LIVROX

- Ora a verdade é que - prossegui eu - entre muitas 595a
razôes que tenho para pensar que estivemos a fundar uma
cidade mais perfeita do que tudo, nao é das menores a nossa
doutrina sobre a poesia 1•
- Que doutrina ?
- 4 de nao aceitar a parte da poesia de caracter mimé-_
rico. A necessidade de a recusar em absoluto é agora, segundo me parece, ainda mais claramente evidente, desde que
definimos em separado cada uma das partes da alma.
b
- Que queres dizer?
- Aqui entre nôs (porquanto nao ireis conta-la aos
poetas trigicos e a todos os outras que praticam a mimese),
todas as obras dessa espécie se me afiguram ser a destruiçao
da inteligência dos ouvintes, de quantos nao tiverem como
antidoto o conhecimento da sua verdadeira natureza.
- Em que te baseias para falares assim?
- Tenho de o dizer- confessei eu-. E contudo, uma
espécie de dedicaçao e de respeito que desde a infância
1

Cf. supra II 377b-III.403c.
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tenho por H~mero î111pede-111e de falar. Na verdade, parece
ter sido ele o primeiro mestre e guia de todos esses belos
poetas
. Mas nào se deve honrar um homem acima
d~ verdade, e, antes pelo contrario, deve-se falar, conforme
eu declarei.
Absolutamente.
- Escuta, pois; ou melhor, responde.
- Interroga.
-Seras capaz de me dizer em gerai o que é a mimese?
Porque eu, por mim, nào entendo la muito hem o que ela
pretende ser.
-Esta-se mesmo a ver que eu é que hei-de sabê-lo!
- Nào era nada de extraordinario, pois ja muitas vezes
os que têm uma vista fraca descobriram primeiro as coisas
do que os que a têm penetrante!
- Assim é. Mas, na tua presença, eu nao seria capaz de
ter a ousadia de falar, ainda que me ocorresse alguma coisa.
Vê antes tu.
- Queres entào que comecemos o nosso exame a partir deste ponto, segundo o nosso método habituai? Efectivamente, estamos habituados a admitir uma certa ideia (sempre uma s6) em relaçào a cada grupo de coisas particulares,
a que pornos o mesmo nome. Ou nào estas a compreender?
-Estou.
- Vamos entào escolher, mais uma vez, um desses
muitos objectos, o que tu queiras. Por exemplo, este, se te
aprouver: ha para af muitas camas e mesas.
-Pois nào!
2
A mesma relaçâo, estabelecida de novo em 6o7a, foi retamada por Arist6teles em passo célebre da Arte Poética (1448b 34-38).
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- Mas as ideias que correspondem a esses artefactos sào
duas: uma para a cama, e outra para a mesa.
-Sào.
- Oraj!â.<Lcos.tumamos também dizer 9_!:!e o artifice
qu~m destes objectos olhaudo para a idei~_
-~assim que faz, u~.outt:~~~~r

··vimos;·~~l~~a·~-r~~fu.ft?s?

Porque:·~q:;;:~~to ~mente, nào ha artifice q~
possa executa-la. Pois como havia de fazê-lo?
- De modo nenhum.
- Mas vê la agora que nome vais dar ao seguinte artifice.
-A qual?
- Ao que executa tudo o que sabe fabricar cada um dos
artifices de per si.
- É habilidoso e espantoso o homem a que te referes!
- Ainda é cedo para o afirmares; em breve diras mais
ainda. Efectivamente, esse artifice nào sô é capaz de executar todos os objectas, como também modela todas as plantas
e fabrica todos os seres animados, induindo a si mesmo, e,
além disso, faz a terra, o céu, os deuses e tudo quanto existe
no céu e no Hades 3, debaixo da terra.
- É um sabio 4 de espantar, esse a que te referes.
3

