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RESUMO 

 

ANDRADE, Felipe Ayres de. Uma imagem abissal da alma. Rio de Janeiro, 2017. 

Dissertação (Mestrado em Filosofia (Lógica e Metafísica)) – Instituto de Filosofia e 

Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017 

 

 

 A presente dissertação se voltará ao problema da busca pelo autoconhecimento no 

Fedro de Platão, a partir do uso que é feito, pela personagem Sócrates, de uma particular 

imagem da alma. Argumentar-se-á que essa imagem informa muito do estatuto do problema 

do autoconhecimento no diálogo. Por um lado, ela fornece um importante anteparo reflexivo 

para a auto-investigação. A surpreendente maleabilidade da imagem permite que ela 

represente as mais variadas instâncias individuais a partir de uma estrutura básica geral. Por 

outro lado, essa mesma maleabilidade, de inegável poder expositivo, ou reflexivo, também 

serve a importantes propósitos heurísticos. A construção da imagem põe, por si só, problemas 

cuja solução idônea só pode ser a filosófica. Logo, ao encará-la, não só se tem diante de si 

um espelho, ou qualquer anteparo óptico desse jaez, mas um problema filosófico, no pleno 

sentido que o termo adquire no diálogo. Ao se valer dessa imagem, no contexto do mito em 

que ela aparece, e do diálogo que em que o mito é narrado, Sócrates coloca um desafio para 

si mesmo e para seu interlocutor, Fedro, cuja resolução os guiará para o caminho da filosofia. 

A conjugação desses dois aspectos entrevistos pelo uso da imagem mostrará que, no Fedro, 

o autoconhecimento não se esgota na busca por um objeto qualquer que, por alguma razão, 

subtrai-se a uma primeira mirada. Na verdade, a razão pela qual deve se partir em busca de 

si mesmo, em primeiro lugar, é porque esse “si mesmo” ainda deve ser refinado, aprimorado, 

antes de se tornar “apreensível”. As transformações que acometem a imagem, no decurso do 

mito, carecem de uma decifração dentro do arcabouço narrativo em que são dramatizadas. 

Mas, ao mesmo tempo, conforme a imagem é tomada como uma representação geral de si 

mesmo, o auto-investigador deve se submeter aos mesmos, ou análogos, processos, a fim de 

se conhecer efetivamente. No contexto do Fedro, esse esforço duplo redunda na filosofia, de 

modo que o auto-investigador que se voltar ao mito se conhecerá enquanto filósofo. Esta 

dissertação mostrará, pois, que o Fedro resolve o problema do autoconhecimento ao guiar 



   
 

suas personagens para uma vida filosófica, isto é, ao torná-los filósofos. Sócrates e Fedro se 

conhecerão conforme se transformem em filósofos. Para salientar esse aspecto duplo e algo 

enigmático da imagem, optou-se por chamá-la de “abissal”, para esclarecer a dinâmica e 

engajamento que ela procura incitar, a fim de evitar os embaraços de leituras recentes do 

Fedro, em que se menospreza o aporte que a imagem desempenha na conversão filosófica, 

seja por restringir sua atuação às partes menos nobres da alma humana, seja por efetivamente 

ignorar o aspecto duplo do problema do autoconhecimento no diálogo. 

Palavras-chave: Alma. Autoconhecimento. Fedro. Imagem. Platão. 

  



   
 

ABSTRACT 

 

ANDRADE, Felipe Ayres de. Uma imagem abissal da alma. Rio de Janeiro, 2017. 

Dissertação (Mestrado em Filosofia (Lógica e Metafísica)) – Instituto de Filosofia e 

Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017 

 

 

 This dissertation will turn to the Socratic quest for self-knowledge, as depicted in 

Plato’s Phaedrus, as it considers his usage of a rather peculiar image for the soul. Such an 

image, it will argue, both informs much about the status of problem of self-knowledge in the 

dialogue, and contributes decisively to its resolution. On the one hand, the imagem provides 

an important reflective screen for self-investigating. The image’s surprising pliability allows 

for a wide array of particular representations from a single, general structure. On the other 

hand, that same pliability, of undeniable expositive or reflexive power, also serves important 

heuristic purposes. The confeccion of the image, in itself, presents problems whose ideal 

solutions can only be a philosophical one. Thus, the image functions not only like a mirror 

of sorts, but also as a philosophical quandary. The image’s insertion by Socrates, both in the 

mythical narrative where it properly shows up, and in the dialogue itself, presents a challenge 

to himself and to his interlocutor, Phaedrus, so as to turn them both to philosophy. The 

overlapping of those two aspects, deriving from the image’s usage, shows, in the Phaedrus, 

that self-knowledge does not stop at the quest for a given object, whose pursuit is arduous. 

In fact, the reason for there being a pursuit, at all, is that this “self” must yet be refined, 

bettered, before “showing itself” to the self-investigator’s grasp. The image’s transformations 

throughout the myth are in need of deciphering, so as to fit the narrative, which dramatizes 

them. At the same time, as the image serves as a general representation of the self, the self-

investigator must submit themself to similar processes, in order to truly get to know themself. 

In the Phaedrus, this double effort amounts to philosophy, so that a self-investigator, when 

dealing with the Socratic myth, shall be able to know themself as a philosopher. This 

dissertation will show, therefore, that the Phaedrus solves the problem of self-knowledge by 

turning its’ personages to a philosophical life, that is, turning them into philosophers 

themselves. Socrates and Phaedrus will get to know themselves as they become philosophers. 



   
 

In order to single out this double and rather enigmatic aspect of the image, this dissertation 

qualifies it as “abyssal”, as to shed light into the peculiar dynamic and engagament it tries to 

incite. This gesture aims to avoid recent interpretative stances of the Phaedrus, in which the 

image’s role in the philosophical conversion, there depicted, is vastly underplayed, either by 

the restriction of its’ influence to the soul’s baser parts, or by the failure to appreciate properly 

the dual aspect of the problem of the self-knowledge in the dialogue. 

 

Key-words: Image. Phaedrus. Plato. Self-knowledge. Soul. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 No Fedro, Sócrates dedica um discurso inteiro ao Amor (Ἔρως), a fim de se lhe 

retratar, por conta de uma impiedade prévia (243b2-6). Sua retratação, ou palinódia, conta 

com um segmento narrativo, em que a alma é comparada à “força conjuntamente engendrada 

de parelha equina e cocheiro alados” (συμφύτῳ δυνάμει ὑποπτέρου ζεύγους τε καὶ ἡνιόχου 

– 246a5-6). A presente dissertação tem essa imagem inusitada da alma como seu ponto focal: 

argumentar-se-á que ela é a principal ferramenta de Sócrates na sua busca pelo 

autoconhecimento, e, também, que seu funcionamento é mais complexo do que suspeitaria.  

Essa imagem é abissal: sua articulação, de alguma maneira, levanta um número considerável 

de tensões “internas” – da imagem com ela mesma – e “externas” – da imagem com a 

narrativa em que ela se insere –, de modo a provocar certo efeito sob o auto-investigador. A 

partir desse efeito, dessa vertigem provocada pelo mergulho no abismo, é que Sócrates 

remediaria sua prévia incapacidade de se conhecer (229e5). Além de apresentar a estrutura e 

definir os objetivos da presente dissertação, esta introdução abordará brevemente a questão 

do mito.  

Destarte, cabe delimitar o escopo que se deseja conferir ao “mito” no Fedro. Amiúde, 

esta dissertação falará de “mito”, “narrativa mítica” e “personagem mítica”, mas ao que 

exatamente se estará fazendo referência por meio desses termos e expressões? Poder-se-ia 

dizer que se adotou aqui uma visão modesta de mito, que não se propõe universal: não se 

trata de um posicionamento sobre os mitos, sobre os mitos platônicos ou, até mesmo, sobre 

todos os mitos do Fedro, mas de uma compreensão mínima sua que se aplica ao mito da 

palinódia. O mito é encarado tão-somente como um discurso narrativo estruturado a partir de 

temas e motivos “literários” comuns, recorrentes, ou tradicionais, no formato de um conto. 

Este “contro tradicional” é definido por Kirk, e retomado por Werner, da seguinte maneira: 

Como algo tradicional, o mito consiste de histórias que passaram por várias mãos, 

ao longo de várias gerações, à medida em que essas histórias foram contadas e 

recontadas via narração oral [...]. E, como um conto, o mito consiste de algum tipo 

de narrativa ou sequência de eventos, isto é, “uma construção dramática com um 

desenlance” (KIRK, 1973, p. 64apudWERNER, 2012, p. 3-4) 
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O mito da palinódia não é um conto tradicional no sentido estrito delimitado por Kirk, 

mas sua apropriação de motivos tradicionais é notável1, como se argumentará mais adiante 

(1.3). De todo modo, chamá-lo “mito da palinódia” não é mais do que ressaltar sua estrutura 

narrativa, articulada a partir de motivos cuja origem não é inteiramente platônica. Uma noção 

tão ampla e modesta do mito, à primeira vista, pode assomar desinteressante de um ponto de 

vista filosófico. No entanto, essa leitura “mínima” do mito  não inviabiliza um resgate de 

certas funções específicas do mito enquanto “conto tradicional”, como aquela, por exemplo, 

de ser um discurso “multiuso” no contexto de uma sociedade oral2 - embora uma tal discussão 

não seja levantada aqui. Por outro lado, uma compreensão pouco pretensiosa do mito permite 

que se evite superestimações fetichistas das suas capacidades. O poder do mito, enquanto 

conto tradicional, reside na sua estrutura narrativa e no seu uso, mais ou menos direcionado, 

de certos motivos e temas recorrentes3, em vez de uma capacidade expositiva ou heurística 

algo vaga. Trabattoni, por exemplo, estima que o mito é a ferramenta filosófica indispensável 

para a exploração do âmbito “metafísico” que está, de outra maneira, vedado ao acesso 

humano:  

A dialética encontra a dimensão metafísica [o ὑπερουράνιος τόπος de 247c4-5] 

como a fronteira mais longínqua de qualquer realidade humana, perceptível, que 

empresta a essa realidade tanto a sua existência, quanto as suas facetas 

reconhecíveis. Mas a dialética é incapaz de fazer qualquer avanço na direção da 

metafísica. O mito, por sua vez, começa a trabalhar bem onde a dialética deixa de 

fazê-lo, enraizado no coração da realidade metafísica, com o objetivo de 

representar, de algum modo, sua verdadeira natureza (2012, p. 316) 

 A compreensão de Trabattoni a respeito do mito se baseia em vários posicionamentos 

contenciosos, como a demarcação e hierarquização das categorias da dialética e do mito, e 

do metafísico e do sensível4. A presente dissertação se subtrai de uma tal discussão, porque 

                                                           
1 “[…] Platão cria uma mitologia toda sua. Que, ao fazê-lo, ele se inspira largamente na mitologia comum é 

óbvio. O arcabouço, os símbolos básicos, as figuras principais dos mitos platônicos têm sua contraparte nas 

velhas sagas familiares, e aqueles que recontam os contos, sejam Sócrates ou qualquer outro dos interlocutores, 

geralmente, dão seu relato a partir da autoridade de outras pessoas” (EDELSTEIN, 1949, p. 466). 
2 “[A] fabricação, emissão e recepção de uma mensagem [mítica] não podem, então, ser distinguidas, [pois] o 

conteúdo da mensagem transmitida é reconstruído em função das exigências de contexto (religioso, político, 

social, econômico, etc.) da sua enunciação. Dessa perspectiva, para aquele que fabrica e/ou narra um mito, o 

passado não é um objeto, como para o historiador, mas um projeto, que deve se adaptar às circunstâncias da sua 

realização” (BRISSON, 1984, p. 31). 
3 Nesse sentido, é verdadeiramente lamentável que as contribuições de Pender (2007) não hajam podido ser 

melhor apreciadas, no seu esforço de traçar os antecedentes líricos da palinódia do Fedro, bem como da sua 

imagem abissal para a alma.  
4 Edelstein, decerto, alocaria maliciosamente Trabattoni entre os leitores kantianos de Platão, que veriam no 

mito “um instrumento pelo qual o sentimento transcendental é estimulado e regulado” (1949, p. 464), uma 

maneira de escapar aos limites, sempre próximos, da racionalidade. Edelstein argumenta que “o mito é um 
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entende que a meta desse mito platônico em especial, na sua profícua lida com a tradição que 

lhe antecede e informa, não se propõe a apresentar ou definir um objeto, metafísico ou não, 

qualquer, mas a colaborar com a busca socrática pelo autoconhecimento. Essa busca não se 

reduz à apreensão deste ou daquele objeto. Sócrates não se conhece porque passa a conhecer 

o que é o ser humano, a alma, ou alguma outra coisa nesse sentido, mas porque depreende 

certo trabalho sobre si, o qual, por sua vez, pode se beneficiar de um pano de fundo ontológico 

apresentado mítica ou dialeticamente, para manter os termos propostos por Trabattoni. Uma 

definição “mínima” de mito permite que se evite a superestimação de uma suposta 

capacidade expositiva sui generis sua, em prol de uma demarcação mais cautelosa do efetivo 

escopo da auto-investigação socrática. Para Moore, quando Sócrates declara a premência de 

investigar o que lhe é peculiar (ἐμαυτόν – 229e5; 230a3), ele se desassocia da investigação 

metafísica sugerida por Trabattoni: “ao usar o pronome reflexivo, ele não se refere ao si 

mesmo enquanto tal: não há pergunta pela identidade, pela natureza da auto-reflexividade ou 

personalidade. Também não há razão alguma para pensar que ele se refere, aqui, à alma 

enquanto item metafísico” (2014a, p. 410). O mito, então, não exploraria ou apreenderia um 

item metafísico qualquer, cujo conhecimento levaria ao autoconhecimento buscado por 

Sócrates. Mas o que seria esse tratamento “não-metafísico” da alma, encetado pelo discurso 

mítico-narrativo que a retrata como a força conatural de um cocheiro e parelha equina alados?  

Ao se investigar, Sócrates se volta sobre si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, o 

investigador e o investigado. A reflexividade da auto-investigação é uma primeira 

característica sua que a dista das demais investigações filosóficas que se encontram alhures 

nos diálogos platônicos. O filósofo não é a Beleza ou a Justiça, por mais belo ou justo que 

ele possa se revelar ser5. Ele simplesmente busca a si mesmo, mais especificamente aquilo 

                                                           
instrumento do intelecto humano” (Ibid. p. 466), de modo que não “tem nada de solene ou misterioso” (Ibid. p. 

467), isto é, nada que extrapole os limites da razão, embora não se reduza estritamente aos argumentos dialéticos 

mais “formais”. Werner se aproxima muito de Edelstein, embora evite a comparação entre uma tal concepção 

de mito e um kantismo “romântico”, ao argumentar contrariamente a essa interpretação “iogue” do mito, isto é, 

do mito como uma espécie de discurso revelatório-religioso, que completamente extrapola a linguagem e 

compreensão racionais (2012, p. 100-102). 
5 Uma possível objeção a essa linha de raciocínio seria postular um Ser de Alma, que se revelaria o objeto 

peculiar a uma auto-investigação. No entanto, Griswold fornece bons argumentos para se descartar um tal Ser 

a partir do Fedro (1986, p. 90-91). Primeiramente, a alma não é caracterizada como os demais Seres presentes 

no diálogo, como Beleza e Temperança. Segundamente, não há menção a um Ser de alma, como há ao Ser da 

Beleza e Temperança, entre outros. Terceiramente, as almas individuais seriam as únicas coisas que participam 

de um Ser que seriam imortais. Quartamente, a alma seria o único Ser que o Fedro descreve positivamente: ela 

é definida como automovimento. Quintamente, essa definição positiva da alma vai de encontro à imobilidade 
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que lhe é peculiar, ἐμαυτοῦ. No entanto, essa reflexividade produz um resultado curioso, 

como aponta Ferrari: “ao pensar sobre a alma […], nós podemos mudar nossas almas – em 

outras palavras, a alma é capaz de mudar a si mesma, em virtude de sua própria atividade” 

(1987, p. 125). A narrativa mítica dramatizaria um importante resultado da palinódia, qual 

seja, a definição da alma enquanto automovimento (245e3-4), mas a aplicaria ao contexto da 

auto-investigação. A alma se move ao se voltar sobre si mesma. Nesse sentido, a 

reflexividade da auto-investigação resvala em uma espécie de alteração ou transformação da 

alma por ela mesma. A exposição ou apreensão dessa definição de alma não enseja 

necessariamente essa auto-afecção da alma, embora a informe e, quiçá, direcione-a.  

Sócrates deseja se investigar, debruçar-se sobre si mesmo. Aquilo que ele 

“demonstrou” a respeito da alma lhe indica que uma tal mirada não é inconsequente, mas, 

antes, redetermina significativamente esse “objeto”. Sócrates não é uma definição estática, 

mas qualquer coisa que está em constante automovimento. Sua imagem não representa, 

portanto, o λόγος já definido da alma, mas sua ἰδέα (τῆς ἰδέας – 246a3), ou seja, sua natureza6, 

conforme o programa estabelecido por Sócrates para sua palinódia: determinar a natureza da 

alma através da observação das suas ações e paixões (245c2-4), isto é, da sua auto-afecção, 

da sua capacidade de atuar sobre si mesma. Sua imagem para a alma nasce desse esforço de 

captar sua natureza, sua ἰδέα ou φύσις, a partir de um certo pano de fundo ontológico. Mas, 

se Sócrates não conseguiu se conhecer até o início do Fedro, que mirada é essa que lhe 

permite produzir o símile propício à obtenção do autoconhecimento? Por mais aproximada 

que seja essa imagem, o que garante sua pertinência com relação àquilo que é ἐμαυτοῦ? Por 

que de um λόγος tão sóbrio se depreende uma imagem tão extravagante – o que nele ademais 

garante ou sugere os contornos antropozoomórficos da imagem, assim como sua condição 

deveras nebulosa, enquanto σύμφυτος δύναμις?  

A palinódia não procura simplesmente ilustrar como uma alma se auto-afecciona. 

Uma tal imagem jamais se equipararia ao próprio movimento da alma por si mesma. A 

confecção socrática de uma tal imagem, então, não é um retrato ou espelho do que a alma é 

                                                           
que o diálogo confere aos Seres, de modo que o Ser de Alma seria um Ser único, entre as demais, pela sua 

capacidade de mover a si mesma, isto é, de se mover de todo.  
6 “A ἰδέα é a maneira pela qual a natureza (φύσις) da alma manifesta a si mesma, de modo que as palavras são 

praticamente sinônimas” (VERDENIUS, 1955, p. 277apudYUNIS, 2011, p. 138). Além de Verdenius, outro 

defensor dessa leitura menos técnica de “ἰδέα” é Griswold, para quem seu sentido mais corrente de “natureza” 

deve ser adotado, no Fedro, em virtude de não haver um Ser de Alma (supra n. 5). 
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ou parece ser, mas uma imagem, cujo trato levará o auto-investigador a se conhecer melhor 

ou a se auto-afeccionar nesse sentido inicialmente reflexivo. Mas que sentido é esse? Ora, se 

a definição da alma está correta – se a alma move a si mesma – não é qualquer movimento 

que leva ao autoconhecimento: do contrário Sócrates, bem como qualquer outro ser animado 

já se conheceriam. A imagem de Sócrates estabelece uma figura composicional ou 

estruturalmente problemática para a alma, a tal força conatural de cocheiro e parelha equina 

alados, que carece de um tipo de resolução: como isso constitui, em última instância, uma 

força conatural? A imagem apresenta uma tensão que só pode ser solucionada por um 

mergulho vertiginoso na sua complexidade, a qual ela não se exime jamais de alardear ou 

tematizar.  

