
LIVROVII 

- Depois disto- prossegui eu- imagina a nossa natu- 514a 
reza, relativamente à educaçào ou à sua falta, de acordo corn 
a seguinte experiência. Suponhamos uns homens numa ha-
bitaçào subterrânea em forma de caverna, corn uma entrada 
aberta para a luz, que se estende a todo o comprimento des-
sa gruta. Estào lâ dentro desde a infância, algemados de per-
nas e pescoços, de tal maneira que s6 lhes é dado permane-
cer no mesmo lugar e olhar em frente; sào incapazes de b 
voltar a cabeça, por causa dos grilhoes; serve-lhes de ilumi
naçào um fogo que se queima ao longe, numa eminência, 
por detrâs deles; entre a fogueira e os prisioneiros hâ um ca
minho ascendente, ao longo do qual se construiu um pe
queno muro, no género dos tapumes que os homens dos 
«robertos» colocam diante do pûblico, para mostrarem as 
suas habilidades por cima deles. 

- Estou a ver - disse ele. 
- Visiona também ao longo deste muro, homens que 

transportam toda a espécie de objectas, que o ultrapassam: c 
estatuetas de homens ede animais, de pedra e de madeira, 515a 
de toda a espécie de lavor; como é naturaL dos que os trans-
portam, uns falam, outras seguem calados. 

- Estranho quadro e estranhos prisioneiros sào esses de 
que tu falas - observou ele. 
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Semelhantes a nos - continuei -. Em 
pensas que, nestas condiçôes, eles tenham visto, de si mes
mo e dos outros, algo mais que as sombras projectadas pelo 
fogo na parede aposta da caverna? 

b - Camo nào - respondeu ele -, se sào forçados a man-
ter a cabeça im6vel toda a vida? 

- E os objectas transportados? Nào se passa o mesmo 
corn eles? 

- Sem dûvida. 
- Entào, se eles fossem capazes de conversar uns corn 

os outros, nào te parece que eles julgariam estar a nomear 
objectas reais, quando designavam o qne viam? 

-É forçoso. 
- E se a prisào tivesse também nm eco na parede do 

fun do? Quando algum dos transe un tes falasse, nào te pare ce 
que eles nào julgariam outra coisa, senào que era a voz da 
sombra que passava? 

- Por Zeus, que sim! 
c - De qualquer modo - afirmei - pessoas nessas condi-

çôes nào pensavam que a realidade fosse senào a sombra dos 
objectas. 

- É absolutamente forçoso - disse ele. 
- Considera pois - continuei - o que aconteceria se 

eles fossem soltos das cadeias e curados da sua ignorância, a 
ver se, regressados à sua natnreza, as coisas se passavam des
te modo. Logo que alguém soltasse um deles, e o forçasse a 
endireitar-se de repente, a voltar o pescoço, a andar e a 
olhar para a luz, ao fazer tndo issa, sentiria dor, e o deslum-

d bramento impedi-lo-ia de fixar os objectas cujas sombras via 
outrora. Que jnlgas tu que ele diria, se alguém lhe afirmasse 
que até entao ele s6 vira coisas vas, ao passa que agora esta
va mais perto da realidade e via de verdade, voltado para 
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objectas mais reais? E se cada um des-
ses objectas que passavam, o forçassem corn perguntas a di
zer o que era? Nao te parece que ele se veria em dificulda
des e suporia que os objectas vistos outrora eram mais reais 
do que os que agora lhe mostravam? 

- Muito mais - afirmou. 
- Portanto, se alguém o forçasse a olhar para a prôpria e 

luz, doer-lhe-iam os olhos e voltar-se-ia, para buscar refûgio 
~ junto dos objectas para os quais podia olhar, e julgaria ainda 

que estes eram na verdade mais nîtidos do que os que lhe 
mostravam? 