Sobre o Hades, vide supra, n. 11 ao Livro I.
0 original diz <TO'PL<TTij<;, a palavra donde veio Sofista, e que
até ao final do sée. v a.C. tinha normalmente sentido equivalente
ao de <TO'P6<> ({<sabio»). Usando o termo para se qualificarem,
os Sofistas desacreditaram-no por muito tempo. 'Nos dialogos de
Platao, o sentido primitivo e o translata concorrem, e s6 o contexto ajuda a determinar em qual deles foi tomada a palavra. Neste
passo, julgarnos, ao contrario de alguns intérpretes, que existe uma
ambiguidade intencional, que procuramos manter na traduçâo
corn o qualificativo de «sabio», que em português tanto pode ser
encomiastico como despectivo.
4
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- Duvfdas? Ora
lâ: parece-te que nào pode
existir, de toda em toda, um artifice desses, ou que, de certo
modo, pode existir o autor de tuda issa, e de outra modo
nào pode? Ou nào te apercebes de que, de certa maneira, tu
serias capaz de executar tu do issa?
- E que maneira é essa?
Nào é diffcil - esdareci eu - e variada e râpida de
executar, muito râpida mesmo, se quiseres pegar num espelho e andar corn ele por toda o lado. Em breve criarâs o Sol
e os astros no céu, em breve a Terra, em breve a ti mesmo e
aos demais seres animados, os utensflios, as plantas e tuda
quanta hâ pouco se referiu.
- Sim, mas sào objectas aparentes, desprovidos de existència real.
- Atingiste perfeitamente o ponta de que eu precisava
para o meu argumenta. Corn efeito, entre esses artifices
conta também,julgo eu, o pintor. Nào é assim?
-Pois nào!
-Mas decerto vais-me dizer que o que ele faz nào é
verdadeiro. E contudo, de certo modo, o pintor também faz
uma cama. Ou nào?
- Faz, mas que também é aparente.
- E o marceneiro? Nào dizias ainda hâ pouco que ele
nào executava a ideia, que declarâvamos ser a cama real, mas
sim uma cama qualquer?
- Dizia, realmente.
- Logo, se faz o que nào existe, e nào pode fazer o que
existe, mas simplesmente algo de semelhante ao que existe,
mas que nào existe, e se alguém afirmasse que o produto
do trabalho do marceneiro ou de qualquer outra artifice
era uma realidade completa, correria ele o risco de faltar
à verdade?
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- Assim
aos que estào familiarizados com argumentas dessa natureza.
- Nào nos surpreendamos, por consequència, se se der
o caso de essa obra ser pouco clara em face da realidade.
-Pois nào.
b
- Queres entào que, à luz destes exemplos, procuremas esse imitador, a ver quem é?
- Se quiseres.
- Acaso nào existem très formas de cama? Uma que é
a forma natural, e da qual diremos, segundo entendo, que
Deus a confeccionou. Ou que outra Ser poderia fazê-lo?
- Nenhum outro,julgo eu.
- Outra, a que executou o marceneiro.
-Sim.
-Outra, feita pela pintor. Ou nào?
- Seja.
- Logo, pintor, marceneiro, Deus, esses trés seres presidem aos tipos de leito.
- Sào très.
- Ora Deus, ou porque nao quis, ou porque era neces- c
sârio que ele nào fabricasse mais do que uma cama natural,
confeccionou assim aquela unica cama, a cama real. Mas
duas camas desse tipo, ou mais, é coisa que Deus nào crion
nem criarâ.
- Co mo assim?
- É que, se fizesse apenas duas, apareceria outra cuja
ideia aquelas duas realizariam, e essa seria a cama real, nào
as outras duas.
- Exactamente.
- Por saber issa, julgo eu, é que Deus, querendo scr d
realmente o autor de uma cama real, e nào de uma qualquer,
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nem um marceneiro qualquer, criou-a, na sua natureza essencial, una.
Assim parece.
- Queres entao que o intitulemos artifice natural da
cama, ou algo de semelhante?
- É justo, uma vez que foi ele o criador disso e de tudo
o mais na sua natureza essencial.
- E quanto ao marceneiro? Acaso nao lhe chamaremos
o artifice da cama?
- Chamaremos.
- E do pintor, diremos também que é o artifice e autor
de tai m6vel?
- De modo algum.
- Entao que diras que ele é, em relaçao à cama?
e
- 0 titulo que me parece que se lhe ajusta melhor é o
de imitador daquilo de que os outros sao artifices.
- Seja - concordei eu -. Chamas, por conseguinte, ao
""' autor daquilo que esta très pontos 5 afastado da realidade,
"um imitador.
- Exactamente.
-Logo, também o tragedi6grafo seri assim (se na verclade é um imitador) como se fosse o terceiro, depois do rei
e da verdade; e hem assim todos os outros imitadores.
- É provavel.
- Quanto ao imitador, chegimos, entao, a acordo. Mas
598a diz-me agora o seguinte, corn relaçào ao pintor: parece-te
que o que ele tenta imitar é cada uma das coisas que existem na natureza ou as obras dos artifices?
- As obras dos artifices.
5

0 grego diz três, devida à maneira antiga de contar os extremas.
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- Mas tais como elas sào, ou como pare cern? Define
ainda este ponto.
-Que queres dizer?
- 0 seguinte: se olhares para uma cama de lado, se a
-~ol_ll~_res de frente ou de qualquer outro ângylo1 é diferente
êl.e:st~~ma, ou nao ~rç nad;b~ting? ~ do
_ mesmo modo corn os demais objecto~~
- E como dizes: parece diferente, mas nao é nada.
- Considera entao o seguinte: relativamente a cada ob- b
jecto, corn que fim faz a pintura? Corn o de imitar a realida~e, como ela realmente é, ou a aparência, como ela aparece?
E imitaçao da aparência ou da realidade?
- Da aparência.
- Por conseguinte, ,a arte de imitar esta hemJs?nge da
_verdade, e se executa tudo, ao que parece, é pelo facto de
atingir apenas uma pequena porçao de cada coisa, que nao
passa de uma apariçao. Por exemplo, dizemos que o pintor
nos pintari um sapateiro, um carpinteiro, e os demais artifices, sem nada conhecer dos respectivos oficios. Mas nem c
por isso deixari de ludibriar as crianças e os homens ignorantes, se for born pintor, desenhando um carpinteiro e
mostrando-o de longe corn a semelhança, que lhe imprimiu,
de um autêntico carpinteiro.
- Sem dûvida.
- Mas afigura-se-me, meu amigo, que de todos estes
assuntos, se disse apenas o seguinte: _suando alguém nQ§
anunciar a res eito de outrem, que encontrou um hom
~?!!he<:c0or de to~~s os o-~~?~~_;: -~to ca~~um ~·
sah~..!!2.~~1.!..4omllllo, e corn nao menos exactldao do que d

qlJ;l,~~ali~~!h.4~Y~l~.~E.4!E:5~.~~t1~~J:~~

<W.~.-~llill~~!llJQ...~.qyc;~~té?fË~.Qe:!:!.E2!!LYmfh:l:!:
lëtag_,e gmJrr!it~42!~.R?~ qt1~~J2.i iludi~ç>1,_~Ç.!!!~.~jra .s::e
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"···~-~~.e pa~~<::~':l.~.iÎbio univçrsal,..fkyi4o a ele nào ser capaz
· ·~ ·
de extremar a
e da
w~;orut<tmente exacto.
- Temos entào a considerar, depois disto, a tragédia e o
e seu corifeu, Homero, uma vez que jâ ouvimos dizer que esses poetas sabem todos os ofîcios, todas as coisas humanas
referentes à virtude e ao vfcio, e as divinas. Efectivamente,
um born poeta, se quiser produzir um hom poema sobre o
assunto que quer tratar, tem de saber o que vai fazer, sob
pena de nào ser capaz de o realizar. Temos, pois, de examinar se essas pessoas nào estào a ser ludibriadas pelos imitadores que se lhes depararam, e, ao verem as suas obras, nào
599a se apercebem de que estào trés pontos 6 afastados do real,
pois é facil executa-las mesmo sem conhecer a verdade, porquanto sào fantasmas e nào seres reais o que eles representam; ou se tem algum valor o que eles dizem, e se, na realidade, os bons poetas tém aqueles conhecimentos que,
perante a maioria, parecem expor tào hem.
- É assunta a examinar corn todo o cuidado.
- Supoes entào que, se uma pessoa pudesse fazer ambas as coisas, o objecta a imitar e a imagem, se entregaria
corn afinco à confecçào de imagens e poria essa aptidào na
b primeira linha da sua vida, como o seu mais precioso bem?
-Eu câ, nào.
- Mas se, na verdade, ele fosse conhecedor das coisas
que imita, aplicar-se-ia,julgo eu, muito mais às obras do que
às imitaçoes, tentaria deixar criaçôes numerosas e helas como
monumentos comemorativos da sua pessoa, e empenhar-se-ia mais em ser elogiado do que em elogiar.
- Assim o creio, porquanto a honra e o proveito nào seriam os mesmos.
6