À primeira vista, malgrado sua excentricidade, a narrativa mítica da palinódia é 

relativamente simples, linear. Trata-se de uma narrativa acerca de uma alma que outrora 

viajava pelos céus, mas que, agora, encontra-se encarnada e presa momentaneamente à terra. 

A prática da filosofia lhe permite abreviar consideravelmente o tempo de espera, de modo 

que o seu exercício assoma o mais desejável para a alma derrocada, que anseia por voar 

novamente e contemplar os objetos que ela efetivamente ama, os Seres. O erotismo de cunho 

pederástico do mito mostra que, além de não constituir uma prática ascética, a filosofia não 

deixa de ser um prolongamento daquilo que a alma já fazia por conta própria – nesse sentido, 

a filosofia é uma expressão da auto-afecção erotizada da alma. Uma tal reconstrução da 

narrativa mítica falseia sua complexidade: para alcançar esse “final feliz”, a alma deve 

remediar a cisão que lhe frustrou o périplo contemplativo e a levou a encarnar. A unificação 

funcional da alma, em torno da contemplação dos Seres, salienta o quão problemática é a sua 

unidade, ao mesmo tempo em que a caracteriza como uma espécie de projeto. O que é 

apresentado primeiramente como uma “força conatural”, uma unidade orgânica, é, na 

verdade, um desafio a ser duramente conquistado. Ao mesmo tempo, encará-lo não é se 

transformar em qualquer coisa distinta dessa força conatural de unidade problemática. Nessa 

tessitura é que a imagem da alma revela sua abissalidade: ela não deve apenas se auto-

afeccionar, como já o faria por definição, mas de uma determinada maneira a se transformar 

naquilo que ela já é. No entanto, a tensão entre a linearidade da narrativa e a complexidade 

da imagem produzirão um impasse algo insolucionável. A narrativa ruirá sobre um alicerce 

tão instável quanto essa imagem. Nesse aparente descalabro é que a imagem abissal se 
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mostrará heuristicamente oportuna. Ela se descolará gradualmente da sua narrativa para 

despontar como uma espécie de problema em si mesma: como se constrói uma unidade, 

alguma coisa simples, onde o conflito é tão pronunciado e contraproducente? Como pode o 

ser humano filosofar sendo tão limitado e falho? A abissalidade da imagem da alma permite 

que se passe do nível puramente narrativo para o auto-investigativo: compreender a imagem 

não é apenas reconstituir a narrativa, mas, também, trabalhar sobre si mesmo para atingir um 

análogo dessa unidade teleológica que a imagem da alma deve alcançar no mito7. O sucesso 

do mito não depende, portanto, de uma compreensão literal sua, isto é, da identificação do 

auto-investigador com uma alma imortal que deseja recuperar suas asas e retornar aos céus, 

mas de uma auto-afecção sua no sentido de conferir uma maior unicidade ou simplicidade 

àquilo que lhe é ἐμαυτοῦ.  

A auto-investigação é uma empreitada de cunho reflexivo, em grande parte, mas, por 

conta daquilo que a alma se revela ser, a partir da argumentação socrática, a narrativa mítica 

não pode ser uma mera ilustração de como a alma é ou parece ser. Antes, ela deve ser um 

discurso capaz de levar o auto-investigador a agir sobre si mesmo, a si auto-afeccionar de 

uma determinada maneira, a fim de completar as lacunas do seu autoconhecimento. Por meio 

da sua imagem abissal da alma, Sócrates constrói uma narrativa cuja compreensão glissa 

entre os níveis puramente narrativo e o auto-investigativo: compreender a narrativa 

devidamente é se auto-afeccionar de maneira a se conhecer.  

Para defender uma leitura abissal da imagem da alma e da narrativa na qual ela se 

insere e que “protagoniza”, a presente dissertação traçará um percurso algo meândrico sobre 

o Fedro. Destarte, voltar-se-á às páginas iniciais do diálogo, a fim de lá encontrar as chaves 

interpretativas dessa leitura que valoriza a auto-investigação. Apenas após isso é que se 

debruçará sobre a palinódia, em que pese recuos ao interstício dos discursos eróticos de 

Sócrates. Dessa maneira, espera-se evidenciar o quão calcada no diálogo é essa palinódia e 

como ela só pode ser compreendida à luz do que Sócrates e Fedro dizem e fazem em outros 

momentos, aparentemente mais descontraídos ou filosoficamente despretensiosos. O Fedro 

não é tão-somente uma tematização acerca da auto-investigação, mas um retrato vívido da 

mesma, providenciado que se a encare a partir de um recorte adequado, no esforço de 

                                                           
7 “A alma possui uma unidade funcional e teleológica; ela a deriva da sua busca exitosa do objetivo desejado 

[...] pelo cocheiro” (GRISWOLD, 1986, p. 94). 
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conciliar suas supostas partes disparatadas em uma espécie de todo relativamente 

harmônico8.  

O primeiro capítulo se debruçará sobre as páginas inicias do diálogo, a fim de 

reconstruir sua abertura enquanto a programação de uma auto-investigação. Primeiramente, 

indicar-se-á a presença sutil, conquanto determinante, da auto-investigação nas falas e gestos 

mais aparentemente gratuitos de Sócrates e Fedro. Segundamente, argumentar-se-á em prol 

do caráter majoritariamente reflexivo que essa primeira iteração “casual” da auto-

investigação adquire, e como ele, ao mesmo tempo, possibilita a auto-investigação, mas a 

limita. Terceiramente, apontar-se-á para a introdução de Tífon no Fedro como um divisor de 

águas da auto-investigação. A partir dele, Sócrates divisará um novo rumo para sua auto-

investigação, capaz de dar conta das dificuldades evidenciadas pela mera reflexividade. O 

programa “tifônico” que Sócrates estabelece não despe a auto-investigação do seu cunho 

reflexivo, mas a impele na direção daquela auto-afecção algo vaga que se mencionou 

anteriormente: através de Tífon, Sócrates se fará um vivente mais simples e, de algum modo, 

divino do que o prodígio inconcebível. Quartamente, defender-se-á que esse pouso em Tífon 

é temporário: ele não passa de um marco, conquanto fulcral, no desenvolvimento daquilo que 

será efetivamente a ferramenta auto-investigativa por excelência no Fedro – a imagem 

abissal da alma. Quintamente, ao longo de todos esses passos, salientar-se-á a instabilidade 

topográfica que constitui o diálogo enquanto tal, de modo que a atenção devotada pelas 

personagens a Tífon, ou a qualquer outra imagem, revela-se um sintoma da preocupação que 

ambas nutrem pela resolução dessas ambiguidades aparentemente inescapáveis, que as 

seguem desde os passeios urbanos até as estradas rurais. 

O segundo capítulo adentrará a palinódia, a fim de reconstruir seu mito, enquanto 

uma narrativa relativamente simples e linear, isto é, como o relato do “final feliz” que aguarda 

os casais de contra-amantes que viveram filosoficamente. Nessa primeira leitura, serão 

mobilizados apenas os elementos do diálogo que contribuam para uma compreensão da 

narrativa em sua linearidade, enquanto fruto do esforço de Sócrates e Fedro de se 

conhecerem. Abandonar-se-á momentaneamente a consideração dos aspectos abissais da 

                                                           
8 “Com efeito, o que se encontra no Fedro é a unidade de uma sinfonia: cada uma das partes componentes tem 

seu caráter próprio e, ao mesmo tempo, contribui com as outras, por variações alcançadas sem choque, pelo 

agrupamento e valor recíproco dos efeitos que os pedaços sucessivos produzem, ao efeito convergente do 

conjunto” (BOURGUET, 1919, p. 347). 



17 
 

palinódia para retratá-la como um quadro algo plácido e aprazível, uma conversation piece, 

em torno da qual dois amigos se distraem e dialogam vivamente. Primeiramente, voltar-se-á 

ao apanhado das supostamente antigas manifestações de loucura de origem divina, para 

argumentar em prol de uma certa abertura de Sócrates às influências religiosas pertinentes à 

caracterização platônica de Fedro. Nesse sentido, a inclusão da loucura iniciática ao lado da 

divinatória e da poética sinalizará o esforço positivo de Sócrates de confrontar com aquilo 

do outro que ele efetivamente desconhece, mas que pode vir a integrá-lo imamente. Para 

tanto, alternar-se-á entre a própria palinódia e a conversa que a antecede, em que essas 

diferentes manifestações de loucura são apresentadas e alinhadas. Segundamente, 

reconstituir-se-á o pano de fundo pederástico da Atenas clássica, a fim de desencorajar 

leituras anacrônicas suas que falseiem o seu aporte. A reconstituição desse pano de fundo, 

porém, não é puramente negativa: ela visa, também, evidenciar o quanto a palinódia se inspira 

na pederastia corrente para modificá-la radicalmente. Terceiramente, a partir do que se viu 

sobre loucura e pederastia, efetivamente se reconstruirá o mito da palinódia como a tal 

narrativa linear que apresenta os desafios de uma alma ciosa de filosofar em vida e 

contemplar diretamente os Seres após a morte. Quartamente, salientar-se-á os aspectos dessa 

narrativa que se aplicam mais prontamente aos impasses “político-topográficos” encarados 

pelas personagens do diálogo, como se o mito fosse uma espécie de solução “eleusina” para 

tais problemas. Quintamente, ao longo de todo o capítulo, com maior ou menor ênfase, 

apontar-se-á para o quanto uma leitura superficial, embora não necessariamente displicente, 

subtrai da compreensão da palinódia, a fim de encaminhar a posterior apreciação da sua 

abissalidade.  

O terceiro capítulo retornará sobre a palinódia para melhor trabalhar a importância da 

alma na sua articulação. Dessa maneira, mostrar-se-á o quanto a abissalidade da imagem da 

alma se depreende daquilo que Sócrates aufere da sua discussão precedente a respeito da 

imortalidade da alma, enquanto suposto princípio de automovimento (245c5-246a2). 

Primeiramente, então, debruçar-se-á sobre essa discussão a respeito da imortalidade da alma, 

a fim de não só reconstrui-la, mas, também, de reintegrá-la ao restante da palinódia, enquanto 

primeira parte da demonstração (ἀπόδειξις) acerca da natureza da alma, a ser complementada 

pela narrativa mítica propriamente dita. Segundamente, retornar-se-á à narrativa mítica, a 

partir dessa nova compreensão do λόγος da alma, para deflagrar toda a abissalidade dessa 
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imagem. Por detrás de uma narrativa edificante de contra-amantes filosóficos, há uma tensão 

incontornável entre a imagem da alma e a narrativa que ela protagoniza, que não pode ser 

resolvida sem o esfacelamento tanto desta, quanto daquela. Nos escombros do mito, é que o 

auto-investigador se lança ao abismo e consegue se conhecer enquanto um vivente mais 

simples e divino do que Tífon. Terceiramente, reconstruir-se-á a narrativa a partir das suas 

“ruínas”, à medida em que os conflitos da alma, especialmente entre o cocheiro e o cavalo 

mau, permitem reintegrar a sua compreensão abissal à narrativa edificante dos contra-

amantes filosóficos. Quartamente, argumentar-se-á que o “si mesmo” buscado por Sócrates 

não se esgota por uma compreensão apenas da alma. Na verdade, a abissalidade da sua 

imagem da alma permite que a auto-investigação se refira à alma enquanto componente do 

“vivente mortal” humano. Do seu encaixe inicialmente mecânico, o “si mesmo” emerge 

como a pérola produzida pela interação entre a ostra, a alma, e o seu invólucro, o corpo.  
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1 UM ESPELHO OBNUBILADO 

 

 O presente capítulo se debruçará sobre as páginas iniciais do Fedro, a fim de apontar 

os indícios que corroboram a hipótese maior que atravessa esta dissertação: o diálogo em 

questão é uma auto-investigação levada a cabo por uma imagem abissal da alma. Para tanto, 

este capítulo, ao longo das suas três seções, triangulará os seguintes elementos 

respectivamente: a reflexividade dialogal da auto-investigação, seu programa tifônico, e a 

confecção de uma imagem abissal para a retratação da alma no subsequente mito da 

palinódia. O motivo condutor desse primeiro capítulo será a topografia do diálogo, que aloca 

os desajustados nas margens, provocando uma vertigem heuristicamente frutífera. 

 O autoconhecimento assoma expressamente como um problema no horizonte do 

Fedro apenas uma vez. Não obstante, sua busca é encetada tácita e casualmente desde os 

primeiros momentos do diálogo. Sua primeira iteração, conquanto malfadada, demarca os 

expedientes, os obstáculos e as soluções empregados e encarados pela auto-investigação 

socrática. Sócrates primeiramente procura se conhecer através de um recurso “literário-

reflexivo”: ele narra Fedro, seu interlocutor direto, através de um deslocamento de 

perspectivas, garantido por uma insuspeitada afinidade que ele chama de “sincoribante”, sem 

maiores explicações. Essa primeira incursão se revela limitada: ela é incapaz de devassar 

certas facetas, tanto de Fedro, quanto do próprio Sócrates, à medida em que os duplica 

indefinidamente um pelo outro – a imagem de Fedro se confunde com aquela de Sócrates e 

vice-versa. A busca pelo que é próprio (ἐμαυτοῦ) resvala em uma aparente alteridade. Ao 

mesmo tempo, essa auto-investigação assume ares insuspeitadamente “políticos”. 

 O cenário do Fedro é aquele das paragens bucólicas dos arredores da Atenas do 

século V a.C., apartado espacialmente das atribulações corriqueiras da cidade. No entanto, a 

conversa despretensiosa entre as personagens evidenciará o quanto a cidade se encontra 

presente nas margens do Ilisso. A cidade cujas muralhas foram ultrapassadas nas primeiras 

linhas do diálogo retorna sobre o campo e se lhe sobrepõe, de modo que o cenário do diálogo 

nunca é puramente rural, embora não se transforme propriamente em uma cidade. Trata-se, 

antes, de um espaço fronteiriço, marginal, uma ἐσχατιά. Logo, quando a auto-investigação 

leva a uma confusão entre Sócrates e Fedro, entre o “si mesmo” e o “outro”, isto é, a um 

terreno fronteiriço em que as margens de um são aquelas do outro, tem-se um primeiro 
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indício para questionar até que ponto esses limites são fixos e o quanto sua maleabilidade 

influirá no decurso da investigação. 

 Fedro, o interlocutor aparentemente ingênuo de Sócrates, revela-se uma personagem 

mais matizada do que se esperaria. Sua caracterização platônica se remete ambiguamente à 

fortuna conhecida da sua desgraçada contraparte histórica. Antes de firmar uma posição a 

respeito do Fedro histórico, ou, até mesmo, do Fedro platônico, essa nova ἐσχατιά informa 

algo importantíssimo a respeito da auto-investigação: ela não se dirige a um objeto estático, 

definido, porém oculto, mas a qualquer coisa cambiante e melíflua. O sucesso da auto-

investigação é o que determinará, no Fedro, o destino da sua personagem epônima e, em 

certa medida, aquele do próprio Sócrates. Ambos são “estranhos”, duas pessoas “fora de 

lugar” (ἄτοποι) que tentam se encontrar com auxílio um do outro. A ἀτοπία das personagen 

se assenta sobre a ἐσχατιά que serve de cenário ao diálogo, provocando um efeito vertiginoso, 

mas heuristicamente promissor. As incertezas que conformam o Fedro dão a urgência da 

auto-investigação: ela não pode apenas refletir o que há de problemático em Sócrates, em 

Fedro ou, até mesmo, em Atenas, mas solucioná-lo adequadamente na medida do possível. 

Nesse contexto é que Tífon se apresenta.  

 Pouco após explicitar seu comprometimento, aparentemente exclusivo, com a auto-

investigação, Sócrates se volta a Tífon, mas para inquerir acerca de si mesmo. Por se debruçar 

apenas sobre aquilo que lhe é peculiar, ao invés de alheio (ἀλλότρια), é que Tífon desponta 

como referencial oportuno para Sócrates. Entretanto, a introdução de Tífon no diálogo aponta 

para um novo rumo da auto-investigação. Antes, Sócrates narrou Fedro porque eles eram 

sincoribantes. Agora, Sócrates não se equipara propriamente com Tífon. Tífon lhe apresenta 

uma disjunção excludente: ser mais ou menos “tifônico” do que ele. Dessa disjunção, 

radicada na instável ἐσχατιά do Fedro, Sócrates estabelece um programa claro: tornar-se 

menos tifônico ou mais simples e, de alguma maneira, divino. Conhecendo-se, Sócrates 

resolverá, na medida do possível, as ambiguidades variadas que pululam no diálogo, que 

afligem tanto ao seu interlocutor, quanto a ele mesmo. 

 Tífon se mostra uma presença mais dadivosa do que esboçado acima. Além de 

contribuir para a demarcação do escopo da auto-investigação, ele também contribui 

significativamente para a elaboração de uma ferramenta capaz de, ao mesmo tempo, 

suplantar as dificuldades entrevistas pela reflexividade anteriormente explorada e contribuir 
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para a auto-simplificação que Sócrates deseja levar a cabo. A partir de Tífon, Sócrates plasma 

uma imagem abissal da alma, uma imagem cujo funcionamento e aplicação são decidamente 

anômalos, se comparados às imagens mais tradicionais do cânone de mitos da antiguidade 

grega. Por meio dessa imagem, Sócrates assegurará que sua palinódia não será apenas mais 

um discurso, um espelho limitado de si. Antes, ao se mirar adentro dessa lente obnubilada de 

uma imagem abissal, é que ele terá margem de descobrir como aquilo que ele desejava ser.  

 A primeira seção incidirá sobre a pequena narrativa que Sócrates tece sobre Fedro. 