- Seria assim - disse ele. 
- E se o arrancassem dali à força e o fizessem subir o 

caminho rude e fngreme, e nao o deixassem fugir antes de o 
arrastarem até à luz do Sol, nao seria natural que ele se 
doesse e agastasse, por ser assim arrastado, e, depois de che- 516a 
gar à luz, corn os olhos deslumbrados, nem sequer pudesse 
ver nada daquilo que agora dizemos serem os verdadeiros 
objectas? 

- Nao poderia, de facto, pelo menas de repente. 
- Precisava de se habitnar, julgo eu, se quisesse ver o 

\mundo snperior. Em primeiro lngar, olharia mais facilmen
-<1te para as sombras, depois disso, para as imagens dos ho
i mens e dos outras objectas, reflectidas na âgua, e, por ûlti
Lmo, para os proprios objectas. A partir de entao, seria capaz 

de contemplar o qne hâ no cén, e o proprio cén, dnrante a 
noite, olhando para a lnz das estrelas e da Lua, mais facil- b 
mente do que se fosse o Sol e o sen brilho de dia7 

-Pois nao! 
- Finalmente, jnlgo en, seria capaz de olhar para o Sol 

e de o contemplai, nao jâ a sna imagem na âgua on em 
qnalquer sftio, mas a ele mesmo, no sen lugar. 
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Necessariamente. 
- Depois jâ compreenderia, acerca do Sol, que é ele 

que causa as estaçôes e os anos e que tudo dirige no munda 
c visivel, e que é o responsâvel por tudo aquilo de que eles 

viam um arremedo. 
- É evidente que depois chegaria a essas conclusôes. 
- E entào? Quando ele se !embrasse da sua primitiva 

habitaçào, e do saber que lâ possufa, dos seus companheiros 
de prisào desse tempo, nào crês que ele se regozijaria corn a 
mudança e deploraria os outras? 

- Corn certeza. 
- E as honras e elogios, se alguns tinham entào entre si, 

ou prémios para o que distinguisse corn mais agudeza os 
objectas que passavam, e se !embrasse melhor quais os que 
costumavam passar em primeiro lugar e quais em ultimo, 

d ou os que seguiaru juntos, e àquele que dentre eles fosse 
mais hâbil em predizer o que ia acontecer - parece-te que 
ele teria saudades ou inveja das honrarias e poder que havia 
entre eles, ou que experimentaria os mesmos sentimentos 
que em Homero, e seria seu intenso desejo «servir junto de 
um homem pobre, como servo da gleba» \ e antes sofrer 
tudo do que regressar àquelas ilusôes e viver daquele modo? 

e - Suponho que seria assim - respondeu - que ele so-
freria tudo, de preferência a viver daquela maneira. 

- Imagina ainda o seguinte - prossegui eu -. Se um 
homem nessas condiçôes descesse de novo para o seu antigo 
pasto, nào teria os olhos cheios de trevas, ao regressar subi
tamente da luz do Sol? 

1 Odisseia xr. 489-490. Estes versos, ji citados no prindpio 
do Livro III (386c), pertencem ao lamento proferido pela sombra 
de Aquiles, quando Ulisses o felicita por continuar a ser rei no 
Hades. 
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- Corn certeza. 
- E se lhe fosse necessârio julgar daquelas sombras em 

competiçào corn os que tinham estado sempre prisioneiros, 
no periodo em que ainda estava ofuscado, antes de adaptar a 517a 
vista - e o tempo de se habituar nào seria pouco - acaso 
nào causaria o riso, e nào diriam dele que, por ter subido ao 
munda superior, estragara a vista, e que nào valia a pena 
tentar a ascensào? E a quem tentasse soltâ-los e conduzi-los 
até cima, se pudessem agarri-lo e matâ-lo, nào o matariam? 