Cf. a nota anterior.

7

Nào sabemos se os praticantes dessa arte se intitulavam Asclepfades por se considerarem descendentes de Asclépios ou por
ele inspirados, mas o certo é que o offcio passava de pais a fîlhos.
Sobre Asclépios, vide supra, nn. 74 e 75 ao Livro m.
8
0 legislador de Esparta, considerado por Her6doto (1. 65-66) o criador da Gerûsia e dos Éforos, chegou a ser tido por lendârio, conforme ji transparece da biografia que lhe dedicou Plutarco.
A crftica actual reconhece, porém, a sua historicidade (vide A.
Toynbee, Some Problems if Greek Hfstory, .Oxford, 1969, pp. 274-283).
Adam observa, a este prop6sito, que nao s6 nao era esse o
sentir geral grego, como nao era o do proprio Platao no Banquete
209c-e.
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- Por conseguinte, nào vamos pedir contas a respeito
de outros assuntos a Homero ou a qualquer outro dos poetas, perguntando se algum deles era médico, e nào sô imitadar da linguagem dos médicos, ou a quantas pessoas qualquer poeta dos antigos ou dos modemos se diz ter restitufdo
a saude como Asclépios, ou quantos disdpulos deixou na
arte de curar, como os descendentes que aquele teve 7; tào-pouco façamos perguntas sobre as outras artes; deixemo-los.
Mas acerca daqueles assuntos mais elevados e mais belos,
sobre os quais Homero se abalançou a falar, guerras, comando dos exércitos, administraçào das cidades e educaçào do
homem, é de certo modo justo dirigirmo-nos a ele para o
interrogar: «Meu caro Homero, se, relativamente à virtude,
nào estas afastado trés pontos da verdade, nem és um fazedor de imagens, a quem definimos como um imitador, mas
estâs afastado apenas dois, e se foste capaz de conhecer quais
sào as actividades que tornam os homens melhores ou piores, na vida particular ou publica, diz-nos que cidade foi,
graças a ti, melhor administrada, como sucedeu corn a Lacedeinônia, graças a Licurgo 8, e corn muitas outras cidades,
grandes e pequenas, devido a muitos outros? Que Estado te
aponta como um born legislador 9 que veio em seu auxflio?
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A Itâlia e a Sicilia indicam Carondas 10 , e nés, Solon 11 • E a ti,
quem?» Teria alguém para indicar?
- Julgo que nào - respondeu Glâucon -. Pois nada dizem, uem mesmo os Homéridas 12•
- Mas hâ alguma guerra de que se tenha lembrança, no
tempo de Homero, chefiada por ele, que o tivesse por conselheiro e que fosse levada a born termo?
-Nenhuma.
- Mas entào hâ muitas ideias e invençôes que lhe sejam
atribufdas em relaçào às artes e outras actividades, coisas que
sào caracterîsticas de um homem habilidoso 13, no género das
que se contam de Tales de Mileto 14 e de Anacârsis da Cftia 15?

°Carondas foi o legislador de Catânia, sua cidade natal, e outras col6nias calcidicas da Sicilia e da Magna Grécia. Deve datar do
começo do sée. vi a.C.
11
0 ateniense Solon (c.640-560 a.C.) é exaltado vezes sem
conta, como o fundador da democracia ateniense, nao s6 em Platao, como nos grandes oradores aticos. Os modernos, porém, sem
menosprezar a acçao de Solon, atribuem esse papel a Clistenes.
Vejam-se, entre outros, M. H. Hansen, The Athenian Democracy
in the Age ofDemosthenes, Oxford, 1991, cap. 3, e J. Ribeiro Ferreira,
A Democracia na Grécia Antiga, Coimbra, 1990.
1
:..0S. Homéridas eram nma espécie de corpora~ de poetas
·
id
entes de Homero e
da ilha de
e entores da autori
1

Nada
- Mas, se nào o foi na vida publica, ao menos ua particular nào constarâ que Homero, durante a sua vida, tenha
dirigido a educaçào de algumas pessoas, que o estimassem
pela sua companhia e que transmitissem à posteridade o estilo de vida homérico, como o proprio Pitâgoras 16, que foi
extraordinariamente apredado por esse motivo, e até os que
vieram depois dele ainda hoje chamam Pitag6rico a esse
regime de vida, e por ele se salientam no meio dos outros
homens?
- Também sobre isso nada consta. Corn efeito, Creofilo 17, 6 S6crates, o discipulo de Homero, talvez ainda seja
menos ridfculo pelo nome do que em relaçào à educaçào, se
16

Hies refere.s::mli.emeias II: I-3·.
~.~·~f:!·N~ text~-~sta cro<pÔ.;;,· usado, segundo nos parece, no seu
sentido primeiro de «perito numa arte».
14
E de notar que o primeiro fil6sofo nos aparece aqui, tai
como em Her6doto (1. 74-75, 170), em Arist6fanes (Nuvens 180, Aves
1009), e mesmo em Arist6teles (Polîtica 1. II. 1259a 5-23) tuais como
um homem astuto e engenhoso do que camo um pensador. Cf. D.
R. Dicks, Barly Greek Astronomy to Aristotle, London, 1970, p. 43·
15
Contemporâneo de Tales, e J?Or vezes também inclufdo na
lista dos Sete Sabios (Estrabao vu. 3.9), foi, segundo Diôgenes Laércio 1. 105, o inventor da âncora e da roda do oleiro.