Além de apresentar propriamente o problema do autoconhecimento, no contexto do Fedro, 

esta seção também pontuará as limitações dessa primeira tentativa. A segunda seção 

explorará o pano de fundo histórico dessa personagem tão escorregadia, no que se abrirá à 

consideração do inominado sábio ardiloso a quem Sócrates se refere, pouco antes de 

mencionar explicitamente seu comprometimento à busca pelo autoconhecimento. Dessa 

injunção de personagem, de “outros” de Sócrates, abre-se espaço para a introdução 

estrepitosa de Tífon no Fedro, a partir de um viés decididamente hesiódico, de onde se 

delimitará o programa da auto-investigação socrática. Por fim, uma terceira seção esboçará 

os contornos abissais da imagem que Sócrates confeccionará para a alma na palinódia, a 

partir de uma breve discussão sobre a composição das criaturas míticas tradicionais 

resvaladas por Sócrates na sua remissão ao sábio ardiloso e a Tífon. 

 

1.1 Nas bordas de um precipício 

  

 Esta primeira seção demarcará o estatuto das interações de Sócrates com Fedro, a fim 

de enquadrá-las, desde o começo do diálogo, como instâncias variadas daquilo que seria a 

auto-investigação socrática no Fedro. Sócrates reconta, com certo bom humor, o itinerário 

matinal de Fedro por meio de uma breve narrativa. Por detrás dessa historieta divertida, 

encontra-se uma primeira e importante evidência do comprometimento de Sócrates com a 

busca pelo autoconhecimento, a qual, também, informa muito do seu estatuto no Fedro, bem 

como do programa auto-investigativo que se desenrola na sequência do diálogo e culmina no 

mito da palinódia. Mostrar-se-á que, no Fedro, a auto-investigação é um esforço conjunto 

que assume a forma de um diálogo casual entre dois amigos. Ao mesmo tempo, a leveza 

dessa conversa mapeia as dificuldades inerentes a esse tipo de investigação e indica as 
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soluções que Sócrates entrevê para solucioná-las. Argumentar-se-á que Sócrates explora uma 

certa reflexividade para se conhecer, mas que essa reflexividade tem suas limitações, ao 

menos inicialmente, no que se refere tanto ao acesso de si mesmo, quanto ao acesso do outro. 

 O problema do autoconhecimento aparece de maneira mais frontal no Fedro por meio 

da seguinte fala de Sócrates: “não fui ainda capaz de me conhecer de acordo com a inscrição 

délfica. Parecer-me-ia risível investigar as coisas que me são alheias, enquanto ainda ignorar 

isso” (οὐ δύναμαί πω κατὰ τὸ Δελφικὸν γράμμα γνῶναι ἐμαυτόν: γελοῖον δή μοι φαίνεται 

τοῦτο ἔτι ἀγνοοῦντα τὰ ἀλλότρια σκοπεῖν – 229e5-230a1). Sócrates não especifica no que 

consiste essa auto-investigação que tanto o consome, nem a retoma expressamente alhures: 

é a única menção no Fedro acerca disso9. Sócrates, porém, deixa alguns indícios, algumas 

pistas, que possibilitam a reconstrução da questão nesse diálogo. A primeira e quiçá mais 

fecunda consiste nesta outra fala sua: “ó Fedro, se eu ignoro [quem é] Fedro, é porque me 

esqueci de mim mesmo” (ὦ Φαῖδρε, εἰ ἐγὼ Φαῖδρον ἀγνοῶ, καὶ ἐμαυτοῦ ἐπιλέλησμαι – 

228a5). Ambas as passagens contam com o verbo “ignorar” (ἀγνοῶ; ἀγνοοῦντα – 230a1) e 

o pronome reflexivo de primeira pessoa “de mim, de mim mesmo” (ἐμαυτοῦ; ἐμαυτόν – 

229e5, 230a5), o que sugere uma conexão efetiva entre elas. À primeira vista, não é nada 

clara a relação entre Sócrates e Fedro no que se refere à auto-investigação. Afinal, se Sócrates 

acha risível investigar coisas que lhe são alheias, uma vez que ignora ainda o que lhe é 

peculiar, por que ele correlacionaria obliquamente o esquecimento de si e a ignorância de 

Fedro? Ao fazê-lo, ele não parece correlacionar o conhecimento de si com o conhecimento 

de Fedro, outra pessoa? Estaria Fedro no rol das coisas que dizem respeito a Sócrates ou não? 

Será oportuno se demorar sobre esse par de afirmações cifradas por ora, até se obter maior 

clareza a respeito da questão.  

 Sócrates ainda não conseguiu se conhecer, mas não ignora Fedro, nem se esqueceu 

de si mesmo (228a6). Sua ignorância de si, então, não é plena, total: algo de si ele não 

esqueceu. Essa parcela do ἐμαυτοῦ que Sócrates não esqueceu é significativa, mas não esgota 

                                                           
9 “Sócrates diz que quer se conhecer apenas uma vez na literatura socrática que restou: após a sua longa 

discussão sobre retificação mítica no Fedro [229e5-230a1]. Mas o que é esse ‘si mesmo’ (ἐμαυτόν) que ele 

quer conhecer? É a sua concreta individualidade; ou é um conjunto de verdades abstratas sobre seres humanos 

ou almas em geral; ou não tem nada a ver com ‘si mesmos’ afinal?” (MOORE, 2014a, p. 391). 
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sua busca10. Ao mesmo tempo, esse pouco do que lhe é peculiar está de alguma maneira 

associado a Fedro. Por conta desse elo algo nebuloso por ora, Sócrates arrisca uma conjectura 

dos passos do amigo até o encontro consigo. Ele o situa em meio a uma narrativa, como uma 

personagem de um conto qualquer. 

Sei bem que, ao ouvir o discurso de Lísias, ele não [o] ouviu apenas uma vez, mas 

insistiu para que [Lísias] retomasse os dizeres várias vezes, ao que ele obedecia 

prontamente. Mas nem isso lhe era o bastante, de modo que terminou analisando o 

texto, leu o que mais lhe agradou, passando a manhã sentado, enquanto o fazia, 

terminou se cansando e rumou para as estradas – assim estimo, pelo cão! – havendo 

decorado o discurso, providenciado que não fosse muito extenso. Conduziu-se 

afora das muralhas para praticar [o discurso], mas se deparou com este tipo 

adoentado por escutar discursos e, ao vê-lo, vendo-o, aprouve-se por haver se 

deparado com um seu companheiro de Coribantes e pediu que o acompanhasse. 

Mas, instado a falar por esse amante de discursos, afetou ares de que não desejava 

falar. Mas ele o praticaria de todo modo e, se ninguém estivesse disposto a ouvi-

lo, recorreria à força [para tanto]. Então tu, ó Fedro, peça a ele que faça tudo que 

logo fará (228a6-c4) 

εὖ οἶδα ὅτι Λυσίου λόγον ἀκούων ἐκεῖνος οὐ μόνον ἅπαξ ἤκουσεν, ἀλλὰ πολλάκις 

ἐπαναλαμβάνων ἐκέλευέν οἱ λέγειν, ὁ δὲ ἐπείθετο προθύμως. τῷ δὲ οὐδὲ ταῦτα ἦν 

ἱκανά, ἀλλὰ τελευτῶν παραλαβὼν τὸ βιβλίον ἃ μάλιστα ἐπεθύμει ἐπεσκόπει, καὶ 

τοῦτο δρῶν ἐξ ἑωθινοῦ καθήμενος ἀπειπὼν εἰς περίπατον ᾔει, ὡς μὲν ἐγὼ οἶμαι, 

νὴ τὸν κύνα, ἐξεπιστάμενος τὸν λόγον, εἰ μὴ πάνυ τι ἦν μακρός. ἐπορεύετο δ᾽ ἐκτὸς 

τείχους ἵνα μελετῴη. ἀπαντήσας δὲ τῷ νοσοῦντι περὶ λόγων ἀκοήν, ἰδὼν μέν, ἰδών, 

ἥσθη ὅτι ἕξοι τὸν συγκορυβαντιῶντα, καὶ προάγειν ἐκέλευε. δεομένου δὲ λέγειν 

τοῦ τῶν λόγων ἐραστοῦ, ἐθρύπτετο ὡς δὴ οὐκ ἐπιθυμῶν λέγειν: τελευτῶν δὲ 

ἔμελλε καὶ εἰ μή τις ἑκὼν ἀκούοι βίᾳ ἐρεῖν. σὺ οὖν, ὦ Φαῖδρε, αὐτοῦ δεήθητι ὅπερ 

τάχα πάντως ποιήσει νῦν ἤδη ποιεῖν. 

Superficialmente, a narrativa de Sócrates parece desinteressante. Trata-se de uma 

reconstituição do itinerário matinal de Fedro, desde o amanhecer junto a Lísias, até seu 

encontro casual com Sócrates, conforme o próprio Fedro contou a Sócrates quando 

perguntado. Sócrates introduziu, porém, alguns detalhes que estavam ausentes do que lhe foi 

dito por Fedro. Sócrates concebe um Fedro insistente – e um Lísias complacente11 – cujo 

esforço intelectual o cansou, mas auferiu frutos. Fedro decorou o discurso que tanto lhe 

agradou e, para se recuperar da estafa mental, resolveu caminhar pelo campo, o que lhe daria 

azo também para praticar o que acabara de memorizar. No caminho, ele esbarrou com 

Sócrates, o que lhe aprouve, uma vez que se trata de um sincoribante, um enamorado 

enfermiço dos discursos que, decerto, compreenderia seu afã diante do texto de Lísias e 

contribuiria para o seu entusiasmo, à medida que o seu próprio estaria insuflado. A reserva 

                                                           
10 “O diálogo cruza a tensão dinâmica entre as afirmações duplas de Sócrates. Ele tanto não se esqueceu de si, 

quanto não se conhece inteiramente. Ele habita uma posição [...], na qual nenhum dos dois fenômenos se dá 

como garantido” (RAPP, 2014, p. 10). 
11 “προθύμος [228b1]: uma alfinetada em Lísias, implicando sua vaidade” (YUNIS, 2011, p. 89). 
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de Fedro, que não declarou não estar à altura de Lísias para recitar o seu discurso de memória 

(228a1-4), de acordo com a narrativa, não passaria de um subterfúgio, uma afetação, que 

encobriria seu desejo de recitar o discurso para o sincoribante. Nesse sentido, a narrativa é 

um recurso especular do qual Sócrates se vale para “mostrar a Fedro como ele (Fedro) se 

pareceria” (GRISWOLD, 1986, p. 28). Sócrates mostraria a Fedro, ao narrá-lo, como ele 

mesmo, Fedro, assoma às vistas de Sócrates. As variações entre o que Fedro disse sobre si 

mesmo e o que Sócrates disse acerca dele apontariam para o quão descoberto Fedro está para 

Sócrates, para o quanto Sócrates pode depreender de Fedro a partir de umas poucas palavras.  

A construção desse espelho literário, por assim dizer, exigiu de Sócrates uma manobra 

curiosa: para refletir Fedro, que está diante dele, ele se afasta gramaticalmente – mais 

especificamente, da segunda para a terceira pessoa12. Fedro, na narrativa, é visto de longe. 

Sócrates produz, então, um aparato especular que nivela a perspectiva que tanto ele próprio, 

quanto Fedro, têm de um mesmo objeto, o qual originalmente cada um acessava 

diferentemente. Fedro é Fedro. Ele não precisa que ninguém lhe relate seus próprios passos: 

ele sabe o que ele fez. Sócrates pode não ser Fedro, mas está perto o bastante do amigo para 

se lhe dirigir diretamente, ao invés de tratá-lo à distância. Ao escutarem a narrativa, Sócrates 

e Fedro comungam de um ponto de vista comum, ao mesmo tempo que alteram seu ponto de 

vista original. Fedro assoma literariamente à maneira de um herói a protagonizar suas 

aventuras13, relatadas por esse narrador algo distante, algo próximo. O Fedro “real” é 

duplicado pelo espelho heróico que Sócrates ergue na sua direção. Por conta dessa 

duplicação, Sócrates pôde concluir a narrativa da maneira que o fez: pedindo que o Fedro à 

sua frente insista junto desse outro Fedro do conto, a fim de que ele próprio recite o discurso 

de Lísias. A narrativa cria duplos de Sócrates e Fedro que despontam à distância, para depois 

se aproximarem e se confundirem, por fim, com suas contrapartes “reais”. Se essa narrativa 

é um espelho, como sugere Griswold, trata-se de um espelho bem mais interessante e 

dadivoso do que se esperaria a princípio. 

                                                           
12 “A referência na terceira pessoa é mantida ao longo de todo esse pronunciamento (ἐκεῖνος – 228a7) e é 

terminada ao final (228c3)” (YUNIS, 2011, p. 89). 
13 “Mas [...] contrariamente à conversa à qual se assiste desde o início do diálogo, Sócrates fala de seu 

interlocutor à terceira pessoa. Tudo transcorre como se Fedro, ausente, alcançasse o estatuto de herói em uma 

história” (LECLERC, 1983, p. 363). 
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Sócrates precede a narrativa pela constatação de que ignorar Fedro é esquecer de si 

mesmo. Logo, ao retraçar os passos de Fedro, é como se Sócrates evidenciasse o quanto ele 

não ignora Fedro de fato: ele é capaz de suplantar as informações que lhe foram dadas pelo 

próprio Fedro e, também, de suplantar aquelas presentes na letra do próprio Fedro. Por mais 

que as ações de Fedro sejam eloquentes a ponto de expressarem mais do que suas palavras, 

o que realmente alicerça o expediente literário socrático é a sua intimidade com Fedro. 

Sócrates pode contar o dia de Fedro porque, se não o conhece plenamente, ao menos não o 

ignora plenamente. Nesse sentido, sua narrativa, conquanto breve, é extremamente rica. Ao 

refletir Fedro, a narrativa não deixa de acusar a sua fonte, a perspectiva que lhe serve de 

ponto de partida, Sócrates. A narrativa ilustra o movimento que Sócrates empreende ao tentar 

alçar a perspectiva exclusiva a Fedro. Sob tal perspectiva, Sócrates se transforma em “outro”, 

em uma personagem que vem à cena para deleite do “protagonista”. Por meio desse jogo 

óptico-literário de perspectivas sobrepostas, Fedro e Sócrates se duplicam: para narrar Fedro, 

Sócrates deveio “outro”, Fedro, de modo que ele próprio, Sócrates, assoma à vista como outra 

pessoa, ao invés de si mesmo. O mesmo se passa com Fedro: a narrativa até gira em torno 

dele, mas não deixa de ser uma imagem sua, antes de ser ele mesmo. O Fedro da narrativa é 

mais um herói literário do que o “verdadeiro” Fedro que habita as páginas platônicas. 

Sócrates, o outro à sua frente, ao autorar a narrativa, alça-se ao patamar do seu “objeto de 

estudo”, Fedro: a alteridade e a mesmidade são tensionadas puerilmente já nas primeiras 

linhas do diálogo.  

A imagem criada pela sobreposição e tensão dessas perspectivas não é examinada sob 

esse prisma dual – não ainda, pelo menos. Sócrates parece satisfeito em apresentá-la como 

uma imagem simplesmente de Fedro. Por quê? Porque esse jogo de espelhos se estende 

indefinidamente. Sócrates e Fedro aparecem como imagens um para o outro: o que cada um 

vê no outro fala tanto de um, quanto do outro, ainda que equivocamente. O Fedro cujo dia é 

narrado por Sócrates não é o Fedro que lhe contou sobre esse mesmo dia a partir de outra 

perspectiva. No entanto, o Fedro da narrativa é o Fedro que aparece, efetivamente, a Sócrates 

e no qual ele reconhece seu papel de “coautor”. O problema do autoconhecimento, pois, é 

colocado pelo interagir mesmo das personagens e de maneira a imbricar a ambas nos seus 
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desdobramentos14. Esse seria o cerne do problema do autoconhecimento: o inevitável 

duplicar de uma pessoa em outra – de um “si mesmo” em um “outro”.  

Ao narrar Fedro, bem como a si mesmo, Sócrates chama atenção para o problema do 

autoconhecimento de uma maneira particularmente flagrante. Decerto, esse é um momento 

capital na economia do diálogo quando se leva em consideração que, logo mais, Sócrates 

confessará o quão importante, para ele, é se conhecer. No entanto, essa historieta não 

representa tanto uma ruptura, quanto uma circunscrição calculada daquilo que vinha 

acontecendo casual, se não espontaneamente, desde o início do diálogo. Fedro atiça Sócrates, 

ao lhe dizer que escutar o discurso lhe seria “conveniente”: “pois bem, Sócrates, o que 

escutarás te convém, já que o discurso com que nos entretivemos, não sei como, era erótico” 

(καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, προσήκουσα γέ σοι ἡ ἀκοή: ὁ γάρ τοι λόγος ἦν, περὶ ὅν διετρίβομεν, 

οὐκ οἶδ’ὅντινα τρόπον ἐρωτικός – 227c3-4). Fedro apela a uma faceta de Sócrates que ainda 

não havia sido trazida à baila pelo próprio – nesse diálogo, pelo menos. Sócrates, porém, não 

se apresenta como um erótico: inclusive, ele condiciona essa atribuição de Fedro. O discurso 

de Lísias só lhe será conveniente caso satisfaça certos critérios: “oxalá [Lísias] houvesse 

escrito como deve ser preferível ser pobre deve a ser rico, ser velho, a [a ser] jovem, e [sobre] 

as outras coisas que me são peculiares e a muitos de nós! Pois seriam discursos civis e úteis 

ao povo” (εἴθε γράψειεν ὡς χρὴ πένητι μᾶλλον ἢ πλουσίῳ, καὶ πρεσβυτέρῳ ἢ νεωτέρῳ, καὶ 

ὅσα ἄλλα ἐμοί τε πρόσεστι καὶ τοῖς πολλοῖς ἡμῶν: ἦ γὰρ ἂν ἀστεῖοι καὶ δημωφελεῖς εἶεν οἱ 

λόγοι – 227c8-d2). Por mais erotizado que Sócrates possa vir a se revelar, essa qualificação 

mostra que seu erotismo não é irrestrito. O discurso deve estar conectado àquilo que lhe é 

peculiar, quiçá, àquilo que lhe é ἐμαυτοῦ, mas que, ao mesmo tempo, de algum modo, 

também se encontra presente “em muitos”. Não é, portanto, de se estranhar que ele não negue, 

nem confirme expressamente, a atribuição que lhe foi impingida por Fedro, mas que a 

anteponha à declaração de que deseja se conhecer antes de tudo (229e4-5). Sócrates, afinal, 

é um erótico ou um auto-investigador – ambos ou nenhum? Estabelecer, por via de Fedro, 

que Sócrates é um “especialista” erótico, pode ser uma maneira elegante de se antecipar os 

discursos que tomarão parte considerável da sequência do diálogo, bem como de mobilizar 

                                                           
14 “Sócrates não se dirige diretamente a Fedro, mas fala sobre ele na terceira pessoa, dando a Fedro uma imagem 

separada de si mesmo para observar. Sócrates forma uma comunidade com Fedro para examinar essa imagem 

objetivada de si mesmo” (BURGER, 1980, p. 12). 
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certas caracterizações costumeiras dessa importante personagem platônica15. No entanto, 

Fedro faz mais do que caracterizar seu interlocutor ao associá-lo aos discursos eróticos. Ele 

também revela muito de si, ao fazê-lo.  