- Matariam, sem duvida - confirmou ele. 
- Meu caro Glâucon, este quadro - prossegui eu -

deve agora aplicar-se a tudo quanta dissemos anteriormen- b 
te, comparando o munda visîvel através dos olhos à caverna 
da prisào, e a luz da fogueira que lâ existia à força do Sol. 
Quanta à subida ao munda superior e à visào do que lâ se 
encontra, se a tomares como a ascensào da alma ao munda 
inteligivel, nào iludirâs a minha expectativa, jâ que é teu de-
sejo conhecê-la. 0 Deus sabe se ela é verdadeira. Pois, 
gunda entendo, no limite do cognosdvel é que se avista, a 
custo, a ideia do Bem; e, uma vez avistada, compreende-se c 
que ela é para todos a causa de quanta hâ de justa e belo; 
que, no mundo visivel, foi ela que criou a luz, da qual é se
nhora; e que, no munda inteligivel, é ela a senhora da ver
clade e da inteligência, e que é precisa vê-la para se ser sen-
sato na vida particular e publica. 

- Concorda também, até onde sou capaz de seguir a 
tuaimagem. 

Continuemos pois - disse eu -. Concorda ainda co
migo, sem te admirares pelo facto de os que ascenderam 
àquele ponta nào quererem tratar dos assuntos dos homens, 
antes se esforçarem sempre por manter a sua alma nas altu-
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ras. É 
delineamos. 

- É natural - confirmou ele. 

corn a que 

- Ora pois! Entendes que sera caso para admirar, se 
quem descer destas coisas divinas às humanas fizer gestas 
disparatados e parecer muito ridîculo, porque esta ofuscado 
e ainda nào se habituou suficientemente às trevas ambien
tes, e foi forçado a contender, em tribunais ou noutros luga
res, acerca das sombras do justo ou das imagens das som
bras, e a disputar sobre o assunto, sobre o que supôe ser a 
prôpria justiça quem jamais a viu? 

- Nâo é nada de admirar. 
-Mas quem fosse inteligente- redargui -lembrar-se-

-ia de que as perturbaçôes visuais sao duplas, e por dupla 
causa, da passagem da luz à sombra, e da sombra à, luz. Se 
compreendesse que o mesmo se passa corn a alma, quando 
visse alguma perturbada e incapaz de ver, nào riria sem ra
zao, mas reparava se ela nao estaria antes ofuscada por falta 
de habita, por vir de uma vida mais luminosa, ou se, por vir 
de uma maior ignorância a uma luz mais brilhante, nao es
taria deslumbrada por reflexos demasiadamente refulgentes; 
à primeira, deveria felicitar pelas suas condiçôes e pelo seu 
género de vida; da segunda, ter compaixào e, se quisesse 
troçar dela, séria menos risîvel essa zombaria do que se se 
aplicasse àquela que descia do mundo luminoso. 

- Falas corn exactidào - afirmou. 
- Temos entao - continuei eu - de pensar o seguinte 

sobre esta matéria, se é verdade o que dissemos: a educaçào 
nao é o que alguns apregoam que ela é. Dizem eles que in
troduzem a ciência numa alma em que ela nào existe, como 
se introduzissem a vista em olhos cegos. 

- Dizem, realmente. 
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dade Dj alma e de um ôrgâo pelo quai aprende; como um 
olho que nâo fosse possivel voltar das trevas para a luz, se
nâo juntamente corn todo o corpo, do mesmo modo esse 
ôrgào deve ser desviado, juntamente corn a alma toda, das 
coisas que se alteram, até ser capaz de suportar a contempla
çào do Ser e da parte mais brilhante do Ser. A isso chama-
mos o bem. Ou nâo? d 

-Chamamos. 
- A educaçâo seria, por conseguinte, a arte desse dese-

jo, a maneira mais facil e mais eficaz de fazer dar a volta a 
esse ôrgào, nào a de o fazer obter a visâo, pois ja a tem, mas, 
lima vez que ele nâo esta na posiçào correcta e nào olha 
para onde deve, dar-lhe os meios para isso. 