É esta, como é sabido, a unica referência nominal a Picigoras na obra de Platao, embora a influência da escola do fil6sofo de
Samos em parte do seu pensamento nao ofereça duvidas, assim
como parece ser aos Pitagôricos que alude quando se refere a «homens e mulheres sabios». De resto, as citaçôes de Pitagoras anteriores ao fim do sée. Iv a.C. sao escassîssimas: Xen6fanes, fr. 7
Diels; Heraclito, frs. 40, 81, 129 Diels; Herôdoto IV. 95; Is6crates,
Busfris 28. Os modernos tendem, cada vez mais, a atribuir a discîpulos, sobretudo a Filolau, as principais doutrinas da escola. Vide J.
Barnes, The Presocratic Philosophers, London, 1979, Vol. r, cap. 6.
17
0 nome, na forma adoptada pelos editores antigos
(Kpew<ptÀ.o<;), significa «amigo de corner carne». Mas os melhores
manuscritos, que Burnet segne, e bem assim outros autores gregos,
escrevem Kpew<pvÀo<;. A diferença sô é sensfvel em português no
lugar da tônica, pois a segunda das formas citadas, por ter a penwtima longa, tem de ter acentuaçao paroxftona. Calimaco, Epigrama
6, atribui a Creofilo o poema Oechalia. A Suda (léxico do sée. x) diz
que ele recebeu esse poerna de Homero, em agradecimento pela
hospitalidade que lhe concedera. 0 escoliasta declara que Homero
lhe confiou a Ilfada.
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- É o que se diz, efectivamente. Mas supàes, 6 Glâuco~ que, se Homero fosse, na realidade, capaz de educar os
homens e de os fazer melhores, como pessoa que podia nào
ser imitador, mas born conhecedor dessas matérias; nào criaria numerosos disdpulos que o honrassem e estimassem, ao
passo que Protagoras de Abdera e Pr6dico de Ceos 18 e tantos outros podem, em conversas particulares, convencê-los
de que nào serào capazes de administrar a sua casa nem a
sua cidade, se nào se submeterem à educaçào deles, e sào estimados corn tal veemência, devido a esta arte, que s6 lhes
falta que os disdpulos andem corn eles aos ombros? 19 E os
que viveram no tempo de Homero, se realmente ele era capaz de <Uudar os homens a serem virtuoses, e de Hesîodo,
haviam de os deixar andar de um lado para o outro a recitar 20, e nào se apegariam mais a eles do que ao dinheiro, e
nào os forçariam a ficar corn eles nos seus lares, ou, se nào
os convencessem, nào se teriam transformado em pedagogos 2 \ para os seguirem onde quer que fossem, até que se
saciassem do seu aprendizado?
18

LL<~-"JC que o que
é
dei;o, 6 S6crates.
- Assentemos, portanto, que, a principiar em Homero,
os poetas sào imitadores da imagem da virtude e dos
restantes assuntos sobre os quais compàem, mas nào atingem a verdade; mas, como ainda hâ pouco dissemos, o pintor farâ o que parece ser um sapateiro, aos olhos dos que 601a
percebem tao pouco de fazer sapatos como ele mesmo, mas
julgam pela cor e pela forma?
- Precisamente.
- Do mesmo modo diremos, parece-me, que o poeta,
por meio de palavras e frases, sabe colorir devidamente
cada uma das artes, sem entender delas mais do que saber
imitâ-las, de modo que, a outros que tais, que julgam pelas
palavras, parecem falar muito hem, quando dissertam sobre
a arte de fazer sapatos, ou sobre a arte da estratégia, ou sobre qualquer outra corn metro, ritmo e harmonia. Tal é a
grande seduçào natural que estas têm, por si sôs. Pois julgo b
que sabes como parecem as obras dos poetas, desnudadas do
colorido musical, e ditas s6 por si. Jâ assentaste nisso, de
algum modo.
- Poisja.
- Entào parecem-se corn o aspecte que tomam aqueles
rostos que tiveram frescura, mas nào beleza, quando a flor
dajuventude os abandonou 22 •
- Exactamente.
- Vamos lâ entào! Repara no seguinte: o criador de
fantasmas, o imitador, segundo dissemos, nada entende da
realidade, mas s6 da aparência. Nào é assim?
c

Dois dos mais famosos Sofistas, interlocutores de S6crates
no diâlogo Protâgoras.
19
0 original diz «nas cabeças». Esta caricatura do entusiasmo
despertado pelos Sofistas deve completar-se corn as cenas deliciosas da abertura do Protâgoras.
20
No original estâ o verbo que significa <<ser rapsodo». Os
rapsodos andavam de terra em terra, a recitar poemas.
21
0 pedagogo acompanhava sempre os passos do seu educando. A inversào de atitudes contribui para acentuar a ironia da
frase.

Esta frase figura, como exemplo de simile, em Arist6teles,
Retôrica III. 4·I4o6b 36-37.
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- Nao deixemos, contudo, a nossa exposiçao a meio;
vamos explorâ-la suficientemente.
- Fala.
- 0 pintor, dizemos nos, pintarâ as rédeas e o freio?
-Sim.
-Mas quem os faz é o correeiro e o ferreiro?
- Exactamente.
- Porventura é o pintor que entende como devem ser
feitas as rédeas e o freio? Ou o que as fabricou, o ferreiro e
o correeiro? Ou antes aquele que sabe servir-se delas, o cavaleiro somente?
- Exactamente.
- Acaso nao afirmaremos que se passa o mesmo em
tudo o mais?
-Camo?
- Que hâ estas três artes relativamente a cada objecto:
a de o utilizar, a de o confeccionar, e a de o imitar.
-Sim.
- Ora a qualidade, a beleza e perfeiçao de cada utensîlio de cada animal ou acçao nao visam outra coisa que nao
sej~ a funçao para a quai cada um foi feito ou nasceu?
-Assim é.
- Grande é, pois, a necessidade, para quem se serve de
cada coisa, de ter delas a maior experiência e de se tomar
intérprete, junto do fabricante, da boa ou mâ qualidade do
objecta de que se serve quando o utiliza. Por exemple, o
flautista informa o fabricante acerca das flautas de que se
serve para tocar, e prescreve-lhe como as deve executar, e
ele atendê-lo-â.
-Pois nào?
462