Fedro casualmente se lembra do mito de Bóreas e Orítia ao cruzar o rio: “diga-me, 

Sócrates, não foi deste ponto mesmo do Ilisso que se diz que Bóreas raptou Orítia?” (εἰπέ 

μοι, ὦ Σώκρατες, οὐ ἐνθένδε μἐντοι ποθὲν ἀπὸ τοῦ Ἰλισοῦ λέγεται ὁ Βορέας τὴν Ὠρείθυιαν 

ἁρπάσαι; – 229b4-5). Fedro não se contenta em aludir ao mito. Ele também deseja saber se 

Sócrates acredita nele ou não: “mas, por Zeus, Sócrates! Fala se te deixas convencer de que 

tal causo é verdadeiro? (ἀλλ’ εἰπὲ πρὸς Διός, ὦ Σώκρατες, σὺ τοῦτο τὸ μυθολόγημα πείθει 

ἀληθὲς εἶναι; – 229c3-4). À primeira vista, o mito de Bóreas e Orítia poderia ser considerado 

uma inclusão de caráter ornamental e descompromissado. Tal consideração, entretanto, seria 

leviana, uma vez que o mito mobiliza economicamente alguns elementos importantes por 

detrás da cena dramática do diálogo. Destarte, Bóreas era uma figura proeminente no 

imaginário popular ateniense do século V a.C., como atesta a vultuosa produção artística que 

o toma de motivo (AGARD, 1964, p. 241). Mais especificamente, sua relação com Orítia, 

princesa ateniense com a qual haveria fundado uma linhagem reputada na Trácia, apontaria 

para o panorama das relações políticas e econômicas da própria Atenas nesse momento 

histórico (Ibid. p. 246). Por esse prisma, o mito aponta para o contexto histórico imediato da 

provável data dramática do diálogo, o final do século V a.C aproximadamente. A inclusão 

do mito convida à consideração da realidade que se espraia além da prosa platônica e que a 

informa de certo modo, ainda que não a determine por inteiro. Essa mesma realidade, que 

informa, mas não determina o diálogo, é a que alerta a posteridade da fortuna agridoce que 

agraciou a personagem epônima do Fedro.  

O Fedro histórico, segundo Nails, foi acusado, em 415 a.C., de haver profanado os 

mistérios de Elêusis, o que o levou a se exilar e a ter suas posses confiscadas e vendidas 

(2002, p. 232). A iconografia religiosa-ritual de Elêusis pode ser encontrada em várias 

passagens do Fedro, muitas das quais serão examinadas com maior detalhe mais adiante 

(2.4). No entanto, a menção ao mito de Orítia, ao mesmo tempo, mobiliza e comenta essas 

referências enquanto traços da caracterização do Fedro platônico. Primeiramente, a linhagem 

                                                           
15 “Ao introduzir a perícia rótca de Sócrates cedo no diálogo, Platão garante que nós estejamos cientes, desde o 

início, que os discursos de Sócrates sobre ἔρως são pronunciados por um especialista no assunto[...] e que as 

interações de Sócrates com Fedro são, elas mesmas, moldadas por isso” (YUNIS, 2011, p. 87). 
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de Orítia e Bóreas estaria diretamente envolvida com a história dos Mistérios de Elêusis, a 

saber, “o neto de Oritia é dito ser Eumolpo, o primeiro hierofante de Elêusis” (RINELLA, 

2000, p. 68). É significativo, então, que não só Fedro, condenado por haver profanado os 

ritos, recorde-se de Orítia, como, também, do princípio, conquanto mítico e abrupto, da sua 

descendência notável. Muitas poderiam haver sido as histórias a envolver Bóreas, por 

exemplo. Segundo Moore, Bóreas era um personagem constante na obra de poetas, 

historiadores e tragediógrafos do século V a.C. por sua suposta atuação na derrota dos Medos 

(2014a, p. 395). A “escolha” de Fedro por um mito que o alinhe diretamente a Orítia e 

prefigure o enlace que deu origem, após uma geração, ao codificador dos ritos, é demasiado 

oportuna para ser mera coincidência. O Fedro histórico foi arruinado por haver profanado os 

ritos supostamente iniciados por Eumolpo, neto de Orítia, mas o que se pode dizer a respeito 

disso quanto ao Fedro platônico? Por ora, apenas o seguinte: sacrílego ou não, o Fedro 

platônico é cheio de referências religiosas.  

Fedro, a pedido de Sócrates – “vai, então, e investiga onde nos sentaremos” (πρόαγε 

δή, καὶ σκόπει ἅμα ὅπου καθιζησόμεθα – 229a6) –, escolhe o lugar em que boa parte do 

diálogo transcorrerá. Ele opta por um plátano de considerável altura: “vês aquele plátano 

altíssimo?” (ὁρᾷς οὖν ἐκείνην τὴν ὑψηλοτάτην πλάτανον; – 229a7). Sua escolha pelo plátano 

é significativa por algumas razões. Primeiramente, o plátano era, segundo Dorter, 

comumente “identificado a Dionísio” (1974, p. 282), de modo que uma leitura religiosamente 

carregada de Fedro ganha força. Segundamente, é possível alinhar Orítia, por um viés 

etimológico, aos ritos dionisíacos, uma vez que ela é “‘aquela que grita raivosamente pelas 

montanhas’, e isso mesmo é o que faziam as mulheres nos festivais dionisíacos” 

(CARRASCO, 2011, p. 154). A religiosidade de Fedro, porquanto vaga por ora, é um traço 

pronunciado da sua caracterização platônica, ao qual Sócrates reage expressamente. 

Na sua narrativa, Sócrates, o “erótico”, plasma um Fedro que celebra os Coribantes, 

deidades associadas a Dioniso e aos seus ritos, como se verá melhor no próximo capítulo 

(2.1). O curioso dessa caracterização de Fedro como um coribante é que ela engloba Sócrates 

a partir de uma perspectiva bem particular. O coribantismo de Fedro só é constatado porque 

é comungado por Sócrates: Fedro exultou por haver se deparado com um sincoribante. Fora 

da narrativa, o sincoribantismo das personagens não é comentado explicitamente. Sua 

circunscrição ao âmbito literário é instigante. O olhar desse Fedro concebido por Sócrates é 
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que constata a comunhão ritualística que supostamente existiria entre o Fedro e o Sócrates 

que protagonizam o diálogo platônico em questão. Ao mesmo tempo, esse sincoribantismo 

não é estritamente religioso: ele é também aquilo que justifica a animação das personagens 

diante do discurso erótico de Lísias16. O erotismo que Fedro atribui a Sócrates, tão logo o 

avista, assim como sua religiosidade evidente são atados por Sócrates ao narrar a manhã de 

Fedro, de modo que sua narrativa reflete efetivamente o que transcorre nas caracterizações 

das personagens do diálogo. Por meio da narrativa, Sócrates patenteia aquilo a que Fedro 

apenas alude sobre si mesmo e o toma como seu também. Mas até onde vai esse 

“sincoribantismo”, essa afinidade que torna o encontro casual de Fedro e Sócrates uma 

coincidência tão feliz? 

Os diferentes motivos religiosos que caracterizam Fedro comungam de uma carga 

sexual difícil de se desprezar. A recordação do mito de Orítia dá azo a Fedro de se utilizar de 

termos peculiares à poesia lírica erotizada, como “encantador” (χαρίεντα – 229b7). 

Encantadora é a paragem que lhe remete à brincadeira das moças, entre as quais se contaria 

uma insuspeitada Orítia. Ademais, malgrado o que as sensibilidades hodiernas poderiam 

sustentar, o enlevo de Orítia por Bóreas é uma famosa cena de sedução da Antiguidade 

(PENDER, 2007, p. 4, n. 9). Sócrates reconheceria essas alusões e as responderia, ao jurar 

por Hera (νὴ τὴν Ἥραν , καλή γε ἡ καταγωγή – 230b1), deusa do matrimônio, cuja menção 

arremataria a sedução17 (Ibid. p. 4). O coribantismo de Fedro é erótico, assim como o 

erotismo de Sócrates é coribântico. A narrativa sugere um espelhamento praticamente 

perfeito entre as personagens. A reflexividade desse primeiro expediente auto-investigativo 

esbarra em uma considerável dificuldade, a qual altera drasticamente os rumos da busca pelo 

autoconhecimento no Fedro.  

Sócrates compõe uma breve narrativa por meio de mirabolantes deslocamentos de 

perspectiva. Ele reconstrói o dia de Fedro, como se ele próprio o houvesse vivido, para, ao 

final, emitir um parecer sobre si mesmo, Sócrates, enquanto um julgamento que haveria 

                                                           
16 “‘Companheiro de celebração dos Coribantes’ é uma metáfora para companheiros no êxtase [...]. Os ritos de 

mistério extáticos dos Coribantes sugere tanto a iniciação extática que é a metáfora primária, para Sócrates, da 

visão do verdadeiro ser na παλινῳδία (249c5-d1; 250b4-c5), quanto a loucura iniciatória de Dionísio que é afim 

ao ἔρος divino, enquanto um dos quatro tipos de loucura divina (265b3)” (YUNIS, 2011, p. 89). 
17 Pender também faz questão de salientar o aspecto pueril do flerte entre as personagens, a partir do uso que 

fazem do verbo “brincar” (παίζειν), e julga que tudo não passa de uma brincadeira, isto é, que “enquanto em 

um prado lírico, o tom é abertamente sexual, aqui o ‘jogo’, com similar força latente e persuasão, é o 

engajamento na conversação” (2007, p. 5). 
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partido de Fedro. Esse julgamento, porém, cobriria o próprio Fedro, ilustrando o quanto, para 

Sócrates, “ignorar Fedro é me esquecer de mim mesmo”. Sócrates se torna outro para 

encontrar a si mesmo, analogamente ao próprio Fedro que se tornou “outro”, por meio de 

Sócrates, para ser apresentado a si mesmo. O espelho narrativo que Sócrates ergue na direção 

de Fedro se arroga uma transparência tão grande, que ele seria capaz de mostrar inclusive 

aquilo que Fedro oculta de Sócrates. Na narrativa, Fedro finge que não deseja recitar o 

discurso (ἐθρύπτετο ὡς δὴ οὐκ ἐπιθυμῶν λέγειν – 228c2), como se resistisse aos rogos do 

seu sincoribante para o fazer. Ao pôr “ἐθρύπτετο”, um termo emprestado da “linguagem do 

flerte” (THOMPSON, 1868, p. 5), na boca de Fedro, Sócrates revela que ele próprio “não se 

deixa enganar pela relutância fingida de Fedro para falar” (YUNIS, 2011, p. 90). No diálogo, 

algo parecido transcorre. Sócrates diz que “desej[a] muito escutar” Fedro (ἐποτεθύμηκα 

ἀκοῦσαι – 228d3), mas Fedro se mostra modesto e protesta: “que dizes, ó excelente Sócrates? 

Estimas que eu, sendo um leigo a reconstituir de memória [as coisas que Lísias escreveu], 

estaria à altura daquele Lísias, que dispôs de muito tempo livre, sendo o mais ardiloso dos 

que agora escrevem?” (πῶς λέγεις, ὦ βέλτιστε Σώκρατες; οἴει με, ἃ Λυσίας ἐν πολλῷ χρόνῳ 

κατὰ σχολὴν συνέθηκε, δεινότατος ὢν τῶν νῦν γράφειν, ταῦτα ἰδιώτην ὄντα 

ἀπομνημονεύσειν ἀξίως ἐκείνου; – 228a1-3). A falsa modéstia de Fedro é traduzida por 

Sócrates em faceirice de namorados18. Fedro, porém, não suspende a farsa ao ser apanhado 

por Sócrates. Na verdade, ele a prolonga um pouco mais, antes de arrematá-la. À 

reconstrução detalhada da sua manhã, Fedro simplesmente responde “parece-me que não me 

deixarás, de todo, enquanto eu não disser alguma coisa, de alguma maneira” (μοι δοκεῖς σὺ 

οὐδαμῶς με ἀφήσειν πρὶν ἂν εἴπω ἁμῶς γέ πως – 228c6), o que Sócrates confirma (228c7). 

Sócrates e Fedro sabem que Fedro está fingindo, que ele, na verdade, deseja recitar o discurso 

de Lísias, no limite das suas admitidamente escassas capacidades. Essa revelação não 

suspende o jogo, mas o prolonga. Novamente, Sócrates é posto na posição do amante 

bajulador que deve rogar ao seu predileto que lhe conceda os favores desejados. Sob esse 

prisma, a faceirice de Fedro não é um disfarce, mas uma demonstração de seu “poder” com 

relação a Sócrates: Fedro detém na memória o discurso que Sócrates deseja ouvir, de modo 

                                                           
18 Por conta disso, autores, como Lebeck (1972, p. 281) e Griswold (1986, p. 29-31), veriam essa interação 

como um exemplo irônico de corte pederástica. Para Lebeck, Sócrates e Fedro desempenhariam 

respectivamente os papeis de amante e amado, de “perseguidor” e “perseguido”, enquanto que, para Griswold, 

eles alternariam os papeis algumas vezes entre si. 
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que ele pode ditar os termos em que essa audição se dará. No caso em mãos, isso significa 

que ele pode escamotear seu óbvio desejo e colocar Sócrates na condição de suplicante cujos 

rogos incessantes o forçam a “competir” com o mais ardiloso dos escritores de então. O 

erotismo de Sócrates resvala em Fedro, por assim dizer, e lhes permite dar vazão à 

enfermidade discursiva que os acomete, esse inusitado sincoribantismo. O tácito e o expresso 

se mesclam para demarcar os papéis que Sócrates e Fedro exercerão nesse rito pueril sob o 

abrigo do altíssimo plátano. Sócrates e Fedro são afins o suficiente para conseguirem, por 

meio dessa interação cifrada, aquilo que desejam obter um do outro. Nesse ponto, o espelho 

narrativo começará a mostrar suas primeiras fissuras.  

Sócrates comunicou a Fedro que está a par das suas artimanhas. Fedro procede, então, 

como vencedor inconteste desse pequeno jogo inocente entre dois amigos, aparentemente 

afinados entre si. Fedro, porém, não se atina para o quão profunda é essa conexão a partir da 

qual Sócrates os narrou. O erotismo de Sócrates se aparentou àquele de Fedro, enquanto que 

o coribantismo de Fedro se revelou comum a Sócrates. Analogamente, o coquetismo de Fedro 

foi empregado por Sócrates, que resolve apanhá-lo em falso e suspender a farsa. Ao apontar 

para a óbvia faceirice de Fedro, Sócrates também apontou implicitamente para o volume que 

Fedro ocultava desajeitadamente sob as vestes19. Sob o óbvio jogo de sedução, Fedro 

preparou uma arapuca igualmente conspícua, mas que ele esperava passar desapercebida por 

Sócrates, o que não foi o caso, de fato:  

Mostra primeiro, meu bem, o que trazes na mão esquerda, sob o manto. Acho que 

carregas o tal discurso. Se for isso, entenda de mim que eu posso te amar muito, 

mas, estando Lísias presente, não podes esperar que eu te deixe te exercitar às 

minhas custas. Vai, mostra! 

δείξας γε πρῶτον, ὦ φιλότης, τί ἄρα ἐν τῇ ἀριστερᾷ ἔχεις ὑπὸ τῷ ἱματίῳ: τοπάζω 

γάρ σε ἔχειν τὸν λόγον αὐτόν. εἰ δὲ τοῦτό ἐστιν, οὑτωσὶ διανοοῦ περὶ ἐμοῦ, ὡς ἐγώ 

σε πάνυ μὲν φιλῶ, παρόντος δὲ καὶ Λυσίου, ἐμαυτόν σοι ἐμμελετᾶν παρέχειν οὐ 

πάνυ δέδοκται. ἀλλ᾽ ἴθι, δείκνυε (228d5-e2) 

 Sócrates encerra sua narrativa dando a Fedro a impressão de “vitória”, de que ele saiu 

impune com seu estratagema. No entanto, Sócrates estava a par tanto de suas intenções, 

quanto de suas ações. Fedro subestimou Sócrates. Ele não considerou que o amigo que se 

pôs a reconstruir seu dia, nos meandros mais íntimos e pormenorizados, poderia haver se 

atentado para o óbvio volume sob o seu manto. A interpelação mais direta e contundente de 

Sócrates é prefigurada pelo seu expediente literário. Sócrates, de certo modo, não precisava 

                                                           
19 “Fedro segura o volume na sua mão esquerda, usando a direita para segurar as dobras do manto que foram 

jogadas por cima do seu ombro” (THOMPSON, 1868, p. 6). 
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dizer a Fedro “vai, mostra”, uma vez que a narrativa já haveria exposto o quão ciente Sócrates 

estava acerca das artimanhas faceiras de Fedro. Sócrates fala que ignorar Fedro é se esquecer 

de si mesmo, mas Fedro não lhe faz caso, mesmo quando Sócrates trata de apontar as muitas 

confluências entre os dois. Essas confluências, ademais, não se tratam de similaridades 

pontuais, mas de afinidades que por vezes os confundem entre si. Sócrates e Fedro poderiam 

se espelhar indefinidamente um no outro, mas Fedro resiste – ele quer tirar vantagem de 

Sócrates, de modo que se oculta. Fedro não quer simplesmente praticar (μελετῴη) o discurso 

que já decorou, mas, “exercitar-se” (ἐμμελετᾶν – 228e1) retoricamente20 às custas de 

Sócrates21. Nesse ocultamento, Fedro revela uma nova faceta sua22, que resiste ao olhar 

inquisitivo do narrador que glissa entre a perspectiva de Sócrates e a de Fedro. À primeira 

vista, a “má-fé” de Fedro poderia ser interpretada como uma espécie de desvio de caráter 

qualquer, quiçá, até mesmo como um sinal de que Fedro não gosta tanto assim de Sócrates, 

uma vez que se dispõe a enganá-lo. Mas seguindo a linha argumentativa tecida até agora, é 

possível aventar outra interpretação disso. 