- Acho que sim. 
- Por conseguinte, as outras qualidades chamadas da 

alma podem muito bem aproximar-se das do corpo; corn 
efeito, se nào existiram prèviamente, podem criar-se depois e 
pelo habito e pela pratica. Mas a faculdade de pensar é, ao 
que parece, de um caracter mais divino, do que tudo o mais; 
nunca perde a força e, conforme a volta que lhe derem, 
pode tornar-se vantajosa e ûtil, ou inûtil e prejudicial. Ou 519a 
ainda nào te apercebeste como a deploravel alma dos cha-
mados perversos, mas que na verdade sào espertos, tem um 
olhar penetrante e distingue claramente os objectos para os 
quais se volta, uma vez que nào tem uma vista fraca, mas é 
forçado a estar ao serviço do mal, de maneira que, quanto 
mais aguda for a sua visào, maior é omal que pratica? 

- Absolutamente. 
- Contudo, se desde a infância se operasse logo uma 

alma corn tal natufeza, cortando essa espécie de pesos de 
chumbo, que sao da familia do mutavel e que, pela sua incli- h 
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naçào a comida e prazeres e gulodices, voltam 
a vista da alma para baixo; se, liberta desses pesos, se voltasse 
para a verdade, também ela a veria nesses mesmos homens 

' 
corn a maior dareza, tal como agora vê aquilo para que esta 
voltada. 

- É natural. 

- Ora pois! Nào é natural, e nào é forçoso, de acordo 
corn o que anteriormente dissemos, que nem os que nào re
ceberam educaçào nem experiência da verdade jamais serào 
capazes de administrar satisfatoriamente a cidade, nem tào
-pouco aqueles a quem se consentiu que passassem toda a 
vida a aprender - os primeiros, porque nào têm nenhuma 
finalidade na sua vida, em vista da quai devam executar 
todos os seus actos, particulares e publicos; os segundos, 
porque nào exercerào voluntariamente essa actividade, su
poncio-se transladados, ainda em vida, para as Ilhas dos Bem
-Aventurados 2 ? 

-É verdade. 
- É nossa funçào, portanto, forçar os habitantes mais 

bem dotados a voltar-se para a ciência que anteriormente 
dissemos ser a maior, a ver o bem e a empreender aquela 
ascensào e, uma vez que a tenham realizado e contemplado 

1 

2 As Ilhas dos Bem-Aventurados eram, para os Gregos, um 
lugar de delfcias no além. A mais antiga descriçào dessa utopia fi
gura em Hesîodo, Trabalhos e Dias 166-173, que imagina essa felici
dade em funçào da mentalidade do agricultor: ausência de cuida
d?s, pr?~uçà? rica e espontânea da terra. Embora tai concepçào se 
va. espmtuahzando em outros autores, é em Platào, a partir do 
m1to do Gôrgias, que ela aparece definitivamente dotada de um 
conteûd<; ético, tornando-se o lugar de prémio dos que praticaran1 

o hem. E de notar que neste trecho perpassa, numa leve ironia, a 
noçào de que a vida de estudo é a suprema felicidade. 
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uu.uc;utc:ulc:J.uc: o bem, nào lhes autorizar o que agora é au
torizado. • -0 quê? 

- Permanecer la e nào querer descer novamente para 
junto daqueles prisioneiros nem partilhar dos trabalhos e 
honrarias que entre eles existem, quer sejam modestos, quer 
elevados. 

- Quê? V amos cometer contra eles a injustiça de os fa
zer levar uma vida inferior, quando lhes era possîvel ter 
umamelhor? 

- Esqueceste-te novamente, meu amigo, que à lei nào 
importa que uma classe qualquer da cidade passe excepcio
nalmente bem, mas procura que isso aconteça à totalidade 
dos cidadàos, harmonizando-os pela persuasào ou pela coac
çào, e fazendo corn que partilhem uns corn os outros do au
xîlio que cada um deles possa prestar à comunidade; ao criar 
homens destes na cidade, a lei nào o faz para deixar que 
cada um se volte para a actividade que lhe aprouver, mas 
para tirar partido dele para a uniào da cidade. 

