimesis retoma um daqueles significados que tivera no livro III. Ela é agora o 

nome da identificação pessoal ativa mediante a qual o público estabelece uma 

empatia com a representação. (HAVELOCK, 1996, p. 43) 

Com essas observações a respeito da noção de enthousiasmós e com a proporção que a 

mimesis alcança na ótica platônica, chegamos ao seguinte questionamento no início do 
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capítulo: É possível afirmar um avanço da crítica à poesia, inaugurado no “Íon” e persistindo 

até a “República”?  

De fato sim, essa crítica persiste perante diferentes argumentos. Ela é desenvolvida 

pela ótica platônica sutilmente através de personagens e estratégias diferentes. Vejamos que 

no diálogo Íon, como já foi mencionado, Platão escolhe a figura de um rapsodo para 

questionar o valor da poesia e se ela possui tékhne, além do mais, ataca as produções teatrais, 

enquanto que na República, os questionamentos examinam o saber homérico, ou seja, Platão 

ataca diretamente o mais respeitado de todos os poetas, Homero, a base de toda a educação 

grega contextualizada por uma sociedade. Segundo Jaeger,  

É sobre estes dois conceitos procedentes da Grécia primitiva, o de paradigma e o de 

mimesis, modelo e imitação, que toda a paidéia grega assenta. A República de 

Platão representa uma nova etapa dentro dela. A retórica do seu tempo falava de 

paradigmas míticos e históricos e usava-os na arte da parenese, como padrão e 

modelo de comportamento. [...] esta maneira de pensar dos Gregos em forma de 

paradigmas remonta à poesia dos tempos mais primitivos, que representava neste 

sentido os acontecimentos e as figuras do mito. Era precisamente nesta maneira de 

encarar o mito que se baseava o ethos educador da poesia. (JAEGER, 2001, p. 838) 

No contexto ateniense os registros mais significativos dessa fase estão contidos nos 

poemas homéricos, fazendo com que Homero se torne o educador por excelência dos gregos. 

Conforme (JAEGER, 2001, p. 25) “o testemunho da antiga cultura aristocrática helênica é 

Homero, se com este nome designamos as duas epopéias: a Ilíada e a Odisseia. Para nós, ele é 

ao mesmo tempo a fonte histórica da vida daqueles dias e a expressão poética imutável dos 

seus ideais”.  

Platão, na medida em que indica que o rapsodo não detém de uma tékhne, no fim das 

contas, quer admitir que todo o conhecimento baseado nos ensinamentos homéricos não é 

elemento confiável de informação, seria uma tentativa do filósofo de combater essa tradição 

que assegurava um conhecimento desprovido de fundamento técnico. Ou como questiona 

(HAVELOCK, 1996, p. 53): “por que a poesia é tratada como se detivesse o monopólio do 

sistema educacional vigente?” e enfatizando mais ainda, como é notável em algumas 

passagens da República, Havelock ainda indaga: “Por que as obras de Homero e dos trágicos 

podem ser tratadas não como se fossem arte, mas como uma vasta enciclopédia contendo 

informações e instruções para a conduta da vida pública e pessoal de cada um?”.  

A palavra se torna um instrumento político por excelência, ela passa a reger uma 

autoridade na pólis e a mover os debates, proporcionando vitórias de seu orador sob seu 
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adversário. Platão, por meio dela, enfrenta Homero e sugere não apenas expurgar suas fábulas 

mentirosas, como desconstruir sua representatividade. Segundo Vernant:  