Sócrates diz claramente que ainda não conseguiu se conhecer. Se aquilo que é 

ἑμαυτοῦ fosse tão facilmente apreensível, de maneira que uma simples conversa entre dois 

amigos fosse o bastante para desvelá-lo, a incapacidade de Sócrates se aproximaria 

facilmente de uma grave parvoíce. Mas não se trata disso. Sócrates e Fedro se refletem um 

no outro e malgrado as eventuais falhas de comunicação, deliberadas ou não, fazem-no com 

considerável êxito. Esse êxito, contudo, é superficial. O sincoribantismo de Sócrates e Fedro 

aponta para um fundo que se recalca, que se resguarda da mirada curiosa de um auto-

investigador, que aponta para o “outro”, toda a vez que se pergunta pelo “si mesmo”. A 

brincadeira de Fedro é menos um produto de má-fé, do que uma consequência forçosa dessa 

dinâmica própria à reflexividade da auto-investigação: algo sempre escapa, como que pelas 

frestas, mesmo quando tudo conflui para o contrário. Sócrates expressa duplamente o seu 

acesso total a Fedro e, ainda assim, Fedro consegue frustrá-lo, impelindo-o a abandonar sua 

abordagem. Não se pode, porém, tomar essa recalcitrância como traço peculiar de Fedro, 

                                                           
20 “A prática que Fedro tenciona [...] é produzir sua própria versão do argumento [διάνοιαν – 228d2] de Lísias 

para Sócrates (228d2-4), e determinar seu sucesso pela sua reação. Aprender a compor discursos pela imitação 

de modelos era um expediente comum da educação retórica contemporânea” (YUNIS, 2011, p. 91). 
21 “ἐμμελετᾶν = praticar em ou às custas de outrem” (THOMPSON, 1868, p. 6). 
22 “Os truques de Fedro falam muito dele, revelando bem mais sobre ele do que ele gostaria” (GRISWOLD, 

1986, p. 29). 
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quando, na verdade, ela apenas aponta para as dificuldades inerentes a uma auto-

investigação. Prova disso é que o próprio Sócrates exemplica algo dessa recalcitrância.  

Sócrates apontou para o duplo fingimento de Fedro. Por um lado, Fedro afetava ares 

de uma falsa modéstia. Por outro, ele literalmente ocultava o texto de Lísias sob seu manto. 

A narrativa exporia a conduta dissimulada de Fedro, a qual constituiria uma espécie de 

entrave aos propósitos auto-investigativos de Sócrates, que enxergaria no amigo um espelho 

demasiado opaco para continuar a se refletir. No entanto, o próprio Sócrates dá mostras de 

uma tal conduta dissimulada. Ele insta Fedro a guiá-lo, mas não deixa de pré-determinar os 

rumos que sua liderança poderá tomar. Originalmente, Fedro deixou a cidade para caminhar 

e revigorar-se, conforme lhe recomendou Acumeno (πειθόμενος Ἀκουμενῷ κατὰ τὰς ὁδοὺς 

ποιοῦμαι τοὺς περιπάτους: φησὶ γὰρ ἀκοπωτέρους εἶναι τῶν ἐν τοῖς δρόμοις – 227a4-b1). 

Sócrates sutilmente altera a rota da sua caminhada: Fedro seguia na direção de Mégara, como 

quem seguisse a prescrição de Heródico, mas Sócrates o levou a se ater às margens do Ilisso: 

“então, desejo te ouvir de tal forma que, se fizesses a caminhada até Mégara e, segundo o 

preceito de Heródico, ao chegar às suas muralhas, retornasses, não me apartaria de ti” (ἔγωγ᾽ 

οὖν οὕτως ἐπιτεθύμηκα ἀκοῦσαι, ὥστ᾽ ἐὰν βαδίζων ποιῇ τὸν περίπατον Μέγαράδε καὶ κατὰ 

Ἡρόδικον προσβὰς τῷ τείχει πάλιν ἀπίῃς, οὐ μή σου ἀπολειφθῶ – 227d2-5). Sua eventual 

opção pelo refúgio do plátano dionisíaco repousa sobre a intervenção anterior de Sócrates, 

cujas consequências são apontadas por Philip: 

Uma vez que Sócrates quase prometerá a Fedro caminhar, ao seu lado, até Mégara, 

ele terminará por renunciar [a essa quase promessa] e lhe proporá abandonar o 

caminho para seguir o curso do Ilisso. O aporte dessa mudança de itinerário não é 

unicamente de ordem geográfica. À medida que Mégara é a pátria de Heródico, 

médico e mestre da cultura física, deixar de seguir a via que leva até lá parece 

indicar o abandono da preocupação exclusiva ou predominante com a saúde do 

corpo. Ao mesmo tempo, voltar a subir o curso do Ilisso sinaliza uma orientação 

bem diferente. Esse rio era, com efeito, sagrado para os Atenienses. Ele é 

consagrado, entre outros, às Musas [...]. Deixar a rota de Mégara para seguir o 

Ilisso é o mesmo que optar preferencialmente pela μουσική à γυμναστική (1981, 

p. 462-463) 

 Fedro inicia o diálogo com uma preocupação aparentemente razoável: seu bem-estar 

corpóreo. Ele passou a manhã sentado, ouvindo Lísias discursar. Acumeno, seu amigo 

médico23, aconselha-o a caminhar pelas estradas rurais, as quais seriam mais revigorantes do 

                                                           
23 Ao contrário de Thompson, Yunis detecta um tom depreciativo, por parte de Platão, em relação à medicina 

por duas razões nessa passagem. Primeiramente, o conselho de Acumeno, porta-voz dos hipocráticos no 

diálogo, seria “inócuo”. Em segundo lugar, ao fazer a recomendação ser acatada por Fedro, que seria amiúde 

ridicularizado por Platão em obras como Protágoras e Banquete, junto de Erixímaco, provável consorte seu e 
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que os passeios na cidade. Fedro reconhece que seu pendor discursivo é malsão24, de modo 

que deve ser combatido por meio dessa “ἄκοπα25” renovadora que é a caminhada bucólica 

na direção de Mégara. A caminhada recuperaria Fedro de seu esforço intelectual matinal26, 

ao mesmo tempo que lhe permitiria praticar o discurso de Lísias, cujo texto ele traz consigo. 

Sócrates o desvia desse objetivo de diversas maneiras. Primeiramente, ele altera o itinerário 

de Fedro: de Mégara para a margem oposta do Ilisso. Segundamente, ele mitiga o efeito 

revigorante da caminhada de Fedro ao abreviá-la consideravelmente. Fedro se anima tanto 

com a ideia de praticar o discurso “às custas de Sócrates” que nem se atenta para o quão 

contraproducente lhe seria se sentar novamente para ouvir e recitar discursos. Sócrates é 

impelido por sua enfermidade discursiva a manipular Fedro de uma maneira semelhante 

àquela, pela qual Fedro tenta manipular malfadadamente Sócrates. Sob esse prisma, o 

desfecho da narrativa de Sócrates adquire um ar bem mais malicioso: Fedro não percebe que 

Sócrates está a par da sua artimanha, porque ele próprio se deixou levar por ele antes. Fedro 

ignora a extensão do “coribantismo” de Sócrates, de modo que se esquece do quão conspícuo 

é o volume sob o seu manto.  

 O sincoribantismo de Sócrates e Fedro ameaça adquirir um cunho patológico: eles 

simplesmente não conseguem se controlar. Sua lida insicera com o outro reflete um 

esquecimento de si mesmo que é igualmente insalubre. Os desvios e artimanhas, que pululam 

as páginas iniciais do diálogo, esclarecem a posterior declaração de Sócrates de que ele ainda 

                                                           
filho de Acumeno, citado mais à frente no Fedro. Ferrari (1987, p. 17-18), por sua vez, oferece argumentos 

“ambíguos” sobre a relação que Platão entreteria com a tradição hipocrática no diálogo. Por um lado, o encômio, 

que Sócrates faz às belezas das margens do Ilisso (230b2-c4), seria uma paródia do estilo e conteúdo do discurso 

hipocrático. Mas, por outro, ele avalia que o alvo dessa manobra de Platão não é o de ridicularizar tradição ou 

autor algum – e muito menos Fedro –, mas, apenas, assinalar a idiossincrasia de Sócrates perto de 

“profissionais” com um “jargão” e mister claramente definidos: contrastados aos retóricos e médicos, Sócrates 

pareceria demasiado “sério” para ser encarado como um leigo, mas igualmente “espontâneo” para ser um 

profissional. As colocações mais neutras de Thompson e Ferrari parecem estar mais de acordo com o propósito 

do diálogo, uma vez que, mais à frente, a medicina (268a8-b5) e Hipócrates (270c6-d1) são citados sem que o 

próprio Yunis volte a detectar a derrisão inicial ou faça algo da sua desaparição (2011, p. 204, 210-212).  
24 “Para Fedro, o tempo passado na casa de Lísias, sentado, a escutar, ler e escrever uma condenação do Amor 

não corresponde a uma desmesura, a uma preguiça, que resulta na sua fatiga? Sua caminhada visaria, então, 

‘purificá-lo’” (PHILIP, 1981, p. 460). 
25 Thompson remonta o termo “ἀκοπωτέρους” (227a5) às ἄκοπα hipocráticas que “eram aplicações 

tonificadoras, tanto internas quanto externas, que visavam combater a lassidão do corpo”  (1868, p. 3). 
26 Por mais benfazeja que uma caminhada possa ser, é difícil concebê-la como parte de um programa dietético 

para fins estéticos, aos moldes dos tratamentos hodiernos, como faz Bradley ao sustentar que Fedro não passa 

de “um hipocondríaco superficial preocupado com sua perfeição e aparência física” (2012, p. 53). Fedro está 

cansado e segue um conselho médico. Por mais superficial que a personagem possa vir a revelar ser, a vaidade 

hipocondríaca que lhe impinge Bradley é demasiado exagerada para ser aceita.  
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não conseguiu se conhecer. Aquilo que o afina a Fedro, que parece tornar essa auto-

investigação conjunta possível, é a mesma coisa que os leva aos desencontros mais 

infrutíferos. Por conta disso é que é tão significativo que os desvios e artimanhas das 

personagens sejam tão pueris, quase infantis. Não se trata de vilanias cruéis ou de 

manipulações verdadeiramente daninhas, mas de pequenos gestos, praticamente inocentes, 

que obstruem a maturação da auto-investigação. Por mais que um auto-investigador possa se 

refletir em um seu sincoribante qualquer, algo parece faltar a essa dinâmica reflexiva a fim 

de torná-la efetivamente produtiva. Felizmente, a saída para esse impasse inicial não se 

encontra muito longe.  

 O Sócrates narrado por ele próprio se comporta como um amante insistente: ele roga 

por aquilo que seu amado deseja lhe conferir, mas que não o pode confessar, por conta das 

convenções que regem esse tipo de relacionamento na Atenas clássica. No diálogo, algo 

similar ocorre. Sócrates se coloca na posição de alguém que se deixa guiar por Fedro. 

Primeiramente, Sócrates deixa a cidade para caminhar ao lado de Fedro. Segundamente, ele 

deixa Fedro decidir o destino deles. No entanto, Sócrates conhece a topografia dos arredores 

melhor do que o seu guia: Fedro acha que eles se encontram no local preciso em que Bóreas 

raptou Orítia, segundo o mito (229b4-5, 227b7). Sócrates o corrige: “não, mas a uns dois ou 

três estádios abaixo, na direção em que cruzamos para Agra. E lá precisamente há um altar 

dedicado a Bóreas” (οὔκ, ἀλλὰ κάτωθεν ὅσον δύ᾽ ἢ τρία στάδια, ᾗ πρὸς τὸ ἐν Ἄγρας 

διαβαίνομεν: καὶ πού τίς ἐστι βωμὸς αὐτόθι Βορέου – 229c1-2). Seus conhecimentos 

topográficos, porém, não o impedem de exultar diante dos encantos do refúgio dionisíaco 

que Fedro escolheu para eles: 

Por Hera, que belo recanto! Este plátano, com efeito, é amplo e alto, e a altura e 

sombra densa do agnocasto são completamente belos, assim como o ápice da sua 

florescência, que bem olora todo o lugar. E a fonte agradabilíssima que corre sob 

o plátano é de uma água bem gelada, como testemunham os pés. Parece ser um 

templo dedicado a algumas das Ninfas e a Aqueloo, pelas estátuas e moças. Se o 

desejar, [constata] o bom ar do lugar, como é amabilíssimo e muito aprazível. 

Chilreia estival e claramente por meio do coro de cigarras. O mais refinado de tudo 

é a relva, que parece haver crescido gentilmente o bastante para que se tenha um 

lugar de todo belo para se reclinar a cabeça. Quão excelentemente conduziste este 

estrangeiro, amigo Fedro! (230b2-c4) 

νὴ τὴν Ἥραν, καλή γε ἡ καταγωγή. ἥ τε γὰρ πλάτανος αὕτη μάλ᾽ ἀμφιλαφής τε 

καὶ ὑψηλή, τοῦ τε ἄγνου τὸ ὕψος καὶ τὸ σύσκιον πάγκαλον, καὶ ὡς ἀκμὴν ἔχει τῆς 

ἄνθης, ὡς ἂν εὐωδέστατον παρέχοι τὸν τόπον: ἥ τε αὖ πηγὴ χαριεστάτη ὑπὸ τῆς 

πλατάνου ῥεῖ μάλα ψυχροῦ ὕδατος, ὥστε γε τῷ ποδὶ τεκμήρασθαι. Νυμφῶν τέ 

τινων καὶ Ἀχελῴου ἱερὸν ἀπὸ τῶν κορῶν τε καὶ ἀγαλμάτων ἔοικεν εἶναι. εἰ δ᾽ αὖ 

βούλει, τὸ εὔπνουν τοῦ τόπου ὡς ἀγαπητὸν καὶ σφόδρα ἡδύ: θερινόν τε καὶ λιγυρὸν 
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ὑπηχεῖ τῷ τῶν τεττίγων χορῷ. πάντων δὲ κομψότατον τὸ τῆς πόας, ὅτι ἐν ἠρέμα 

προσάντει ἱκανὴ πέφυκε κατακλινέντι τὴν κεφαλὴν παγκάλως ἔχειν. ὥστε ἄριστά 

σοι ἐξενάγηται, ὦ φίλε Φαῖδρε. 

 Sócrates parece não conseguir se conter diante da exuberância de suas cercanias. Os 

menores detalhes são acolhidos generosamente por meio de qualificações esmeradas e, por 

vezes, superlativas. Ao mesmo tempo, sua minúcia convida a certo número de tensões que 

desaconselham a sugestão anterior de Pender desse refúgio como uma simples planície de 

sedução. Sócrates, nada comedido na partilha de superlativos, emprega adjetivos no grau 

normal para descrever tanto o plátano “altíssimo” que lhe apontou Fedro (229a7), quanto o 

tamanho e sombra do agnocasto, um arbusto cujos exemplares mais altos não rivalizariam 

com um plátano dos mais modestos. No contexto das referências religiosas do diálogo, essa 

equiparação implausível pode ser tomada como indício de um enviesamento curioso. Assim 

como o plátano é idenficado a Dioniso, o agnocasto simbolizava Hera, o que, como assinala 

Dorter, não é inconsequente: “ela [Hera] era geralmente a representante da sobriedade e 

temperança, e era identificada com o agnocasto – uma árvore [sic] simbólica da castidade 

[...]. O juramento por Hera, de Sócrates, era a indicação inicial de seu estado sóbrio” (1971, 

p. 281). O “voto de castidade” socrático, por assim dizer, é corroborado pela menção ao 

agnocasto em flor. De acordo com Carrasco, as folhas desse arbusto eram usadas nas 

Tesmofórias, em virtude dos seus efeitos contraceptivos e anti-eróticos, por matronas ciosas 

de sua castidade (2011, p. 159, n. 19). É como se Sócrates não só ampliasse a presença de 

Hera, a fim de equipará-la à de Dioniso, como, também, recorre aos expedientes botânico-

ritualísticos necessários para combater os efeitos do êxtase religioso que suas celebrações 

envolveriam. Por conta dessa descrição enviesada do local, se não plenamente falsa, Fedro o 

repreende bem-humoradamente: 

E tu, espantoso, assomas como um sujeito estranhíssimo! É que te pareces 

simplesmente com um estrangeiro que se deixa guiar e não [com] alguém que está 

sobre a própria terra: assim como não te afastas dos limites da cidade, parece-me 

que não deixas as suas muralhas (230c5-d2) 

σὺ δέ γε, ὦ θαυμάσιε, ἀτοπώτατός τις φαίνῃ. ἀτεχνῶς γάρ, ὃ λέγεις, ξεναγουμένῳ 

τινὶ καὶ οὐκ ἐπιχωρίῳ ἔοικας: οὕτως ἐκ τοῦ ἄστεος οὔτ᾽ εἰς τὴν ὑπερορίαν 

ἀποδημεῖς, οὔτ᾽ ἔξω τείχους ἔμοιγε δοκεῖς τὸ παράπαν ἐξιέναι 

 Sócrates pode se localizar geograficamente melhor do que se esperaria de alguém que 

supostamente tão pouco deixou os limites urbanos de Atenas. Afinal, ele estima com relativa 

precisão a localização do altar dedicado a Bóreas nas redondezas. Entretanto, ele não parece 

ser capaz de dimensionar corretamente suas cercanias bucólicas, de modo que ele parece 

inclusive lhes fazer resistir de certo modo. É como se estando em um lugar, observasse e 
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descrevesse outro27. Mas o que leva Sócrates a se mostrar tão avesso ao refúgio que Fedro 

escolheu? O que o campo efetivamente é, ou era, para Sócrates, a fim de lhe provocar uma 

tal resposta? 

Os campos cultivados e as árvores não se dispõem a me ensinar, ao contrário das 

pessoas na cidade. Parece-me, com efeito, que tu descobristes a droga para o meu 

êxodo. Da mesma maneira que agitam um ramo ou fruta diante de um animal 

faminto, tu me mostras as páginas do discurso e claramente me conduzirás por toda 

a Ática e aonde desejes ir, quando o quiseres. (230d3-e1) 

τὰ μὲν οὖν χωρία καὶ τὰ δένδρα οὐδέν μ᾽ ἐθέλει διδάσκειν, οἱ δ᾽ ἐν τῷ ἄστει 

ἄνθρωποι. σὺ μέντοι δοκεῖς μοι τῆς ἐμῆς ἐξόδου τὸ φάρμακον ηὑρηκέναι. ὥσπερ 

γὰρ οἱ τὰ πεινῶντα θρέμματα θαλλὸν ἤ τινα καρπὸν προσείοντες ἄγουσιν, σὺ ἐμοὶ 

λόγους οὕτω προτείνων ἐν βιβλίοις τήν τε Ἀττικὴν φαίνῃ περιάξειν ἅπασαν καὶ 

ὅποι ἂν ἄλλοσε βούλῃ. 

 Sócrates reconhece prontamente que não está devidamente familiarizado com o 

campo. Sua demora na cidade se explica pela indisposição pedagógica, por assim dizer, dos 

campos e das árvores, o que lhes dista significativamente, para Sócrates, das pessoas na 

cidade. No entanto, Fedro, seu sincoribante “discursivo”, descobriu uma droga para remediar 

isso. De alguma maneira, o discurso de Lísias tornará o campo um lugar em que Sócrates 

pode aprender, de modo que ele pode deixar, com certa tranquilidade, a cidade para se 

aventurar por suas estradas revigorantes e molhar os pés nas águas geladas do Ilisso. Mas, 

antes de precisar o efeito da droga lisiânica que Fedro lhe inocula, cabe se demorar sobre a 

relevância de uma tal escolha lexical na economia das referências e motivos que compõem o 

diálogo, especialmente no que se refere às referências religiosas mobilizadas, de uma maneira 

ou de outra, por Fedro.  