- É verdade, tinha-me esquecido, realmente. 
- Repara ainda, o Glaucon, que nào causaremos prejuî-

zo aos filosofos que tiverem aparecido entre nos, mas tere
mos boas razôes para lhes apresentar, por os forçarmos a 
cuidar dos outros e a guardi-los. Diremos, pois, que as pes
soas da mesma espécie nascidas noutras cidades é natural 
que nào tomem parte nas suas dificuldades; efectivamente, 
fizeram-se por si mesmas, a despeito da respectiva constitui
çao polîtica; e tem razao, quem se formou por si e nao deve 
a alimentaçào a ninguém, em nào ter empenho em pagar o 
sustento a quem quer que seja. Mas a vos, nos formamos
-vos, para vosso hem· e do resto da cidade, para serdes como 
os chefes e os reis nos enxames de abelhas, depois de vos 
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termos uma e mais que 
c a deles, e de vos tornarmos mais capazes de tomar parte em 

ambas as actividades . Deve, portanto, cada um por sua vez 
dcscer à habitaçào comum dos outros e habituar-se a obser
var as trevas. Corn efeito, uma vez habituados, sereis mil ve
zes melhores do que os que la estào e reconhecereis cada 
imagem, o que ela é e o que representa, devido a terdes 
contemplado a verdade relativa ao belo, ao justo e ao born. 
E assim teremos uma cidade para nos e para vos, que é uma 
realidade, e nào um sonho \ como actualmente sucede na 
maioria delas, onde combatem por sombras uns corn os ou-

d tros e disputam o poder, como se de fosse um grande bem. 
Mas a verdade é esta: na cidade cm que os que têm de go
vernar sào os menos empenhados cm ter o comando, essa 
mesma é forçoso que seja a melhor e mais padficamente 
administrada, e naquela em que os que detêm o poder fa
zero o inverso, sucedera o contrario. 

- Absolutamente - confirmou ele," 
- Pensas que, ao ouvir isto, os nossos educandos nào fi-

carào convencidos, e nào quererào partidpar nos trabalhos 
da cidade, cada um por sua vez, embora passero a maior 
parte do tempo uns corn os outros na regiào pura 5? 

e - É impossfvel, porquanto fazemos imposiçôes justas a 
pessoas que também sào justas. Mais do que tudo, cada um 
ira para o poder constrangido, ao contrario dos governantes 
actuais de todos os Estados. 

3 Entenda-se: a politica e a filosofia. 
4 Alusào ao verso homérico: <mào é um sonho, mas uma visào 

autêntica, que ha-de cumprir-se» (Odisseia XIX. 547). 
5 A expressào do original, èv ?<.a9apooL, nào tem conotaçào 

precisa. Ha algo de mîstico no seu emprego cm Platào, como nota 
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- Assim é, meu amigo. Se uma me-
lhor do que governar, para os que devem governar, podes 521a 
conseguir um Estado bem administrado. Pois so nesse man-
darào aqueles que sào realmente ricos, nào cm dinheiro, 
mas naquilo em que deve abundar quem é feliz - uma vida 
boa e sensata. Se, porém, os mendigos e os esfomeados de 
bens pessoais entram nos negocios publiees, pensando que é 
daî que devem arrebatar o seu benefl:cio, nào é possivel que 
seja bem administrado. Efectivamente, gera-se a disputa 
pelo poder, e uma guerra dessas, doméstica e interna, deita-
-os a perder, a eles e ao resto da cidade. 

- Exactamente. 
- Ora tu sabes de qualquer outro género de vida que b 

despreze o poder polîtico, sem ser o do verdadeiro filo

sofo? 
- Por Zeus, que nào! 
- Ora a verdade é que convém que vao para o poder 

aqueles que nao estao enamorados dele; caso contrario, os 
rivais entrarao cm combate. 

-Como nào? 
- Entao que outras pessoas forçaras a ir para guardiôes 

do Estado, senao àque1es que, sendo mais conhecedores 
dos métodos da melhor administraçao da cidade, usufruem 
de outras honras e de uma vida melhor do que a do polf

tico? 
- Nenhumas outras. 
- Queres entao examinar ja de que maneira se forma- c 

rao homens dessa qualidade e como é que uma pessoa os 

Adam, que recorda a insistênda na palavra no Fédon (79d, 109b). 
A estes exemplos podemos acrescentar os do mito do Pedro. 
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<t:.tx11ut:I até à tal como que se saf-
ram do Hades, para se elevarem até aos deuses 6 ? 