Era a palavra que formava, no quadro da cidade, o instrumento da vida politica; é a 

escrita que vai fornecer, no plano propriamente intelectual, o meio de uma cultura 

comum e permitir uma completa divulgação de conhecimentos previamente 

reservados ou interditos. Tomada dos fenícios e modificada por uma transcrição 

mais precisa dos sons gregos, a escrita poderá satisfazer a essa função de 

publicidade porque ela própria se tornou, quase com o mesmo direito da língua 

falada o bem comum de todos os cidadãos. As mais antigas inscrições em alfabeto 

grego que conhecíamos mostram que, desde o século VIII, não se trata mais de um 

saber especializado, reservado a escribas, mas de uma técnica de amplo uso, 

livremente difundida no público. Ao lado da recitação decorada de textos de Homero 

ou de Hesíodo – que continua sendo tradicional – a escrita constituirá o elemento de 

base da paideia grega. (VERNANT, 1986, p. 36) 

É evidente que Sócrates ao combater a arte rapsódica, como um todo, está 

direcionando sua crítica aos poetas. Na medida em que ele remove o conhecimento técnico do 

rapsodo, consequentemente supõe que os poetas não têm tékhne. Para Platão o logos do poeta 

seria uma espécie de discurso que forma a alma satisfazendo as apreensões, os anseios de seu 

público, ou nas palavras de Asmis (ASMIS, 1999, p. 421) em vez de promoverem uma 

progressão para o conhecimento, os poetas são expostos como cultivadores da ignorância. 

Dessa forma, a educação poética é uma fraude, já que os poetas não sabem o que estão 

falando.  

 Reiterando os argumentos, Sócrates inicia uma busca por demonstrar que não só 

Homero, mas outros poetas possuem apenas uma aparência de sabedoria, como sugere Asmis, 

essa aparência é uma corrupção da alma. Ao revelar a feiura moral da poesia tradicional e seu 

poder de corromper até mesmo os melhores cidadãos, ele a reduz ao nível mais baixo de 

abominação, de modo que a poesia certamente deverá ser purgada.  

Como já havíamos dito antes no livro X da “República”, Sócrates não deixa espaço 

para o poeta demonstrar suas capacidades, ele rejeita de todas as formas possíveis o poeta 

mimético, já que se engaja em demonstrar para Glauco, seu interlocutor, que a presença dos 

poetas na formação da Pólis está predestinada a um colapso.  

O poeta mimético imita humanos, engajados na ação e no pensar suportando a dor 

ou desfrutando o prazer. Sendo bem-sucedidos ou malsucedidos (603e). Além disso, 

ele tende a imitar a liberação de emoções como o pesar, o riso, a lascívia e o medo, 

em vez de controlar as emoções pela razão. Ele tem uma propensão “natural” para a 

parte emocional da alma, pois ela é fácil de imitar essa parte, é também fácil de 

apreciar, especialmente pela multidão no teatro. Portanto, para ganhar fama entre 

muitos o poeta imitativo direciona todos os seus esforços para ela. (ASMIS, 1999, p. 

423) 
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Diante das observações citadas, voltamos à hipótese formulada anteriormente. Não 

sabemos necessariamente se o intuito de Platão, quando escreveu o Íon, tinha como estratégia 

não só tratar do fato do poeta não possuir tékhne; ou se bem como atingir especificamente um 

personagem menor, comparado ao poeta, para futuramente chegar à crítica a Homero e a 

poesia em sua totalidade, tal como examinada na República. Em nenhum momento, 

analisando as duas obras, fica clara esta reflexão, daí esta pesquisa sugerir esta hipótese. 

Portanto, temos como intuito mostrar que, a utilização de alguns instrumentos seja 

determinada para o desdobramento da crítica platônica em relação à poesia. Um dos 

instrumentos fundamentais é a tékhne. Pretende-se mostrar que Platão usou o conceito de 

tékhne para construir sua crítica sobre o estatuto da poesia no Íon, e em outro momento, 

Sócrates ao dialogar com Glauco também critica a poesia ao afirmar que uma Cidade-modelo 

não necessita de poetas. Como nos mostra Fausto dos Santos:  