- Portante, aquele que sabe informa sobre as qualidades e defeitos das flautas, o outro faz fé 23, e executarâ?
-Sim.
- Par conseguinte, em relaçào ao mesmo instrumenta,
o fabricante terâ uma crença exacta quanta à sua excelência
ou inferioridade, por estar em contacta corn quem sabe e
ser obrigado a escutâ-lo; ao passa que aquele que o utiliza
possui a ciência.
- Exactamente.
- Mas o imitador adquirirâ a conhecimento dos objectas que pinta, pela pnitica, e a capacidade de distinguir se
sào belos e hem feitos ou nào, ou obterâ uma opiniào correcta, pelo facto de forçosamente ter de conviver corn aquele que sabe e de acatar as suas prescriçôes sobre a maneira
como deve pintar?
- Nem uma coisa nem outra.
- Por canseguinte, o imitador nào saberâ nem terâ
\*uma opiniao c,erta acerca do que imita, no que toca à sua
cbeleza ou fealdade.
- Parece que nào.
- Serâ um encanto esse irnitador em poesia, quanto à
sua mestria nos assuntos que trata!
- Nem por isso!
- Contudo, farâ as suas imitaçôes à mesma, sem saber,
relativamente a cada uma, em que é que ela é mâ ou boa;
mas, ao que parece, aquilo que parecer belo à multidào ignara, é isso mesmo que ele imitarâ.
- Pois que outra coisa hâ-de fazer?
23

Esta expressao retoma a linguagem do simile da linha,
supra, VI. 509d-sne.
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quanto a estas questôes, estamos, ao que parece, suficientemente de acordo: que o imitador .nào t:~co
nhecimentos que valham nada sobre aquilo que imita, mas
que a imitaçào é uma brincadeira sem seriedade;\e os que se
abalançam à poesia tragica, em versos iâmbicos ou épicos ,
sào todos eles imitadores, quanto se pode ser.
- Exactamente.
- Por Zeus! - exclamei eu -. Essa imitaçào esta três
pontos afastada da verdade ou nào?
-Esta.
- Além disso, em que parte do homem exerce o poder
que detém?
- De que pretendes falar?
- Do seguinte: a mesma grandeza, vista a nossos olhos
de perto e de longe, nào parece igual.
-Pois nào.
- E os mesmos objectas parecem tortos ou direitos,
para quem os observa na agua ou fora dela, côncavos ou
convexos, devido a uma ilusào de ôptica proveniente das
cores, e é evidente que aqui ha toda a espécie de confusào
na nossa alma. Aplicando-se a esta enfermidade da nossa natureza é que apintura corn sombreados nào deixa por tentar
espécie alguma de magia, e hem assim a prestidigitaçào e todas as outras habilidades desse género.

-É

Novamente se considera aqui (tal como em 595c) o elemento tragico como potencialmente existente na poesia épica. Formaimente, a tragédia era composta em metro iâmbico, nas partes faladas, e em metros lfricos, nas cantadas (além disso, havia ainda as
partes em recitativo: em ritmo
ou nos iambos no meio
de liricas, ou ainda nos tetrâmetros trocaicos). Sobre esta complexa
questào, que parte sobretudo dos dados de Aristôteles, Poética
1449a, veja-se A. Pickard - Cambridge, The Dramatic Festivals of
Athens, rev. ed., Oxford, 1988, pp. 156-164.

- Mas nào se inventaram a mediçào, o cilculo, a pesagem, como auxiliares preciosos contra esses inconvenientes,
de tal modo que nào prevalece em nôs a aparência de maior
ou menor, mais numeroso ou mais pesado, mas o que se
calculou, mediu ou peson?
-Pois nào!
- Ora, realmente, essas operaçôes padern ser o rrabalho da razào que esta na nossa alma.
- É dela, efectivamente.
- Mas perante esse princîpio, quando mediu e assinalou que certos objectas sào maiores ou menores que outros,
ou iguais a eles, surgem aparências por vezes em relaçào
corn os mesmos objectas, ao mesmo tempo.
-Surgem.
- Nào afirmamos que é impossivel que o mesmo elemento tenha, ao mesmo tempo, opiniôes contrarias sobre os
mesmos objectas?
- Afirmimos, e corn razào.
- Portanto, o que julga na alma à margem da medida,
nào poderi ser o mesmo que o que julga corn medida.
-Pois nào.
- Mas, realmente, o elemento que faz fé na medida e
no calcula devera ser a melhor parte da alma.
Sem dûvida.
- Logo, o que lhe for contrario pertencera ao nûmero
do pior que temos.
- Forçosamente.
- Era a este ponto que eu queria chegar, quaudo dizia
que a pintura e, de um modo gerai\! arte de imitar, executa
as suas obras longe da verdade, e, além disso, convive corn a
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parte de nos mesmos avessa ao bom-senso, sem ter em vista,
nesta companhia e amizade, nada que seja sao ou verdadeiro.•
- Exactamente.
- Se o mediocre se associa ao mediocre, a arte de imitar sô produz mediocridades.
- Assim parece.
- Referes-te apenas à que se dirige aos olhos, ou também à que se dirige aos ouvidos, e a que chamamos poesia?
- A essa também, é natural.
- Nao façamos fé, contudo, apenas na semelhança corn
a pintura, mas avancemos até àquele sector do espirito que
convive corn a imitaçao poética, e vejamos se ele é inferior
ou valioso.
- É bem precisa.
- Vamos pôr a questao des ta maneira.g.. poesia mimé- -.
tica, dizfamos nos, imita homens entregues a acçôes forçadas
ou voluntarias, e que, em consequênda de as terem praticado, pensam ser felizes ou infelizes, afligindo-se ou regozijando-se em todas essas circunstânci~Havia mais alguma
coisa, além disto?
-Nao.
- Ora, em todas essas ocasiôes, porventura o homem
esta de acord.o consigo mesmo? Ou, tal co mo sofria de
dissensao interna relativamente à visao, e albergava ao mesmo tempo opiniôes contrarias sobre os mesmos assuntos, do
mesmo modo, no seu comportamento sofre de dissensao e
luta consigo mesmo? Mas recorda-me de que, quanta a isso,
nao precisamos agora de chegar a um acordo; pois ja na discussao anterior 25 concordamos suficientemente em todas
25