- Como nao hei-de querê-lo? 
- Isso nao seria como o jogo de atirar um caco 7

, mas 
um voltar da alma de um dia que é como trevas para o ver
dadeiro dia, ou seja, a sua elevaçao até à realidade, que dire
mos ser a verdadeira filosofia. 

- Absolutamente. 
- Logo, deve analisar-se qual das ciências é que tem 

d este poder? 
-Pois nao! 
- Qual sera entao, Glaucon, a Ciencia que arrasta a 

alma do que é mut:ivel para o que é essencial? Mas estou a 

6 Tem-se discutido muito sobre a espécie de figuras mfticas 
compreendidas nesta alusào. Entre as mais provaveis, enumerare
mos Diônisos (cujo t:Umulo se mostrava em Delfos e cuja recepçào 
no Olimpo aparece frequentemente em vasos gregos) e sua màe 
Sémele (cf Pausânias II. 31.2 e 37.5), e ainda Asclépios e Hércules, 
que, de herôis, ascenderam a deuses. A dualidade da escatologia do 
herôi tebano ja se encontra, alias, no final do Canto xi da Odisseia, 
numa parte considerada Hecente», em que se afirma que a sua 
sombra esta no Hades, mas ele toma parte nos banquetes olimpi
cos (601-604). 

7 0 significado exacto da expressào, que possivelmente se tor
non proverbial a partir deste texto, foi objecto de controvérsia ja en
tre os antigos. De qualquer modo, refere-se ao jogo daô<rrpa%Lvl'ia, 
que Adam descreve assim: Os jogadores dividiam-se em dois parti
dos, separados por uma linha. Um dos rapazes atirava ao chào um 
caco, preto de um lado e branco do outro, gritando vU~ i-Jf .. t.épa ou 
vv~ il fJj.Lépa ( «noite ou dia» - correspondente ao nosso «cara ou 
coroa»). Conforme ficava para cima o branco ou o preto, um parti
do deitava a correr e o outro perseguia-o. 0 sentido da frase seria, 
portanto, que a educaçào nào era um caso rapido e fortuito como 
o desse jogo. É de notar que a exclamaçào referida aparece adapta
da na continuaçào da frase. 
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noutra nao era 
necessario que eles tivessem sido atletas guerreiros, quando 
eram novos? 

- Dissemos, sim. 
- É preciso, portanto, que esta ciência junte a seguinte 

qualidade àquela que procuramos. 
- Qual? 

A de nao ser inutil a guerreiros. 
É preciso, seguramente, caso seja possivel. 

- Anteriormente, a educaçao que lhes atribuimos era e 
pela ginastica e pela musica. 

-Era. 
- Mas a ginastica ocupa-se do que se altera e perece, 

porquanto trata do crescer e definhar do corpo. 
- Assim parece. 
- Logo, nao poderia ser essa a ciência que buscamos. 
- Nao, realmente. 522a 
- Acaso o sera a musica, tal como anteriormente a des-

crevemos? 
- Mas, se bem te lembras, ela era a réplica 8 da ginasti-

ca, que ensinava os guardiôes em matéria de costumes, pro
porcionando-lhes, por meio da harmonia, a perfeita conc6r-
dia, nao a ciência; por meio do ritmo, a regularidade; e 
outros habitos gémeos destes, nas narrativas, quer miticas, 
quer verdadeiras. Mas ensinamentos que levem ao ponto b 
que procuras, nao continha nenhuns. 

8 0 original diz a «antfstrofe», termo que, por designar uma 
unidade métrica em perfeita correspondência estrutural corn a es
trofe, era adequado para sugerir a equivalência das duas artes con
sideradas. 
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