A tékhne do poeta não é a tékhne do timoneiro, nem do médico, do pastor da 

fiandeira, do ginete ou do citarista, nem mesmo a do general. O que o poeta sabe 

fazer é enfeitar a linguagem. Dar a ela um aspecto formoso. E isso não se daria 

propriamente por uma tékhne, mas, antes, por um favor dos deuses. Sendo assim, 

poderíamos ir até mesmo um pouco mais longe do que Emilio Lledó, quando afirma 

que “Platão, efetivamente, parece situar esta espécie de conhecimento „poético‟ por 

debaixo da aprendizagem que oferece a técnica”, dizendo que, em sentido estrito, a 

poesia não pode possuir valor epistêmico. Pois os poetas não “possuem nenhum 

conhecimento dos seus assuntos” (SANTOS, 2008, p. 55). 

Nos registros deixados por Homero, os textos não necessariamente eram classificados 

por temas, ou seja, vistos como textos literários ou de filosofia. Nos poemas homéricos eram 

abordados diversos gêneros e a sociedade grega os compreendia como textos de instrução e 

sabedoria prática. Xenófanes, pioneiro na crítica sobre a autoridade com que a poesia regia a 

sociedade grega, rejeita o tipo de poesia escrita por Homero e Hesíodo, quando estes associam 

vícios humanos aos deuses. Sintetiza Nussbaum: 

Antes da época de Platão, não havia diferença entre a discussão “filosófica” e 

“literária” dos problemas humanos práticos. Toda a ideia de fazer distinção entre 

textos que empreendem uma busca séria pela verdade e um outro grupo de textos 

que existem primordialmente para o entretenimento seria estranha a essa cultura. 

Havia, na realidade, uma distinção marcante entre escritores em prosa e poetas, bem 

como outras distinções de gênero mais amplas dentro dessa divisão, mas nenhuma 

delas corresponde de modo algum a uma distinção entre escritores que 

considerassem a si mesmos (e fossem considerados) como pensadores éticos sérios e 

aqueles que não se considerassem assim e não o fossem. Para o leitor dessa cultura, 

era natural supor que textos de muitos tipos diferentes oferecessem instrução em 

sabedoria prática; é correto dizer, penso, que não havia escolha de gênero que 

sinalizasse ao leitor que o texto em questão não tinha nada sério a dizer sobre os 

assuntos humanos. Para ter uma boa ideia da situação, precisamos apenas observar 

como aqueles a quem hoje honramos com o título de “filósofo” concebiam a sua 

oposição, Xenófanes, (ele mesmo um poeta) se considerava um competidor de 
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Homero e Hesíodo: reprova esses poetas por atribuírem impropriamente vícios 

humanos aos deuses. Heráclito, denominando Hesíodo “o mestre da maioria dos 

homens” o acusa e a Homero de promover falsas concepções cosmológicas e éticas. 

Novamente, anuncia que Homero e o poeta lírico Arquíloco merecem ser açoitados 

publicamente por seu ensinamento impróprio sobre valor. E numa fusão muito 

reveladora de gêneros que um leitor moderno normalmente manteria separados a 

uma grande distância, ele escreve: “informação sobre muitas coisas não ensina o 

entendimento; se o fizesse, teria ensinado Hesíodo e Pitágoras, bem como 

Xenófanes e Hecateu”. Em nossos termos, ele nomeou um poeta didático, um 

filosofo vidente e oral, um filósofo que escrevia em verso, e um escritor de tratados 

geográficos e etnográficos em prosa; o fato interessante é que todos são criticados 

em conjunto (por esse escritor aforístico) como homens que buscam o entendimento. 