Supra, IV. 435e seqq.
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- Corn razào, efectivamente. Mas parece-me agora
necessario analisar o que entào deixamos de lado.
- 0 quê?
- Dissemos entào que um homem comedido, se lhe
coubesse em sorte perder um filho ou algo que lhe fosse
muito caro, suportaria essa desgraça mais facilmente do que
os outras.
- Exactamente.
- Examinemos agora, entao, se nào se afligira nada ou
se, sendo isso impossivel, moderara o seu desgosto.
- É nesta hipotese, de preferência, que esta a verdade.
- Diz-me agora o seguinte acerca dele: supôes que
luta e resiste mais ao seu desgosto quando é observado pelas
seus semelhantes, ou quando fica sô, no seu isolamento,
perante si mesmo?
- Suportara muito mais, quando estiver a ser observado.
- Mas, quando ficar s6, julgo que ousara dizer muitas
coisas das quais se envergonharia se alguém as ouvisse, e
fara muitas outras, que nao aceitaria que alguém o visse
fazer.
-Assimé.
- Por conseguinte, a força que o impele a resistir é a
razao e~a ki1ao passa que a força que 0 arrasta para a dor é a
pr{)pria afliçào?
-Éverdade.
- Mas, quando ha no homem impulsas contrarias e simultâneos em relaçao ao mesmo objecta, dizemos que ha
necessariamente nele dois elementos.
467

e

604a

b

c

d

e

Pois naol
naquilo que
- Ora urn estara pronto a obedecer à
ela lhe prescrever?
-Como?
-A lei diz que o que ha de mais belo é conservar a calma o 1na1s
nas
e nào se
uma vez
que nào se
o mal e o hem que
em tais acontecimentos, nem se adianta nada, positivamente, em os suportar
corn dificuldade; nem tudo o que é humano merece que se
lhe dê muita importância; e o que podera acudir-nos o mais
depressa possfvel é entravado pelo desgosto.
A que te referes?
- À reflexao sobre o que nos aconteceu; e, tal como
quando se lançam os dados, assim devemos endireitar as
nossas pr6prias posiçôes, de acordo com o que sain, pelo caminho que a razào escolher como melhor, e, se nos baterem, nào devemos fazer como as crianças, que levam a mào
ao sîtio da pancada e perdem o tempo a gritar, mas acostumar a alma a ser o mais rapida possîvel a curar e a endireitar
o que cain e adoeceu, eliminando as lamentaçôes com remédias.
- Seria a melhor maneira de nos comportam10s perante a adversidade.
- Ora, é a melhor parte de nôs que quer seguir a razào.
- É evidente.
Mas a parte que nos leva à recordaçào do sofrimento
e aos gemidos e que nunca se sacia deles, acaso nao diremos
que é
e
à
- Diremos, pois.
- Ora, o que contém material para muita e variada
imitaçào é a parte irasdvel; ao passo que o caracter sensato e
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si mcsmo, ncm é
quando sc imita, é facil de
num
26
e perante
reunidos no teatro. Porquanto essa imitaçào seria de um sofrimento
605a
nào nasque o
essa disposiçào de alma, nem a sua
ceu com indinaçao
arte foi moldada para lhe agradar, se quiser ser apreciado
pela mulcidào, mas sim com tendência para o caracter arrebatado e variado, devida à facilidade que hâ em o imitar.
- É evidente.
- Por conseguinte, temos razào em nos arirarmos a ele
desde ja, e em o colocar em simetria com o pintor. De facto,
corn ele no que toca a fazer trabalho de pouca
monta em relaçào à verdade; e, no facto de conviver com a
outra parte da alma, sem ser a melhor, nisto também se assemelha a ele. E assim teremos
o re::cebermos numa cidade que vai se:r hem .governada, porque
desperta aquelaparte çla alma e a sustenta, fortalecendo-a,
deita a perder a razào, tal coma acontece ~mm Estado, q\].ando alguém toma poderosos os malvados e lhes entrega a soberania, ao passa que destruiu os melhores. ~ mesma maneira, afirmaremos que também o
im1tador instaura
na alma
indivîduo um mau govemo, lisonjeando a
é maior e o
que é menor, mas julga, acerca
mesmas coisas, ora que
sào grandes, ora que sào pequenas, que estâ
a fmjar
L<"''~""'""• a uma enorme ar1;ta1t1c1a
Alusào aos