Uma das primeiras possíveis menções à contraparte histórica de Fedro, argumentou-

se anteriormente, consiste na alusão de Fedro ao mito do enlevo de Orítia por Bóreas. 

Contentou-se antes em apenas apontar a conexão entre as personagens míticas e as raízes 

“históricas” dos mistérios de Elêusis. Não é preciso, porém, apelar ao passado mítico ou 

histórico para se deparar com os mistérios: basta seguir os passos de Sócrates e Fedro. 

Sócrates desvia Fedro de Mégara, levando-o a cruzar o rio, na direção de Agra. Ora, em Agra 

eram celebrados os mistérios menores, preparatórios, de Elêusis, como observa Simms: 

“[Agra] era rica em cultos locais [...], mas era especialmente renomada como o lugar dos 

mistérios menores de Demeter e Core, ritos que, nos tempos clássicos, estavam prefixados a 

                                                           
27 “Assim, Fedro, após esse discurso, qualifica Sócrates de  ἀτοπώτατός. Literalmente, ἄτοπος é aquele que não 

está em seu lugar. Socrátes parece, então, um estrangeiro a seu parceiro, não porque se maravilha com todas as 

coisas, mas porque sua palavra não dá uma descrição fiel das cercanias” (LECLERC, 1983, p. 372). 
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Elêusis como preliminar obrigatória para todos os iniciados” (2002, p. 219-220). O refúgio 

das personagens, a alguns estádios desse altar dedicado a Bóreas, é uma espécie de ponto 

intermediário entre Atenas e Agra ou, nos termos da tensão entre o campo e a cidade, 

suscitada por Sócrates, um entreposto marginal da cidade no campo. Sócrates não deixou 

propriamente a cidade, nem adentrou no campo, assim como ainda não entabulou os ritos 

preparatórios da sua iniciação eleusiana. Logo, é significativo que Sócrates associe o mito de 

Bóreas e Orítia à localidade de Agra e que, ao fazê-lo, aluda à questão do φάρμακον: 

Mas se eu não acreditasse, à maneira dos sábios, não seria estranho. Então, eu diria, 

valendo-me dessa sabedoria, que o vento boreal derrubou [Orítia] dos rochedos em 

que ela brincava com Farmaceia e, após morrer dessa maneira, veio a se contar que 

ela foi raptada por Bóreas (229c5-d1) 

ἀλλ᾽ εἰ ἀπιστοίην, ὥσπερ οἱ σοφοί, οὐκ ἂν ἄτοπος εἴην, εἶτα σοφιζόμενος φαίην 

αὐτὴν πνεῦμα Βορέου κατὰ τῶν πλησίον πετρῶν σὺν Φαρμακείᾳ παίζουσαν ὦσαι, 

καὶ οὕτω δὴ τελευτήσασαν λεχθῆναι ὑπὸ τοῦ Βορέου ἀνάρπαστον γεγονέναι 

 Sócrates se esquiva de uma resposta clara e não-equívoca à pergunta que lhe dirige 

Fedro acerca da sua crença no mito em questão. Em vez disso, ele propõe uma espécie de 

alternativa à narrativa mítica tradicional. O enlevo de Orítia por Bóreas nunca se deu de fato. 

Na verdade, ela foi soprada pelo vento boreal enquanto brincava descuidadamente junto de 

outra donzela, uma incógnita Farmaceia. Sua morte acidental haveria originado o mito. 

Segundo Griswold, o propósito de Sócrates seria mostrar que “uma morte violenta e 

‘acidental’ é a verdade de uma história sobre um desejo violento” (1986, p. 37). Mas, talvez, 

uma tal leitura seja um pouco precipitada – Griswold, por exemplo, acredita que o mito de 

Bóreas e Orítia já prenuncia os discursos socráticos no Fedro, uma vez que “a violência do 

amor é um tema central dos dois primeiros discursos do nosso diálogo” (Ibid. p. 37). Sócrates 

não se compromete com essa versão do mito como a verdadeira ou, até mesmo, como, de 

algum modo, mais aceitável que a corrente. Se ele não a defende, por que, então, ele a relata? 

Segundo Rinella: 

Orítia [...] reputadamente veio a falecer porque brincava com Farmaceia não, como 

a literatura rotineiramente sugere, simplesmente porque Bóreas a enlevou, feito 

irracional por seu desejo. Orítia pode ser compreendida como “aquela que grita nas 

montanhas” e Farmaceia como “uso de drogas”. A racionalização [...] 

ridicularizada por Sócrates consiste em uma morte lamentável, devido ao 

arrebatamento extático produzido pelo uso de drogas. A redução de Bóreas a uma 

figura libidinal é igualmente inconvincente. Segundo Carl Ruck, ser sequestrado 

ou, mais precisamente, soprado pelo vento, “é uma metáfora bem transparente para 

‘inspiração’ e possessão terrestre” (RUCK, 1986, p. 229apudRINELLA, 2000, p. 

68) 

 Rinella se opõe à leitura erótica da interpretação de Sócrates acerca do mito de Bóreas 

e Orítia, a fim de propor outra, em que o cerne é propriamente ritualístico-religioso. Orítia 
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não é uma jovem distraída qualquer, mas uma bacante cujo uso de drogas, isto é, sua 

brincadeira com Farmaceia, almejaria a produção de um arrebatamento extático. O êxtase de 

Orítia, porém, é-lhe fatal. Bóreas a possui, mas a mata no processo. Bóreas não é, então, um 

enamorado violento, como sugeriu Griswold, mas o deus que confirma o transporte extático 

de Orítia, que ela, infelizmente, não foi capaz de suportar. Nesse sentido, a resistência de 

Sócrates às influências dionisíacas é mais facilmente compreendida: ele teme ser vítima do 

mesmo destino da Orítia da sua versão. Ao mesmo tempo, sua ambiguidade a respeito da 

veracidade de ambos os relatos – o corrente e o que ele conta – mostra que o próprio Sócrates 

não está certo do que sobreveio a Orítia: ela pode haver sido enlevada pelo deus ou morta 

pela ação do mesmo. A possessão divina decorrente do uso de drogas pode ter um desfecho 

tanto feliz, quanto infeliz28. Sócrates se confiaria a Fedro, alguém versado nos mistérios, para 

ser iniciado, de modo que eles se atêm às margens de um rio sagrado e se refugiam sob o 

plátano dionisíaco como se fossem tomar parte dos mistérios menores em Agra. Mas por que 

Sócrates se voltaria aos mistérios no decurso da sua auto-investigação?  

 As afinidades entre Sócrates e Fedro possibilitaram que um se refletisse no outro, 

como ilustrou a narrativa de Sócrates. Essa reflexividade esbarrou em um obstáculo 

aparentemente incontornável: o desdobramento de um “si mesmo” em um “outro” e vice-

versa. Ao chegar em Fedro, Sócrates se encontrava, mas, ao se encontrar, ele retornava a 

Fedro. Isso parece o bastante para sustentar o “não-esquecimento” de Sócrates acerca de si 

mesmo, mas não equivale ao autoconhecimento que ele busca. Deixando-se guiar por Fedro 

por sendas que o inquietam, Sócrates arrisca se deparar com aspectos seus – dele e de Fedro29 

– com os quais ele não estaria devidamente familiarizado ou que simplesmente o 

atemorizassem. O encontro com Fedro é uma chance de Sócrates se confrontar com aquilo 

que escapa e resiste à sua mirada obstinada. Por conta disso, Sócrates insere Fedro em um 

                                                           
28 O uso de “τελευτήσασαν” (229c8) para descrever a morte de Orítia poderia ser uma maneira de Sócrates 

aludir a essa ambiguidade, à medida em que se assemelha, ao menos na grafia, a termos próprios aos mistérios 

eleusinos, derivados a partir de “τελετή”. A morte de Orítia poderia ser também a sua iniciação, dando origem 

a uma linha de leitura particularmente fecunda a partir de certas interpretações mais literais da palinódia, como 

se, após uma vida purificadora, a alma se livrasse das máculas, à maneira dos iniciados purificados, e celebrasse 

os verdadeiros mistérios.  
29 “O Fedro é o único dos diálogos platônicos [a figurar Sócrates entre as suas personagens] que tem lugar fora 

da cidade. As descrições da narrativa de Platão na cena de abertura (bem como ao longo do diálogo) 

repetidamente enfatizam isso. Fedro nota, por exemplo, que ele está caminhando ‘fora das muralhas’ da cidade 

(ἔξω τείχους), ao longo das ‘estradas rurais’ (τὰς ὁδοὺς ποιοῦμαι τοὺς περιπάτους), que são mais revigorantes 

que as ‘ruas da cidade’ (τοῖς δρόμοις, lit. ‘colunatas’). O diálogo está assentado sobre um cruzamento de 

fronteiras, já que as duas personagens transitam além de seus refúgios usuais” (WERNER, 2012, p. 21). 
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caminho em que ele pode exercer o papel de guia, mas sem que Sócrates se coloque em 

demasiado perigo, como um verdadeiro estrangeiro que se aventurasse por uma terra nova, a 

fim de celebrar os seus ritos e mistérios potencialmente letais. À sua maneira, é Sócrates 

quem procura “se exercitar” à revelia de Fedro e afeta ares faceiros: ele “manipula” Fedro, 

para que este assuma a liderança desse pequeno cortejo, e, ao mesmo tempo, expressa um 

desconforto com as cercanias que encobre o fascínio que elas exercem sobre ele30. Sob esse 

prisma, a estranheza superlativa que Fedro acusa em Sócrates pode ser a sua maneira de 

apontar para o volume sob as vestes do outro. No entanto, o que se revelará com esse 

descobrimento menos literal de Sócrates pode ser mais heuristicamente proveitoso do que 

aquele de Fedro. O que Sócrates parece no buscar nesse inusitado espelho, que é o seu 

interlocutor, é uma lente capaz de apontar para os seus pontos cegos, por assim dizer, para 

levar adiante a sua auto-investigação. 

 Na sua busca pelo autoconhecimento, Sócrates se depara com Fedro, em quem 

descobre um oportuno anteparo especular, que o auxiliará nesse esforço reflexivo. Ao mesmo 

tempo, Fedro lhe evidencia que essa reflexividade, por si só, pode ser insuficiente. Para dar 

conta dos pontos cegos que escapam à primeira reflexão, Sócrates se confia aos mistérios, 

cujo potencial extático lhe assoma perigoso. Sua reinterpretação do mito de Orítia é deveras 

eloquente nesse sentido. Por um lado, o êxtase provocado pelo uso de drogas rituais pode 

defrontar Sócrates com um outro, quiçá divino, que o iniciará e lhe revelará o que ele deseja 

conhecer, a saber, ele mesmo. Por outro, esse contato com o outro pode se mostrar, se não 

completamente fatal, ao menos perigoso em certa medida. O êxtase, essa saída mais ou menos 

literal de si, será capaz de reconduzir Sócrates àquilo de mais imo que ele tão incessantemente 

busca? 

 

 

 

                                                           
30 “Primeiro um e, depois, o outro lidera. No início, Fedro diz a Sócrates, ‘conduza!’ (πρόαγε δή – 227c1), e 

Sócrates ecoa isso em 228c1, asseverando que Fedro o urgiu a tomar a liderança (προάγειν ἐκέλευε). Conforme 

eles se aproximam do local sombreado que buscam, Sócrates se dirige a Fedro com as mesmas palavras: πρόαγε 

δή (229a7), προάγοις ἄν (229b3). Posterior ênfase é acrescentada pelo comentário de Sócrates, ‘não era essa 

árvore para a qual estavas nos levando?’ (ἆρ᾽ οὐ τόδε ἦν τὸ δένδρον ἐφ᾽ ὅπερ ἦγες ἡμᾶς; – 230a7) e sua asserção 

de que Fedro o conduziu balançando o discurso diante dele, como uma cenoura diante de um asno” (LEBECK, 

1972, p. 280-281). 
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1.2 Uma bandeira tifônica 

 

 Esta seção incidirá sobre o aspecto reflexivo da auto-investigação, salientado na seção 

anterior, por um viés topográfico-cenográfico, a fim de dimensioná-lo mais precisamente. 

Ao se voltar ao cenário bucólico do Fedro, bem como à sua constante tensão com o ponto de 

partida urbano, argumentar-se-á que a auto-investigação não se resume a um esforço 

reflexivo, mas exige também qualquer coisa que poderia ser dita uma construção ou 

transformação. A admissão de um tal âmbito à auto-investigação ficará mais clara quando se 

considera a introdução de Tífon ao diálogo. Seu tratamento, por parte de Sócrates, sugere que 

o auto-investigador não carece apenas de espelhos sincoribantes, mas, de certo modo, de um 

plano de ação, de um roteiro, que o auxilie a desbastar certas ambiguidades que podem se 

revelar potencialmente perigosas. O alinhamento de Tífon aos problemas “topográficos” do 

diálogo evidenciaria a carência, por parte do objeto da auto-investigação, de alguma espécie 

de “trabalho”, embora não fique ainda claro como a aposta extática de Sócrates nos mistérios 

e drogas de Fedro o levaria a cabo. De todo modo, o “desconforto” das personagens com 

relação às suas cercanias idílicas permitirá que a auto-investigação patenteie seu potencial 

para solucionar as tensões que os afligem. O programa “tífônico” que Sócrates adotaria para 

a sua auto-investigação qualificaria, então, o seu aporte reflexivo, ao mesmo tempo que 

apontaria para uma faceta mais “prática” sua, a qual parece consistir tanto em uma 

determinada relação com o espaço físico-social, quanto em uma determinada relação 

“transformadora”, por falta de termo melhor, consigo mesmo e com o outro.  

 O Fedro se desenrola em uma paisagem pouco usual para um diálogo platônico e, 

ademais, única, no que se refere àqueles que figuram Sócrates entre as suas personagens 

dramáticas: ele se passa fora dos confins urbanos de Atenas, adentrando seus bucólicos, 

embora, por vezes, selvagens arredores31. Por conta dessa idiossincrasia topográfica, o 

cenário do diálogo é amiúde caracterizado como “apolítico”, como ilustram os 

posicionamentos de Philip e Schenker. Para Philip, a trajetória do Fedro delineia um 

crescendo de despolitização: “passar gradualmente da Moriquia [local em que Fedro passou 

a manhã (227b4-5)] ao local supraceleste [paragem hineada na palinódia (247c4-5)] é 

                                                           
31 “O Fedro é a única instância, em Platão ou Xenofonte, que enfatiza a presença de Sócrates em um cenário 

não-urbano” (YUNIS, 2011, p. 96). 
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aparentemente tornar-se estrangeiro àquilo que diz respeito ao político” (1981, p. 456). O 

espaço urbano e politizado é abandonado em prol do campo, uma espécie de entreposto de 

onde se abrirão as bandeiras filosóficas e supostamente apolíticas do diálogo. Já Schenker 

propõe uma leitura ainda mais radical do cenário: trata-se de “uma anti-cidade, um lugar 

distinto, se não explicitamente hostil, àquilo que a cidade valoriza, como o discurso de Lísias” 

(2006, p. 84). Não há, para Schenker, uma passagem ou transição mais ou menos gradual: o 

cenário do Fedro é simplesmente hostil à cidade e seus “valores”. A leitura dinâmica de 

Philip e a estática de Schenker, malgrado suas óbvias distinções, comungam de um igual 

desprezo pelo político na construção do diálogo, que autores como Bentley (2005) e Carrasco 

(2011b) tratam de, se não valorizar, ao menos reconhecer mais frontalmente32. Sem adentrar 

as especificidades de uma discussão da política platônica ou da política do Fedro, é 

importante evitar posicionamentos tão radicais e reducionistas, como os de Philip e Schenker, 

no que se refere ao cenário, bem como ao seu aporte, de um diálogo tão desafiador quanto 

esse em questão. Antes de uma transição da cidade ao campo, ou de uma simples exclusão e, 

quiçá, antagonização da cidade, o Fedro encena a sobreposição da cidade ao campo, o que 

informará muito da auto-investigação que Sócrates encentará junto de Fedro, debaixo desse 

altíssimo e frondoso plátano.  

 Sócrates não costuma deixar a cidade, porque os campos cultivados e as árvores não 

estão dispostos a lhe ensinar, como as pessoas da cidade. No entanto, Fedro descobriu uma 

droga capaz de contornar esse empecilho: para ouvir o discurso de Lísias, Sócrates se deixaria 

conduzir, à maneira de uma besta esfaimada diante de uma fruta ou rama, por toda a Ática. 

Dentro do arcabouço das leituras “apolíticas” de Philip e Schenker, seria possível ler a 

descoberta farmacológica de Fedro da seguinte maneira: o interesse inicial de Sócrates pelo 

discurso é tão grande que supera seu desinteresse ou aversão pelo campo. Mas o que se diria, 

caso Sócrates se mostrasse, antes de tolerante, receptivo ou, até mesmo, atraído pelo campo? 

                                                           
32 Bentley e Carrasco se debruçam sobre a política no Fedro a partir do viés comum da legislação, nas suas 

remissões filosóficas. Dessas reflexões, decerto valiosas, o que se pretende reter aqui, no contexto do problema 

do autoconhecimento, é o caráter politicamente provocador do Fedro, que é, de certa maneira, resumido assim 

por Bentley: “Nós teremos que re-conceitualizar as demandas da cidadania democrática, enquanto re-

conceitualizamos como e onde a política toma lugar. Isso significativamente expandirá nossa compreensão da 

política platônica, porque nos desafiará a ver a cidadania expressa em maneiras que não estão exclusivamente 

conectadas a estruturas formais de debate público e de tomada de decisão” (2005, p. 232). Segundo Bentley, ao 

privilegiar o campo enquanto cenário, o Fedro não convida a um abandono da política, mas a uma nova 

abordagem, uma reterritorialização sua, por um viés certamente filosófico.  
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Tratar-se-ia, então, de um insuspeitado pendor socrático, ou de uma transformação, se não 

de Sócrates, ao menos das suas paragens? Estaria o campo se aproximando, de alguma 

maneira, da cidade, urbanizando-se ao longo do Fedro? 

 Uma importante qualificação da “droga” discursiva de Fedro é que ela só será 

apropriada para Sócrates, se ela versar sobre aquilo que é peculiar tanto à maioria das pessoas, 

quanto ao próprio Sócrates (227c6-d2). A procura por essa peculiaridade que Sócrates divide 

com ὁι πóλλoι é o que o leva, em última instância então, a se aventurar afora das muralhas. 