(NUSSBAUM, 2009, p. 109)  

Ora, se foi estratégia de Platão iniciar uma construção sobre uma critica da poesia no 

Íon e se estruturar mais à frente na “República”, não sabemos. No entanto, vale ressaltar o 

desconforto do filósofo, em sua época, com a amplitude com que a poesia regulava a 

sociedade, isto pois, é fácil de verificar pelo modo com que os diálogos são escritos. Homero 

como pilar estrutural de um sistema de educação e formação ética na Grécia antiga, tal como 

foi dito por alguns comentadores
22

 tido como bíblia pelos gregos, seria uma espécie de 

impulsionador para a famosa querela entre filosofia e poesia, debate intenso travado e não 

necessariamente inaugurado por Platão, a querela entre filosofia e poesia já era tratada bem 

antes por Xenófanes no século VI a.C. Todavia, Platão intensifica essa querela devido à 

reputação dos poetas na transmissão dos valores sociais da Grécia Antiga, dado que, os poetas 

eram inspirados diretamente pelo divino. Dito isso, adquiriam, na percepção dos gregos, 

sabedoria sobre a condição divina e humana.  

3.2 Convergências e divergências entre os diálogos Íon e República  

Percebemos, ao longo dessas duas obras estudadas, vários conceitos, contexto e 

aspectos culturais da época. Ao propor essa pesquisa, me encarreguei de responder algumas 

questões. A seguir, farei um panorama geral de divergências entre os diálogos e mais abaixo 

tratarei sobre algumas convergências: 

 

 

 

                                                 
22

 Aqui me refiro a alguns comentadores lidos durante esta pesquisa os quais citam este termo “bíblia”, 

Reale, em sua obra História da Filosofia Antiga, Vol II, alude algumas vezes a Homero por este termo, Fernando 

Muniz, em seu artigo “Platão contra a arte” também se refere a Homero como bíblia para os gregos. 
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Quadro 1 - Divergências de ideias no diálogo Íon e a República 

ÍON A REPÚBLICA 

Diálogo considerado simples Diálogo considerado aprimorado e refinado 

Os poetas e os rapsodos são definidos como 

homens inspirados por deuses. Os poetas são 

intermediários entre homens e deuses.  

O poeta é considerado responsável pelo seu 

logos. 

Neste diálogo há certa respeitabilidade do 

poeta-rapsodo, reconhecido, em certa medida 

como importante para a pólis. 

Na “República” essa respeitabilidade é 

rejeitada para mostrar que a poesia pode ser 

perigosa para a alma dos cidadãos e para 

uma pólis saudável. 

Conceito-chave: ENTHOUSIASMÒS Conceito-chave: MIMESIS 

 

Quando proponho este esquema, meu intuito é equiparar os diálogos, demonstrando as 

diferenças entre ambos e as particularidades no desenvolvimento de cada um. No momento 

em que emprego o conceito-chave de Enthusiasmós como fio condutor do Íon, e mimesis para 

um entendimento da “República”, o propósito é evidenciar que ambos se orientam por 

algumas similaridades.  

De fato, Platão não foi o pioneiro sobre posicionar o poeta em um estado inconsciente 

de loucura, entusiasmado pelo divino, na verdade, Demócrito já defendia que o poeta 

produzia suas obras motivado por experiências anormais. Platão, não só reconhece a 

influência dos poetas na cultura grega, como trabalha contra esta tradição, mencionando 

gêneros como: a poesia épica, lírica, trágica e a prosa científica.   

Não há indícios da noção de poeta ”enlouquecido”, compondo em estado de êxtase, 

antes do século V a.C. É claro que ela pode ser até mesmo anterior, já que Platão, 

por exemplo, chama-a de uma velha estória, παλάιος νμθος. Da minha parte eu diria 

que se trata de um subproduto do movimento dionisíaco, enfatizando, por sua vez, a 

importância de estados mentais anormais, que não seriam meros caminhos para o 

conhecimento, mas sim algo válido por si mesmo. Mas o primeiro escritor de quem 

temos conhecimento a falar sobre êxtase poético é Demócrito, que defendia a tese de 

que os melhores poemas eram compostos μετ'  έμθσνσμονς  και  ιερόν  πνέσματος    
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– isto é, “por inspiração e num sagrado murmúrio” -, negando ainda que alguém 

pudesse ser grande poeta sine furore. Como enfatizaram alguns estudos mais 

recentes, é mais a Demócrito do que a Platão que devemos atribuir o crédito 

duvidoso de ter introduzido na teoria literária esta concepção do poeta como um 

homem à parte da humanidade, devido a uma experiência anterior anormal, e esta 

outra concepção, da poesia como revelação para além e acima da razão. (DODDS, 

2002, p. 88)  