Dionisias), nos quais se rer>re1sentavam
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- Contudo nào é essa a maior acusaçào que fazemos à
poesia: mas o dano que ela pode causar até às pessoas honestas, corn excepçào de um escassîssimo nûmero, isso é
que é o grande perigo.
- Como nào havia de sê-lo, se na verdade produz tai
efeito?
- Ouve e repara. Os melhores de entre nos, quando
d escutam Homero ou qualquer poeta trâgico a imitar um heroi que estâ aflito e se espraia numa extensa rirada cheia de
gemidos, ou os que cantam e batem no peito 27, sabes que
gostamos disso, e que nos entregamos a eles, e os seguimos,
sofrendo corn eles, e corn toda a seriedade elogiamos o poeta, como sendo born, por nos ter provocado, até ao mâximo,
essas disposiçôes.
- Sei. Como nào havia de sabê-lo?
- Mas quando sobrevém a qualquer de nos um luto
pessoaL reparaste que nos gabamos do contrario, se formos
e capazes de nos mantermos tranquilos e de sermos fortes,
.entendendo que esta atitude é caracteristica de um homem,
ao passo que aquela, que hâ pouco louvâmos,~e_um~
_. Jll.ttlb.er?
-Reparei.
- E estarâ certo que se dêem estes elogios, ao vermos
um homem comportar-se de uma maneira que nào teriamos por digna, mas nos envergonharia, sem termos repulsa
por ele, antes regozijando-nos e louvando-o?
27
A tirada (piJrrv;), a que se faz referência primeiro, é a fala
de um actor; o segundo exemplo é um canto lamentoso do coro,
que, por ser acompanhado de gestos de desespero, como bater no
peito, tomou o nome de XO!LtL6<;, e veio a desiguar uma parte espectflca (embora nao obrigat6ria) da tragédia.
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- Por Zeus que nào! Nào parece de uma pessoa sensata!
- Exacto, sobretudo se examinares a questào sob este
aspecto.
- Qual?
- Se pensares que a parte da alma que hâ pouco contînhamos pela força, nos nossos desgostos pessoais, que tem
sede de lâgrimas e de gemidos em abundância, até se saciar,
porque a sua natureza é tal que a leva a ter esses desejos, é,
nessas alturas, a parte a que os poetas dào sarisfaçào e regozijo. Ao passo que a parte de nos que é a melhor por natureza, por nào estar sufi.cientemente educada pela razào e
pelo hâbito, abranda a vigilância dessa parte dada às lamentaçôes, a pretexto de que estâ a contemplar males alheios, e
que nào é vergonha nenhuma para ela, se outra pessoa, que
se diz um homem de hem, se lamenta a desproposito, louvâ-la e ter compaixào dela, mas supôe que rira uma vantagem, 0 prazer, de que nao aceitaria privar-se, desprezando
todo o poema. É que, julgo eu, a poucos é dado fazer ideia
de como inevitavelmente temos, na nossa vida intima, o
usufiuto dos sentirnentos alheios. Porquanto, depois de termos criado e fortalecido neles a nossa piedade, nao é fâdl
conté-la nos sofrimentos proprios.
- Exactamente.
- Porventura nao se aplica também o mesmo argumente ao ridfculo? Se, numa imitaçao comica ou numa conversa particular, ao ouvires gracejos de que pessoalmente te
envergonharias, te divertires à grande e nao os desprezares
como coisa inferior, nào estas a proceder exactamente do
mesmo modo que quando se trata de sentir comiseraçàn? É
que à vontade de fazer rir, que continhas pela razào, corn
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receio
entào
curso, e, depois de ai a refrescares, muitas vezes te deixas
var, sem dares por ela, a fazer de autor cômico em tua casa.
- É isso mesmo.
E quanta ao amor, à ira e a todas as paixôes penosas
ou
da alma, que afirmâmos acompanharem todas
as nossas acçôes, nào produz em nôs os mesmos efeitos a
imitaçào poética? Porquanto os rega para os fortalecer,
quando devia seca-los, e os erige nossos soberanos, quando
deviam obedecer, a fim de nos tornarmos melhores e mais
felizes, em vez de piores e mais desgraçados.
- Nào posso dizer de outro modo.
- Por conseguinte, ô Glaucon, quando encontrares
encomiastas de Homero, a dizerem que esse poeta foi o
educador da Grécia 28, e que é digna de se tomar por modela no que toca a administraçào e a educaçào humana, para
aprender corn ele a regular toda a nossa vida, deves beija-los
e sauda-los camo sendo as melhores pessoas que é possfvel,
e concordar corn eles em que Homero é o maior dos poetas
e o primeiro dos tragediôgrafos, mas reconhecer que, quanta a poesia, somente se devem receber na cidade hinos aos
denses e encômios aos varces honestos e nada mais. Se, porém, acolheres a Musa aprazfvel na lfrica ou na epopeia, governarào a tua cidade o prazer e a dor, em lugar da lei e do
prindpio que a comunidade considere, em todas as circunstâncias, o melhor.
- Exactamente.

Aqui estâ o que
a
ao lembrarmos de
novo a poesia, por, justificadamente, exduirmos da cidade
29
• Era a razào que a issa nos impelia.
uma arte desta
Acrescentemos ainda, para ela nào nos acusar de uma tal ou
quai dureza e rusticidade, que é antigo o diferendo entre a
filosofia e a poesia. Reahnente, la ternas a «cadela a ganir ao
dona>> e a «que ladra» e o «homem superior a proferir palavras vàs», e o <<banda de cabeças magistrais>> e os «que pensam subtilmente», como afinal «vivem na pentiria» e mil
outras provas da antiguidade do antagonisme entre elas 30•
Mesmo assim, diga-se que, se a poesia imitativa voltada para
o prazer tiver argumentas para provar que deve estar presente numa cidade hem governada, a receberemos corn gosto, pois temos consciência do encantamento que sobre nôs
exerce; mas seria impiedade trair o que julgamos ser verdadeiro. Ou nào te sentes também seduzido pela poesia, meu
amigo, sobretudo quando a contemplas através de Homero?
- Sinto, e muito.
- Logo, é justa deixa-la regressar, uma vez que ela se
justifique, em metros liricos ou em quaisquer outras?
- Absolutamente.
- Concederemos certamente aos sens defensores, que
nào forem poetas, mas foretri amadores de poesia, que falem em prosa, em sua defesa, mostrando camo é nâo sô
agradavel, camo titil, para os Estados e a vida humana. E
escuta-los-emos favoravehnente, porquanto sô teremos vantagem, se se vir que ela é nâo sô agradaveL coma também
ti til.