À luz do seu posterior comentário acerca da busca pelo autoconhecimento, é possível aventar 

que esse ἐμοί “vulgar” é o ἐμαυτοῦ que Sócrates tenciona investigar, ou, pelo menos, está 

associado, de alguma maneira, com ele. Outrossim, essa auto-investigação conjunta parece 

ser aquilo que fixava Sócrates no perímetro urbano de Atenas: por ser um “amigo do 

aprender” (φιλομαθὴς γάρ εἰμι – 230d3) é que a indisposição “pedagógica” das árvores e 

campos cultivados lhe incomodava. Por um lado mais superficial, poderia simplesmente se 

aventar que o discurso de Lísias insufla de tal maneira a enfermidade socrática, que ele não 

dispõe de alternativa alguma ao convite que Fedro lhe faz, por mais que ele fosse de encontro 

à sua “φιλομαθία”. Por outro lado mais acautelado, é lícito considerar que, à medida em que 

a qualificação do discurso de Lisias como uma droga apropriada para Sócrates repousa sobre 

a ressalva acima, não parece sustentável que ela suplantasse o óbvio prejuízo que um êxodo 

urbano traria à auto-investigação. Sócrates não tem razões para deixar Atenas, em que pese 

sua enfermidade discursiva, a menos que aquilo que torna Atenas tão importante para ele, 

encontre-se, de alguma maneira, nos seus arredores rurais.  

 As margens idílicas do Ilisso chilream, o plátano transporta e o agnocasto resguarda. 

O santuário dedicado a Aqueloo e às Ninfas é demarcado pelas variadas estatuetas. Como 

age a droga que Fedro agita na frente de Sócrates? Ela parece responsável por uma espécie 

de modificação dessa bela καταγωγή. Se antes as árvores e os campos cultivados não estavam 

dispostos a ensinar Sócrates, agora, na companhia de Fedro, sob efeito de seu inusitado 

φάρμακον, eles, pelo menos, parecem dispostos a “falar” ou a se manifestar33. Junto de Fedro, 

o campo assoma como um lugar menos ermo para Sócrates. A abertura de Sócrates a essa 

sabedoria rústica, entretanto, não significa que o campo é uma espécie de segunda cidade. 

                                                           
33 “Não é que as árvores não possam ensiná-lo, mas que elas não o desejam. Isso não é um acidente de sintaxe, 

pois Sócrates sabe que lugares e árvores são capazes de ensinar: ele depois fala do carvalho de Dodona que 

primeiramente proferiu palavras divinatórias” (DORTER, 1971, p. 280). 
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Ao contrário, aquilo que o torna mais acolhedor aos propósitos de Sócrates é precisamente 

aquilo que marca a alteridade com relação à cidade. Que lugar, pois, é esse? 

 A relva espessa sobre a qual Sócrates e Fedro reclinam a cabeça não pertence, de fato, 

ao espaço urbano. Ao mesmo tempo, ela evoca ou presentifica algo que Sócrates pensava só 

poder encontra na cidade: “gente” disposta a lhe ensinar o que ele carece de conhecer. Logo, 

conclui Carrasco, “o Fedro se situa em um lugar difuso, uma ἐσχατιά, frente à qual a tarefa 

mais importante é se manter alerta” (2011a, p. 158). A ἐσχατιά é o espaço limítrofe, “as 

fronteiras em que o selvagem e o cultivado se encontram lado a lado” (Ibid. p. 158). A 

marginalidade do cenário é esboçada geograficamente: atravessa-se as muralhas, cruza-se o 

rio, reclina-se na relva, Agra assoma mais abaixo a alguns estádios, mas não se afasta o 

bastante de Atenas para que seja inviável retornar após o entardecer. Funcionalmente, porém, 

é que sua marginalidade desponta mais vividamente: apenas a partir desse insuspeitado posto 

avançado é que Sócrates pode dar prosseguimento à sua auto-investigação, anteriormente de 

caráter predominantemente urbano, e encarar os seus pontos cegos que o frustaram até agora. 

É como se Sócrates precisasse simultaneamente partir e permanecer no mesmo lugar de 

sempre. Para tanto, ele não pode simplesmente abandonar a cidade e, nesse sentido, 

despolitizar-se. O diálogo ilustra como ele se esforça, mediante a liderança de Fedro, em prol 

de encontrar, sob as sombras na relva, os vestígios daquilo que torna a civilização tão 

inicialmente propícia para a auto-investigação, sem que, para tanto, o campo precise perder 

sua “selvageria”. O “transporte extático” que a audição do discurso de Lísias causaria em 

Sócrates estaria, então, subordinado à “revelação” à qual essa iniciação farmacológica o 

conduziria. 

  Fedro é quem assume a dianteira dessa bandeira filosófica adentro da ἐσχατιά. Sob 

essa perspectiva, é como se Fedro guiasse a auto-investigação de Sócrates. Entretanto, Fedro 

não se conhece e nem conhece Sócrates. Como esse “mestre-ignorante” pode guiar Sócrates? 

Quem pode liderar a expedição adentro da marginalidade? Ora, Fedro é um bandeirante tão 

“fora de lugar” quanto Sócrates, embora o seja por razões distintas. A contraparte histórica 

de Fedro foi condenada ao exílio após haver supostamente profanado os mistérios de Elêusis. 

Estaria ele à altura da posição que Sócrates lhe atribui? Primeiramente, cabe ressaltar o quão 

vaga são as fontes históricas acerca disso. Segundo Nails, Fedro sequer chegou a ser julgado: 

ele fugiu antes do julgamento, o que pode lhe haver preservado a vida, uma vez que os demais 
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acusados foram executados (2002, p. 234). O Fedro histórico não se defendeu das acusações 

que lhe foram dirigidas, de modo que, segundo Nussbaum, o Fedro seria uma defesa 

intempestiva da conduta irreprochável da sua personagem epônima: 

Nós podemos ver o Fedro como a própria lenda do Egito de Platão. Aquela história 

não era verdadeira. [Fedro] não foi levado à desordem e impiedade por conta das 

suas paixões apetitivas, da sua devoção à loucura. [Fedro] não foi exilado. Todo o 

tempo, a despeito das aparências, [Fedro] esteve em Atenas, levando uma vida boa 

e ordeira, vivendo uma boa vida sem se fechar à influência do amor (2001, p. 212) 

 O Fedro, de acordo com a interpretação de Nussbaum, não seria apenas uma obra 

filosófica, mas uma espécie de documento que testemunha o ilibado caráter de Fedro. Por 

todos seus defeitos e limitações, Fedro não passaria de um inofensivo entusiasta das 

discussões intelectualizadas34. O Fedro capturaria, então, um dia mais ou menos 

representativo da personalidade íntegra de Fedro, sob a batuta de um Sócrates amoroso. A 

interpretação de Nussbaum é certamente tocante, como arrazoa Nails ao destacá-la entre os 

demais filósofos (2002, p. 234), mas esposá-la prontamente pode ser algo precipitado. O 

Fedro platônico é capaz de viver bem? Ele está aberto, de fato, à influência do amor35? 

Ademais, Nussbaum não se atina para o seguinte: a atividade filosófica do Sócrates histórico 

o levou à condenação e à morte. Pode-se argumentar, a partir dos diálogos platônicos, que 

essa condenação não foi justa segundo Platão. Entretanto, é mais difícil argumentar que a 

acusação não existiu, ou que carece de bases. Ao contrário, os diálogos lidam frontalmente 

com o julgamento e a condenação de Sócrates, sob os mais variados pontos de vistas. 

Evidentemente, nada impede que se sugira, por exemplo, que o retratado idílico do Fedro 

excuse a conduta de Fedro de outras maneiras: talvez sua aplicação discursiva visasse 

resgatar algo da sua aviltada reputação ou problematizar o seu destino, como se perguntasse 

aos leitores de então “este homem aqui realmente mereceu o que lhe sobreveio?”. Uma defesa 

                                                           
34 Para Ferrari, por exemplo, “Fedro [...] tem uma tendência a considerar conversas intelectuais boas apenas 

porque são conversas intelectuais, antes de serem boas conversas” (1987, p. 7). Stoeber ecoa a posição de 

Ferrari, ao caracterizar Fedro como “um observador entusiasmado, mas altamente acrítico, dos discursos” 

(1992. p. 274). Podem não ser as estimativas mais generosas das suas capacidades ou comportamento, mas 

dificilmente podem ser encaradas, por si sós, como indícios solidários às acusações históricas. O Fedro diletante 

e raso não é necessariamente um iconoclasta. 
35 Nussbaum sugere que Sócrates e Fedro representariam respectivamente Platão e Díon no Fedro, o que 

justificaria, para ela, o tom erótico do diálogo (2001, p. 229-232). No entanto, a mesma fonte a que ela recorre 

para estabelecer a relação entre Platão e Díon e argumentar em prol do seu lugar no Fedro, os epigramas, 

atestam duas vezes que Fedro era também um dos favoritos de Platão (DL, III.29, III.31). Não seria possível, 

então, para Nussbaum, defender que Platão não se referia apenas à sua relação com Díon, mas que, por respeito 

ao antigo favorito que “perdera”, compusera o Fedro em sua defesa? Aponta-se para essa possibilidade 

enquanto um desdobramento da leitura de Nussbaum e não como uma tese a ser aqui considerada.  
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platônica de Fedro, por meio de um diálogo, não implica necessariamente no perdão ou 

dissolução do sacrilégio. Bradley, ao contrário de Nussbaum, toma a condenação de Fedro 

como o eixo estruturante do diálogo: 

Fedro, o antigo exilado, ao contrário dos outros, precisa de ainda mais uma saída 

da cidade para compreender melhor os elementos, na cidade, que o corromperam 

em primeiro lugar. De fato, a ideia de acompanhar Fedro afora da cidade, no Fedro, 

é para assegurar, ou, pelo menos, tentar assegurar, que Fedro faça, finalmente, um 

bom retorno à cidade (2012, p. 39) 

 O Fedro platônico, de acordo com Bradley, é o Fedro que retornou do degredo mas 

que não está devidamente “reabilitado” para ser reintegrado à sociedade ateniense. Sócrates 

desempenharia, então, um papel análogo àquele de um assistente social contemporâneo: 

ocupar-se-ia da recuperação de um criminoso condenado, a fim de que ele não reincida. A 

singularidade da intervenção socrática seria, é claro, seu aspecto filosófico, ou, nos termos 

desta dissertação, auto-investigativo: Sócrates preparia o retorno de Fedro a Atenas ao 

estimulá-lo a se conhecer. A ambientação bucólica do diálogo apontaria para a 

insustentabilidade de um Fedro urbano: apenas uma purificação filosófica, mediada por 

Sócrates, torná-lo-ia apto para a vida em Atenas. Para Nussbaum, Fedro não cometeu crime 

algum, porque passava as tardes de verão a filosofar. Mas para Bradley, a filosofia se lhe faz 

imperativa precisamente porque Fedro é um sacrílego consumado.  

 Argumentar em prol desta ou daquela relação entre o Fedro platônico e o histórico é, 

sem dúvidas, um esforço valioso, mas, de certa maneira, escapa às presentes pretensões. A 

bem da verdade, em momento algum se pretendeu propor uma interpretação definitiva acerca 

dessa relação, mas mantê-la informadamente imprecisa. Dessa maneira, o guia eleusino de 

Sócrates não é nem um inocente incólume, nem um criminoso inveterado a ser reabilitado. 

Aos olhos de Sócrates, Fedro seria uma figura ambígua como Orítia: diz-se que ela foi 

raptada por Bóreas, mas um sábio poderia dizer que ela simplesmente caiu de um rochedo. 

Analogamente, diz-se que Fedro profanou os mistérios, mas um filósofo poderia dizer, ou 

escrever, que ele nunca fez nada desse jaez. A reserva com que Sócrates encara o destino de 

Orítia poderia muito bem ser estendida a Fedro. A ambiguidade de Fedro apontaria para a 

variedade de resultados que seu contato com Sócrates poderia lhe auferir: Sócrates será 

iniciado ou morto? Sua morte seria consequência de uma revelação demasiado portentosa 

para ser suportada em vida? Nesse sentido, a marginalidade do diálogo não se resume apenas 

àquela de seu cenário: o próprio destino da sua personagem epônima é impreciso, mas de 
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maneira que essa imprecisão informe os rumos tanto da auto-investigação em particular, 

quanto do diálogo em geral. Não é, portanto, apenas o destino de Fedro que repousa sobre os 

desdobramentos do diálogo: aquele do próprio Sócrates está em jogo: 

Parece que aquilo que uma pessoa é e como ela se posiciona com respeito à outra 

são coisas inseparáveis. Isso sugere que [...] autoconhecimento possui um caráter 

irremediavelmente “social” ou (no sentido mais abrangente) “político” [...] A 

bizarra comédia da primeira metade do Fedro ilustra como a autocompreensão de 

uma alma [...] é mediada pelo seu entendimento de como ela é afetada pelos desejos 

e pensamentos dos outros (GRISWOLD, 1986, p. 32) 
 A marginalidade do diálogo e do cenário não apontam para uma supressão das 

questões políticas, ainda que política assuma, nesse contexto, um sentido algo lato – até 

mesmo a leitura mais idílica de Nussbaum tem sua carga política. A droga discursiva de 

Fedro surte efeito em Sócrates porque ela não o dista da política, mas o transporta para uma 

zona limítrofe, a partir da qual ela pode ser encarada por outra, e quiçá mais produtiva, 

perspectiva. Na companhia e no rastro de Fedro, Sócrates pode continuar a fazer aquilo que 

ele fazia dentro dos muros de Atenas: aprender. As diferentes ἐσχατιαί do Fedro o 

confrontam potencialmente com interlocutores distintos: Sócrates pode aprender tanto com 

Fedro e o texto de Lísias, quanto com os campos cultivados e as árvores. As ressonâncias 

entre a contraparte historica de Fedro e os traços religiosos da sua caracterização platônica 

mostram que até mesmo as árvores podem reverberar politicamente, ao codificar ritos cuja 

profanação arruína homens e enseja a escrita de obras filosóficas. A ἐσχατιά conformada pelo 

santuário rústico e o plátano dionisíaco permite que Sócrates e Fedro consigam se atentar 

para aquilo que está espacialmente fora da cidade, mas, não obstante a distância, determina 

os rumos e minúcias da sua condução. Ela não é um “não-lugar”, mas deixa seus ocupantes 

algo ἄτοποι, deslocados. A partir desse deslocamento inquietante é que eles podem ensaiar o 

eventual retorno aos limites claramente demarcados da cidade. Mas, antes de regressar, será 

essa ἄτοπία que os permitirá, se não se conhecer plenamente, ao menos se investigar mais 

frutiferamente. Mas como a ἄτοπία das personagens, decorrentes da dupla ἐσχατιά da sua 

cena, informará a busca pelo autoconhecimento? 

 Destarte, a ἄτοπία das personagens é insinuada pelo seu deslocamento espacial: 

Sócrates e Fedro notadamente ultrapassam as muralhas de Atenas, o último marco das terras 

“civilizadas”. No entanto, eles não se dirigem a cidade alguma. Sua caminhada não vai para 

Mégara, nem para Agra: ela se detém no “meio” do caminho e lá permanece até um retorno 

que não é mais do que esboçado quando da conclusão do diálogo – “vamos!” (ἴωμεν – 279c6). 
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Essa ἄτοπία espacial é reforçada quando se leva em consideração alguns pontos notáveis da 

trajetória. Seu ponto de partida é a Moriquia, residência de Epícrato, onde Fedro escutou 

Lísias discursar durante a manhã (227b4-5). A Moriquia, casa cujo nome se deve ao antigo 

proprietário, um aristocrata tradicional que compunha tragédias (BRADLEY, 2012, p. 77), 

era, então, ocupada por um reputado democrata, Epícrato (THOMPSON, 1868, p. 2), que 

empunhou armas para defender sua convicção política, ao lado de Lísias (NAILS, 2002, p. 

139-140). Logo, Fedro não procede apenas de um ambiente notoriamente democrático, como 

sugere Philip (1981, p. 455), mas de um ambiente onde a democracia se instaurou mediante 

a queda da aristocracia, sendo, portanto, um espaço de transição interno à cidade, em que 

regimes políticos distintos se sucedem36. O passado da Moriquia a transforma em uma 

espécie de ἐσχατιά interna à cidade, de modo que Fedro já começaria o diálogo “fora de 

lugar”, uma vez que originalmente o Fedro platônico poderia ser considerado, em certos 

aspectos, a um aristocrata37: ou bem sua contraparte platônica se lhe dista nesse sentido, ou 

bem ela “traiu” seu partido. Fedro seria um estranho, de ambas as maneiras, em uma 

residência como a Moriquia. A cidade, então, não seria um refúgio da indeterminação da 

ἐσχατιά “catagógica”, mas uma primeira ἐσχατιά decorrente da sua própria instabilidade 

enquanto espaço político. Sócrates e Fedro não se aventuram para além do plátano, mas, se 

o fizessem, é provável que se deparassem com um campo igualmente atravessado por tensões 

e instável: o mundo do Fedro parece ser completamente marginal, limítrofe. O que muda são 

apenas as fronteiras, cuja contenção é o que dista uma localidade da outra.  