Como propomos neste tópico, uma pertinente semelhança entre o “Íon” e a 

“República”, está presente nas falas de Sócrates quando ele menospreza a arte rapsódica por 

ela não ter um objeto próprio e não ser ciência. Correlacionando com a República, podemos 

comparar essa passagem tal como examinado no livro X, com as questões postas à tona por 

Sócrates quando menciona para Glauco que o imitador deve ser afastado três graus da verdade 

(597e). Ou seja, nem o rapsodo, que insiste que sua maior habilidade são os poemas 

homéricos, muito menos, os poetas, que utilizam-se da mimesis para validar sua tékhne, estão 

distantes de atingir a sabedoria. Goldschmidt sintetiza nos mostrando que:  

Sob a aparência de descrever a gênese do processo que, a partir da revelação divina 

comunicada aos poetas, chega à sessão solene em que o rapsodo recita as obras 

poéticas diante da multidão dominada, ela também está sob o encantamento da 

inspiração, Sócrates apresenta, na realidade, três espécies de inspirações, descendo 

da mais pura (ela subdividida em poesia lírica, épica, ditirâmbica... e justaposta à 

profecia e à advinhação), a inspiração poética, à inspiração dos rapsodos uma 

espécie de “íntérpretes dos intérpretes” - 535a - em seguida ao “último dos elos” da 

cadeia, ao entusiasmo comunicado aos espectadores. A espécie mais elevada agora 

não passa de saber “inspirado”, isto é, derivado: “Os poetas nada mais são do que 

intérprete dos deuses” – 534e – os rapsodos e os espectadores se afastam cada vez 

mais da fonte primitiva, derivação progressiva que, aqui como alhures, marca uma 

decadência. (GOLDSCHIMIDT, 2002, p. 91). 

Na passagem 540e a contradição de Íon persiste, devido a Sócrates elogiá-lo por sua 

boa memória por saber de cor o pensamento dos poetas (530c). No entanto, Sócrates não 

satisfeito com os argumentos do rapsodo sobre ter como habilidade apenas os poemas 

homéricos, o confronta, perguntando: “E, já que conheces as coisas militares, conheces 

através da técnica pela qual és general ou através daquela pela qual és bom rapsodo?” e Íon 

continua: “Não me parece haver diferença alguma”, Sócrates, notoriamente irritado procede: 

“Como? Afirmas não haver diferença alguma? Afirmas ser uma única técnica, a rapsódia e a 

militar, ou duas? Íon: “A mim, ao menos, parece ser uma única”. Pronto, daí em diante, 

Sócrates ainda continua o discurso, um tanto cansado das asneiras ditas pelo rapsodo, 

decretando ironicamente Íon como um “ser divino e jamais um técnico em Homero” 
23

. 
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 Íon, 542 b 
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Sócrates sempre que pode, volta a indagar o rapsodo sobre o objeto de seu 

conhecimento, assim como a habilidade do médico ou do carpinteiro, qual seria a 

especialidade de Íon? Volta e meia, Sócrates alfineta o rapsodo, insinuando que os poetas não 

dispõem de sabedoria e nem de tekhné, uma vez que Íon sabe apenas recitar Homero. 