28

A mais antiga prova do facto - documentado, aliâs, em
muitos autores é dada pelo fr. ro Diels de Xenôfanes:

Uma vez que, desde inîdo, todos aprenderam por Homero ...
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Cf. supra, m. 398a.
Todas as expressôes entre aspas devem provir de citaçôes de
poetas, provavelmente da lîrica, mas nào é possfvel identificâ-las.
30
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- Mas se assim nào for, meu caro amigo, faremos
como aqucles que, quando estào apaixonados por alguém, e
reconhecem que aquele amor nào lhes é proveitoso, se afastam dele, embora com esforço; do mesmo modo n6s, devique em n6s se formou por indo ao amor por essa
fluência da educaçào dos nossos belos Estados, estaremos
dispostos a vê-la como muito boa e verdadeira, mas, enquanta nào for capaz de se justificar; escuta-la-emos, repetindo para n6s mesmos os argumentas que expusemos, e
aquele mesmo canto magico, tomando precauçôes para nào
cairmos novamente naquela paixào da nossa infância, e que
é a da maioria. Repetiremos que nào devemos preocupar-nos corn esta poesia, como detentora da verdade, e como
coisa séria, mas o ouvinte deve estar prevenido, receando
pelo seu governo interior, e acreditar nas nossas afirmaçôes
acerca da poesia.
- Concorda inteiramente - respondeu ele.
- É um grande combate, meu caro Glaucon, é grande,
e mais do que parece, o que consiste em nos tornarmos
bons ou maus. De modo que nào devemos deixar-nos arrebatar por honrarias, riquezas, nem poder algum, nem mesmo pela poesia, descurando a jus ti ça e as outras virtudes.
- Concorda contigo, em consequência da analise que
fizemos; e qualquer outra pessoa também, segundo julgo.
- Além disso - prossegui eu - nào tratamos das recompensas mi.ximas da virtude e dos prémios que a aguardam.
- É incrivel a sua magnitude, se ainda ha outros maiorcs do que os que refcrimos.
- Que poderia haver de grande cm tempo tào minguado? Efectivamente, todo esse tempo que medeia entre a

uH.,,uu« e a
em
coisa assaz reduzida.
-Nào é mesmo
- Ora bem! Julgas
um
imortal
preocupar-se corn um tempo assim limitado, e nào corn a
sua totalidade?
-Eu nào, por certo. Mas porque dizes isso?
- Nào te apercebestc de que a nossa alma é imortal e
nunca pere ce?
Ele olhou para mim, e, suspenso, disse: -Eu ca nào,
por Zeus! Mas tu podes demonstra-lo?
- Nao tenho o direito de me escusar. E acho que tu
também podes, pois nào é nada dificil.
- Eu ca nào. Mas terei muito prazer em te ouvir essa
demonstraçao que nao é dificil.
- Ouviras.
Fala entào.
-Ha uma coisa a que chamas hem, e outra mal?
-Ha.
- Porventura pensas sobre isso o mesmo que eu?
- 0 quê?
- Que tudo o que destr6i e corrompe é mau, ao passo
que o que salva e preserva é hom.
- É o que penso.
- E entao? Afirmas que ha para cada coisa, hem e mal?
Por exemplo, a oftalmia, para os olhos, a doença, para a totalidade do corpo, o mildio, para o trigo, a podridao para a
madeira, o verdete e a ferrugem para o bronze e o ferro, e,
conforme disse, um mal e uma doença quase congénitos
para cada coisa?
- Afirmo, sim.
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nào se teme que o
cause a
de qualquer coisa, nem o que nào é born ncm
mau.
fazê-lo?
- Como havia
portanto, encontrarmos algum ser, com um mal
que o toma corrupto mas incapaz de o dissolver e destruir,
nào sabcremos desdc logo que nào hi destruiçào possîvel
para um ser assim constitufdo?
- É natural que seja assim.
Ora pois! Para a alma nào ha nada que a torne ma?
-Hi, e muito. Tudo quanto enumerimos hi pouco 31 :
a injustiça, a intemperança, a cobardia c a ignorância.
- Acaso é um desscs defeitos que a destrôi c corrompe? E repara, nào vamos iludir-nos, supondo que o homem
injusto e insensato, quando surpreendido a praticar a injustiça, percee nessa ocasiào, devido à injustiça, que é o vfcio da
sua alma. Mas procede da seguinte maneira: tal como a malclade do corpo, que é a doença, desgasta o corpo, o destrôi e
o leva a j:i nào ser mn corpo, do mesmo modo também
tudo o que ha pouco enumerâmos, devido à maldade prôpria, que, assentando arraiais e pcrmanceendo
a corrompe, acaba por ser aniquilado, nào é assim?
-'' Supra,

IV.

444c.

476

-Li isso nào!
sena
que mn
uma
c o prôprio nào.
- Seria absurdo.
- Pensa entào, ô Glaucon, que nào é devida à ma qualidade que tenham os alimentos, quer ela
velhicc, podridào ou qualquer outra, que supomos que o corpo nào pode
deixar de ser destrufdo. Mas, se a mi qualidade dos prôprios
alimentas é que causa no corpo a corrupçào do mesmo, diremos que, devido a esses alimentas, pereeeu por efeito do
seu prôprio mal, que é a doença. Mas jamais julgaremos que
o corpo é destruîdo pela ma qualidade dos alimentas, por
estes serem uma coisa, e o corpo outra, desde que o mal
alheio nào tenha provocado nclc o mal que lhe é prôprio.
- Dizes muito bem.
- Pela mesma razào, se o mal do corpo nào provoca na
alma o mal da alma, nào pretendamos jamais que a alma é
destruîda por um mal alheio, sem a ajuda do seu mal prôprio, e que uma coisa percee pelo mal da outra.
- É lôgico.
- Por conseguinte, ou demonstramos que nào dissemos bem, ou, enquanto o nào fizermos, nào afirmcmos jamais que, devido à febre, ou a qualquer outra doenç:a, ou a
assassm10, nem que se
o corpo todo cm bocadinhos o mais pcquenos possivel, por esses motivos, a alma jamais pereça antes de alguém demonstrar que, devido a esses
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