Goldschimidt salienta precisamente:  

Um caráter de necessidade no qual Sócrates insiste. Qualquer um que se 

comprometa a falar sobre qualquer assunto deve também saber pensar – 530bc – 

sobre este assunto. Do ponto de vista psicológico, porém, não acontece o mesmo. É 

a duras penas que os interlocutores se dão conta das obrigações implicadas por suas 

pretensões. Obrigação, para os oradores, de ser justos; de saber explicar todos os 

poetas, para Íon. (GOLDSCHIMIDT, 2002, p. 90) 

É curioso Sócrates começar o diálogo, parabenizando Íon pela sua técnica
24

, podemos 

até considerar já de início a ironia socrática se revelando ou talvez, em uma das estratégias 

utilizadas por Platão, de fato, Sócrates considera que os rapsodos possuem uma tékhne, até 

dialogar mais a fundo com Íon. Em busca de bons argumentos, Sócrates se desaponta com o 

rapsodo destituído de qualquer tipo de técnica.  

Interessante notar que Platão não faz muitas diferenciações, quando se trata de arte, 

sobre o consumo dela para a sociedade no geral. Quando ele trata dela para a formação das 

crianças e dos jovens em boa parte da República, não se vê grandes diferenças no consumo 

das artes pelos adultos. Janaway reflete no cerne dessa questão, nos mostrando que:  

Uma objeção a Platão é que ele é paternalista ao estender suas reservas quanto ao 

consumo das artes à população adulta, tratando-a como se não fosse diferente das 

crianças, cujas almas ele se põe de início a proteger. Platão, porém, terá uma 

resposta a esta objeção, assim que tiver argumentado, mais adiante na República, em 

defesa da complexidade da alma humana e tiver sustentado que a poesia faz apelo à 

parte verdadeiramente infantil, emotiva e desiderativa interna a cada indivíduo. Por 

mais governada racionalmente e por maior que seja o controle da distinção entre a 

realidade e a ficção artística, uma parte de cada um de nós mesmo assim é sedenta 

de expressão emocional e compraz-se em se deixar levar em uma enxurrada de 

imagens de impacto. (JANAWAY, 2011, p. 365) 

Platão apesar de ter algumas ressalvas sobre os poetas miméticos permitiria apenas a 

poesia em honra aos deuses e aos guerreiros mais bem instruídos. Platão deixa pouco ou 

quase nenhum espaço para os poetas na formação de sua Cidade-ideal, em razão de os poetas 

proporcionarem à sua audiência uma espécie de arrebatamento emocional, fazendo com que o 

ouvinte se comova ao ponto de perder suas capacidades racionais. Como Asmis alude:  
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 Íon, 530b. 
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Em muitos aspectos, os poetas miméticos de Platão representam o que muitos de nós 

mais valorizamos em poesia. Ele cria seus poemas em resposta ao espetáculo da 

ação humana, esta, tal como chega a ele. Imerso nesse mundo, ele deriva toda a sua 

inspiração daí, estendendo-se sobre ele com um pleno engajamento de suas 

emoções, arrebatando à outros a medida que ele próprio é arrebatado pela vida. 

Platão expulsa esse poeta com base em que a intensidade emocional “alimenta” 

(606b-d) e fortalece a parte emocional da alma do ouvinte ao modo de um tumor 

maligno, enquanto enfraquece a parte racional. (ASMIS, 1999, p. 424)  

Por fim, se Platão é de “todos os filósofos o mais poético” como diz Shelley, ele o é na 

ação de nos conduzir, por meio da persuasão de seus diálogos, ã filosofia, um novo 

procedimento de compreender e analisar a poesia e todas as artes.  
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4 CONCLUSÃO 

“Eh, Rapsodo!” E quando ele, tenteando as urzes do caminho, se acercou – o doutor historiador 

perguntou-lhe se das doces ilhas do mar trazia algum canto novo. O velho ergueu a face entristecida; e muito 

nobremente murmurou que uma mocidade imperecível sorri nos mais antigos cantos da Helênia. 

                                                                                                                         Eça de Queiroz, A Relíquia 

 

Como mostramos, na República é visível uma discussão política sobre o papel da 

poesia, enquanto no Íon, a poesia é investigada sob uma ótica científica, ou seja, Platão 

questiona sobre a possibilidade de que ela seja uma técnica. Platão, ao se dispor a desenvolver 

uma cidade-modelo e instituir a justiça como base para a alma humana, propõe que os poemas 

homéricos sejam desvinculados da educação vigente da época. No Íon, não vemos o valor da 

poesia como transmissora de valores, mas sim, percebemos uma proposta de desassociar a 

poesia da rapsódia como portadora de técnica.   

Vale ressaltar que os dois diálogos representam épocas diferentes do pensamento 

platônico. No Íon não há conflito entre filosofia e poesia, na medida em que a poesia não 

apresenta pretensão alguma de conhecimento. Enquanto na República encontramos o tema da 

arte estudado inteiramente do ponto de vista do educador e do governante e sem menção 

alguma à inspiração divina. Como nos mostra Cláudio Oliveira
25

 o “O Íon é certamente o 

lugar inaugural em que todas essas questões se colocam pela primeira vez para o pensamento, 

ao mesmo tempo que algo de fundamental é decidido acerca da relação entre as palavras e as 

coisas, e também entre a filosofia e a poesia”.  

São os artistas que nos alimentam, os artistas dão a nós a fertilidade da imaginação. Já 

dizia Dante Alighieri “A alta fantasia é um lugar que chove dentro”. Os artistas fazem chover 

dentro da imaginação, nesse sentido eles se aproximam dos cientistas, porque os grandes 

cientistas, os grandes investigadores, nada mais são do que artistas também. Jacob 

Bronowski
26

 sempre dizia que o que espanta em Isaac Newton é ele perceber que aquilo que 

faz com o que a maçã caia, tem a ver com a mesma coisa que faz o denominador comum com 

a lua esteja lá onde ela está. Na aparência ambos os fenômenos parecem não ter 

absolutamente nada a ver um com o outro, porém, o que faz Isaac Newton? Ele simplesmente 

enreda as coisas, ele consegue juntar aquilo que é díspar, consegue unir aquilo que é vário, 

aquilo que em principio nada tem a ver, uma coisa com a outra, é isto que ele faz, e por quê? 

                                                 
25

 Professor associado do departamento de Filosofia da UFF.  
26

 Apresentador da série de documentários da BBC: “The Ascent of man”. 
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Porque ele imagina! Essa é a beleza, por exemplo, da intuição de Copérnico, que pensou um 

sistema e rompeu com toda a ideia de que a Terra seria o centro do universo e colocando o sol 

nessa posição. Os artistas fazem isso semelhantemente, porque eles fazem, jamais saberemos.  

Da mesma forma, o querer saber diz Platão, é o princípio da filosofia, nós ainda nos 

colocamos as mesmas perguntas que ele colocou há tantos séculos passados, procurando por 

sabedoria e justiça e encontrando uma aproximação imperfeita, lutando entre a realidade e a 

ilusão, a razão e a paixão, a política e a filosofia, o público e o privado, o corpo e a alma, e 

provavelmente assim estaremos sempre.  

Portanto, concluímos que ambos os diálogos nos apresentam que os poetas tentam, por 

meio da mímesis, argumentar que possuem conhecimento (lógos) das coisas que tratam e 

dispõem de tékhne para essa execução. Não só A República, como vários outros diálogos de 

Platão, nos apresentam a ideia da formação de uma Cidade-modelo e estratégias voltadas para 

esse objetivo. Pelas duras reflexões de Sócrates e sua crítica da poesia em que ressalta que os 

poetas não possuem uma tékhne, contudo supõe-se que eles deveriam ser expulsos da cidade-

ideal, uma vez que eles eram considerados importantes na educação grega. Sócrates repreende 

os poetas enfaticamente, uma vez que os diálogos também discorrem sobre o papel do homem 

na pólis, subentende-se que Platão, apesar de questionar o papel da poesia, se apropria dela 

para desenvolver suas ideias.  
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