 A segunda ἄτοπία pode ser considerada “metodológica” por falta de um termo 

melhor. Sócrates comenta o mito de Orítia e Bóreas, diante da curiosidade de Fedro, por meio 

de uma interpelação, à primeira vista, gratuita a certo sábio incrédulo. Se Sócrates não 

acreditasse em mitos como esse, à maneira desses sábio, ele não estaria fora de lugar (229c5-

6). Entretanto, ele não revela explicitamente seu posicionamento ou, melhor dizendo, ele não 

formula sua resposta em termos simplesmente afirmativos ou negativos. Primeiramente, 

Sócrates delineia esse interlocutor aparentemente ausente: “um homem sobremaneira 

                                                           
36 Para Thompson, em virtude da fama do dono anterior, dado a banquetes, Sócrates, quando se refere ao 

“banquete (εἱστία – 227b7) de discursos” oferecido por Lísias, estaria comentando o quanto “o caráter do 

entretenimento [lá] havia mudado com a mudança de donos” (1868, p. 4). 
37 Bradley ressalta o apelo aristocrático dos cultos eleusinos, de modo que ele argumenta, por meio da 

caracterizaão platônica de Fedro, uma prévia filiação aristocrática sua que haveria sido traída pela suposta 

profanação dos mistérios eleusinos (2012, p. 40-42). 
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ardiloso, conquanto estafado e não muito afortunado” (λίαν δὲ δεινοῦ καὶ ἐπιπόνου καὶ οὐ 

πάνυ εὐτυχοῦς ἀνδρός – 229d3-4). O sábio é ardiloso porque retifica o aspecto (εἶδος 

ἐπανορθοῦσθαι – 229d5) de personagens e narrativas míticas, como Orítia, Bóreas e o infame 

enlevo, ao “aproxima[r] cada um deles da plausibilidade” (προσβιβᾷ κατὰ τὸ εἰκὸς ἕκαστον 

– 229e2). A literatura especilizada não tem muita clareza a respeito da identidade ou do 

proceder característico desses “retificadores”. Para Ferrari, eles são caracterizados de 

maneira vaga o bastante para englobar diferentes vertentes intelectuais então em voga (1987, 

p. 234, n. 12). Griswold, por sua vez, é bem menos reticente ao aventar que “os espertos 

reducionistas interpretam o mítico em termos alheios ao contexto da experiência humana 

ordinária [...]. Tal interpretação dissolve o mundo pré-científico da experiência humana em 

categorias ‘científicas’, causais ou naturalistas” (1986, p. 38). Sócrates, então, ao recontar o 

mito de Orítia e Bóreas como um iniciação extática de desfecho potencialmente ambíguo, 

estaria reduzindo o mito a uma explicação causal ou naturalista? O que exatamente não seria 

“causal” ou “naturalista” na versão corrente do mito? Mas, antes de se precisar a identidade 

do sábio ardiloso, bem como a especificidade do seu mister, será oportuno considerar mais 

atentamente os termos em que Sócrates as delineia e, ao mesmo tempo, toma-lhes distância: 

Depois disso [de retificar o mito de Bóreas e Orítia], [o sábio] será obrigado a 

corrigir o aspecto dos Hipocentauros, depois o da Quimera, e fluir pelas fileiras de 

Górgonas e Pégasos e da ror de outras [criaturas] inconcebíveis de estranhas e 

extraordinárias naturezas. Se algum dos incrédulos [lit. “dos que não acreditam 

nelas”] aproximar cada uma delas da plausibilidade, na medida em que se valerá 

de uma sabedoria rústica, precisará de muito tempo livre para tanto. Não há tempo 

livre algum para mim no que se refere a essas coisas (229d5-e4) 

αὐτῷ ἀνάγκη μετὰ τοῦτο τὸ τῶν Ἱπποκενταύρων εἶδος ἐπανορθοῦσθαι, καὶ αὖθις 

τὸ τῆς Χιμαίρας, καὶ ἐπιρρεῖ δὲ ὄχλος τοιούτων Γοργόνων καὶ Πηγάσων καὶ ἄλλων 

ἀμηχάνων πλήθη τε καὶ ἀτοπίαι τερατολόγων τινῶν φύσεων: αἷς εἴ τις ἀπιστῶν 

προσβιβᾷ κατὰ τὸ εἰκὸς ἕκαστον, ἅτε ἀγροίκῳ τινὶ σοφίᾳ χρώμενος, πολλῆς αὐτῷ 

σχολῆς δεήσει. ἐμοὶ δὲ πρὸς τὰ τοιαῦτα οὐδαμῶς ἐστι σχολή 

A estafa do sábio ardiloso se explica aparentemente pela extensão virtualmente 

inesgotável do seu trabalho. Após uma emenda, seguirá-se outra forçosamente e assim por 

diante, de modo que, malgrado sua engenhosidade, o sábio será vitimado por sua “grosseria”, 

isto é, todo o seu tempo livre será dedicado a uma tal tarefa. O penhor quase exclusivo da 

σχολή nessa direção é o que distingue o sábio ardiloso de Sócrates: Sócrates não está disposto 

a se dedicar inteiramente a interpretação dos mitos, porque ele ainda não conseguiu se 

conhecer de acordo com a inscrição délfica (229e5). Sócrates, então, não se debruça sobre os 

mitos, à maneira do sábio em questão, mas não necessariamente os desacredita, de modo que 

ele ainda pode se revelar estranho. Qual é, afinal, o seu posicionamento a respeito dos mitos? 
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Na verdade, ele simplesmente não considera a questão a fundo, de modo a poder tomar um 

partido. Por conta do seu comprometimento exclusivo com a auto-investigação, ele “havendo 

mandado essas coisas passearem, deix[a]-[s]e convencer daquilo que se considera 

costumeiramente acerca delas” (ὅθεν δὴ χαίρειν ἐάσας ταῦτα, πειθόμενος δὲ τῷ νομιζομένῳ 

περὶ αὐτῶν – 230a1-2). Sócrates adota a versão “oficial” por mera comodidade: a rigor não 

lhe parece interessar que Orítia haja sido raptada ou possuída, de qualquer maneira, por 

Bóreas. Ele simplesmente manda essas personagens e narrativas passearem38: ele não se 

ocupa delas39, ao contrário do estafado sábio ardiloso que, após emendar uma, ver-se-ia 

atirado por cima de outra.  

A partir disso, torna-se possível responder se Sócrates é estranho ou não, por 

comparação ao sábio ardiloso. Por um lado, “Sócrates não exatamente rejeita ou mesmo 

condena expressamente os mitos tradicionais” (WERNER, 2012, p. 39). Por outro lado, “ele 

aceitará as crenças tradicionais, não porque ele as tem por verdadeiras (ou falsas), mas porque 

qualquer tentativa de refinar essas crenças necessariamente o envolverá em uma tarefa que o 

distrairá [da busca pelo autoconhecimento]” (Ibid. p. 40). Sócrates, então, não desconfia dos 

mitos, como o sábio, mas não necessariamente confia neles. O que lhe importa é não se 

desviar de sua meta. Por conta disso, é significativo que seu comentário acerca do sábio 

desemboque nessa declaração franca do penhor do seu tempo: ele está efetivamente 

reconduzindo uma pergunta sobre a verdade do mito à discussão acerca da prioridade da 

auto-investigação antes de tudo o mais. Outrossim, sua própria “retificação” do mito de Orítia 

alude ao que é mobilizado pelo seu comprometimento: o passo seguinte na auto-investigação, 

sua solução extática para o impasse reflexivo, pode ser letal. Sócrates não interpretou 

propriamente o mito, ele apenas o decalcou sobre o seu contexto imediato, a fim de reforçar 

a premência que ele deseja conferir à busca pelo autoconhecimento. Nesse sentido, a 

abordagem do sábio ardiloso deve ser repensada: por que ele é introduzido como uma marca 

do que não é estranho? Por que sua sabedoria é grosseira? 

                                                           
38 Os muitos matizes dessa construção verbal, segundo Werner, “têm em comum [...] articular que se está 

escolhendo ignorar algo – literalmente ‘removendo-o’ da mente – antes de se engajar ativamente em uma crítica 

ou contra-argumentação” (2012, p. 39). Sob essa luz, o aparente elogio inicial que Sócrates confere às 

retificações míticas – “considero-as graciosas” (τοιαῦτα χαρίεντα ἡγοῦμαι – 229d3) – adquire uma conotação 

bem mais maliciosa do que se suspeitaria. Para uma leitura mais literal de “χαρίεντα”, pode-se recorrer a Moore 

(2014a, p. 407). 
39 “Ao seguir a convenção nessa questão, Sócrates não está tanto afirmando a verdade literal dos mitos, quanto 

professando uma falta de interesse no assunto” (YUNIS, 2011, p. 94). 
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 O sábio se debruça esmeradamente sobre diversos mitos, produzindo interpretações 

ligeiramente distintas das versões correntes. Sócrates não detalha o método exegético do 

sábio, de modo que variados autores o reconstroem de maneira imprecisa ou simplesmente 

cifrada. Para Thompson, a ἀγροίκος σοφία dos retificadores se aproxima da “engenhosidade 

mal regulada” (1868, p. 8) dos intérpretes contemporâneos das profecias e inscrições antigas. 

White estima que eles são sábios porque se baseariam “numa visão daquilo que, de forma 

mais abrangente, subjaz aos eventos e seres místicos”, e rústicos porque “restritos a 

explicações que, por apelarem aos aspectos naturais, não são metafisicamente fundamentais” 

(1993, p. 20). Yunis a entende como “o rude raciocinar [que] se dirige a um item de cada vez 

[...] a despeito de o material ser igual” (2011, p. 93). Werner, por sua vez, considera que “a 

interpretação alegórica [...] pertence a uma mentalidade ‘rústica’ que, com sua tempestuosa 

seriedade e falta de método sistemático, exclui a verdadeira investigação filosófica” (2012, 

p. 34). Os retificadores seriam, então, ou engenhosos simplórios, inconscientes das limitações 

de seus métodos ou finalidades, ou materialistas incapazes de penetrar a constituição 

metafísica da realidade e, portanto, intérpretes menores da mesma ou, por fim, um inusitado 

misto de seriedade e displicência. Nenhuma dessas alternativas efetivamente é sustentável. 

A posição de Thompson é simplesmente demasiado vaga para ser comentada mais a fundo. 

White apresenta mais perguntas do que respostas: ser sábio é alcançar o que subjaz aos 

“eventos e seres místicos”? Explicações naturais são necessariamente não-metafísicas? 

Exatamente em que ponto, se não do Fedro, ao menos, da opulenta obra platônica ele se 

baseia para emitir julgamentos tão portentosos? Yunis apela a uma noção decerto anacrônica 

do que seria “o discurso mítico”, como se o sábio não se desse conta de que, entre um Pégaso 

e uma Quimera, não há muita diferença – voltar-se-á a essa problemática na próxima seção 

(1.3). Por fim, Werner os taxa de assistemáticos por assumir que seu método interpretativo é 

“arbitrário” e “irracional” (Ibid. p. 33). No entanto, a retificação não precisa ser arbitrária: 

Sócrates deu mostras de como ela pode se apropriar de uma determinada narrativa para 

vinculá-la a esforços heurísticos diversos. Se a suposta retificação socrática se insere no 

arcabouço de sua auto-investigação, por que o mesmo não pode ser aventado acerca das 

demais retificações? Werner disporia de condições para apontar a arbitrariedade de cada 

elemento introduzido, retirado ou, de alguma maneira, trabalhado, por cada retificação para 

emitir um tal juízo? Considerada por si mesma, a “retificação” socrática poderia ser também 
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considerada uma interpretação reducionista, como propuseram Griswold e White: Sócrates 

substitiu o agente divino, Bóreas, por um agente natural, o vento boreal. No contexto do 

diálogo, porém, essa nova versão do mito é bem mais ambíguia e certamente teísta: o 

desfecho de Orítia está em aberto, mas a presença de Bóreas é mais do que certa – sua 

possessão é o que mata ou inicia Orítia. Por conseguinte, a sabedoria grosseira em questão 

deve ser encarada sob outra perspectiva, quiçá menos devedora de tradições interpretativas 

variegadas e mais afim ao contexto marginal do Fedro. 

 Os comentários citados acima comungam do seguinte pressuposto: que o 

qualificativo “ἀγροίκος” é negativo. A sabedoria do retificador perde seu estatuto enquanto 

tal por se mostrar, por um motivo ou outro, rústica ou grosseira. No entanto, o rústico e o 

civilizado se margeiam no Fedro, cujo cenário é aquele de uma ἐσχατιά, de modo que um tal 

qualificativo não pode ser considerado de antemão tanto negativo, quanto positivo. Antes, 

ele deve ser considerado à luz da relação tensa que a cidade e o campo mantêm entre si no 

diálogo. Nesse sentido, até mesmo a interpretação questionável de Griswold, a respeito do 

que seria a retificação mítica, pode ser reaproveitada: 

A “sabedoria” dos reducionistas é “grosseira” ou “rústica” [...] porque seus relatos 

desrespeitam os termos pelos quais a πόλις articula a si mesma. As δóξαι escritas 

se expressam em mitos sobre seus fundadores, os deuses, e assim por diante. Ao 

“estar persuadido das crenças habituais” sobre esses mitos (230a2), Sócrates não 

ameaça diretamente a cidade, tentando derrubar as histórias através das quais ela 

se entende (1986, p. 37-38) 

 Griswold reconhece nos mitos uma ferramenta de legitimação política. Interpretá-los 

ou alterá-los, à maneira que ele pensa que o sábio ardiloso faz, é uma espécie de ameaça à 

coesão política da cidade. Sua sabedoria é “grosseira”, então, porque ela se opõe frontalmente 

à cidade e aos seus valores. A retificação seria politicamente volátil e, para alguém que só 

deseja se conhecer, desaconselhável. A rusticidade dessa sabedoria não é, na argumentação 

de Griswold, uma característica positiva, mas uma figura da alteridade àquilo que é urbano, 

político. Griswold reconduz a discussão ao binarismo anteriormente negado acerca da 

topografia do diálogo. Felizmente, é possível pensar a rusticidade dessa sabedoria sem 

recorrer a esse binarismo, como exemplifica Moore ao apontar que: 

O que é notável é que, nas conversações socráticas escritas por Platão, o adjetivo 

“ἀγροῖκος” quase sempre se refere a dizer o que se considera verdadeiro, a despeito 

das gentilezas sociais e moralidade convencional. [...] Dizer que os retificadores de 

mito se valem de uma espécie de sabedoria rústica os colocaria afinados ao 

desimpedido registro da busca socrática pelos verdadeiros e bons compromissos. 

(MOORE, 2014a, p. 399-400) 
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A rusticidade do sábio ardiloso não é uma atribuição puramente negativa ou jocosa. 

Antes, arrazoa Moore, ela é indicativa de que uma insuspeitada afinidade entre Sócrates e o 

sábio. De algum modo, Sócrates e o sábio comungam de um igual desprezo pelas convenções 

sociais que obstaculizariam suas respectivas empreitadas, por mais que esse desprezo não 

aponte para uma total equivalência. Afinal, o sábio ardiloso é grosseiro à medida em que 

questiona aquilo que é costumeiramente sustentado acerca dos mitos, enquanto Sócrates 

simplesmente deixa isso de lado. De todo modo, Sócrates e o sábio não são forasteiros 

maliciosos, que desejam a ruína da cidade, por esta ou aquela via, mas cidadãos cujos 

respectivos penhores de σχολή apontam novamente para uma tensão interna ao espaço 

urbano. Sua rusticidade não é uma característica positiva, mas uma “sombra” projetada pela 

tentativa da cidade de circunscrever seu próprio perímetro e marginalizar todos os elementos 

dissonantes. Novamente, ao falar do outro, Sócrates terminou falando também um pouco de 

si: 

Platão entrelaçou os comentários de Sócrates acerca dos retificadores de mitos e 

do autoconhecimento para encorajar a interpretação deste por meio daquele. Isso 

significa[ria] que a inabilidade de Sócrates de se conhecer é, de alguma maneira, 

similar à inabilidade dos retificadores de mito de alinhar todos os mitos à 

plausibilidade (Ibid. p. 408) 

A grosseria une Sócrates e o sábio ardiloso na estranheza. Por um lado, o sábio é 

vitimado pelos seus próprios ardis: ele não consegue se sobrepor às incessantes vagas de 

criaturas e narrativas míticas. Por outro, o próprio Sócrates não consegue parar de se 

desdobrar em outros, de se descobrir neles: primeiramente Fedro e, agora, o sábio ardiloso, 

revelam-se “outros” afins, cada um à sua maneira, àquilo que lhe é peculiar. Sócrates e seus 

duplos são habitantes das margens, das ἐσχατιαί, que, por mais que se movam, não parecem 

sair do lugar, embora permaneçam constantemente fora de lugar também. Não se divisa 

nenhuma saída para o sábio, o qual parece condenado a se debruçar sobre mito atrás de mito. 

O mesmo não se estende a Sócrates, que anuncia uma pronunciada ruptura para a sua auto-

investigação, que, até então, caracterizava-se por uma reflexividade quase exclusiva.  

Não investigo essas coisas, mas a mim mesmo: se calho de ser uma fera mais 

retorcida e cheia de fumos do que Tífon, ou [uma criatura] mais cordata e simples 

[do que ele], que participa naturalmente de um destino, de alguma maneira, divino 

e sem fumos (230a3-6) 

σκοπῶ οὐ ταῦτα ἀλλ᾽ ἐμαυτόν, εἴτε τι θηρίον ὂν τυγχάνω Τυφῶνος 

πολυπλοκώτερον καὶ μᾶλλον ἐπιτεθυμμένον, εἴτε ἡμερώτερόν τε καὶ ἁπλούστερον 

ζῷον, θείας τινὸς καὶ ἀτύφου μοίρας φύσει μετέχον.  

Tífon não é um sincoribante de Sócrates. Sócrates não tece narrativas a partir de 

Tífon. Ele simplesmente o considera a partir daquilo que lhe foi legado da tradição que o 
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sábio procura emendar. Tífon é tão-somente “um meio entre duas alternativas extremas” 

(GRISWOLD, 1986, p. 40), algo com que Sócrates se compara, mas não se identifica. Não 

há intercessões ou ressonâncias entre Sócrates e Tífon da mesma maneira que entre Sócrates 

e Fedro ou, até mesmo, entre Sócrates e o sábio ardiloso. Mas, ao contrário do sábio, Sócrates 

altera o curso da sua empreitada. Ele não se debruçará mais sobre espelhos “sincoribantes” 

indefinidamente, como o sábio que, após retificar a Górgona, continuará a “nadar” entre as 

fileiras quiméricas dos mitos. Sócrates abandona as ἐσχατιαί para firmar um posicionamento: 

ou ele é mais ou menos “tifônico” do que Tífon. Tífon não é uma projeção socrática, mas um 

produto dessa tradição que o sábio procura realocar dentro dos confins da plausibilidade. Mas 

por que essa tomada de posição para além das margens auferiria os resultados desejados pela 

auto-investigação? Por que Sócrates se volta, de todo, para Tífon? Considere-se um dos 

retratos “costumeiros” de Tífon, a partir do qual o sábio ardiloso poderia elucubrar suas 

retificações: aquele pintado por Hesíodo na Teogonia. 

Hesíodo descreve Tífon de uma maneira impressionante. Para começar, Tífon é 

fisicamente portentoso, contando com “mãos propícias a fortes feitos e pés infatigáveis de 

deus poderoso40” (χεῖρες μὲν ἔασιν ἐπ᾽ ἰσχύι, ἔργματ᾽ ἔχουσαι, καὶ πόδες ἀκάματοι κρατεροῦ 

θεοῦ  – vv. 824-827). Sua compleição se torna ainda mais complexa, conforme a vista se alça 

à parte superior do prodígio: “de suas omoplatas, cem cabeças de cobra, de terrível dragão, 

sibilavam línguas trevosas. Dos olhos de cada cabeça divinal, sob os cílios, chamas 

bruxuleavam” (ἐκ δέ οἱ ὤμων ἣν ἑκατὸν κεφαλαὶ ὄφιος, δεινοῖο δράκοντος, γλώσσῃσιν 

δνοφερῇσι λελιχμότες, ἐκ δέ οἱ ὄσσων θεσπεσίῃς κεφαλῇσιν ὑπ᾽ ὀφρύσι πῦρ ἀμάρυσσεν – 

vv. 824-827). Tífon é um deus composto por uma profusão de elementos animais, 

assemelhando-se mais a uma divindade egípcia antropozoomórfica, por exemplo, do que aos 

deuses gregos41 que o geraram. A peculiaridade de Tífon, em meio aos olímpios, provar-se-

á uma chave de leitura profícua, conforme se atente especialmente para o seu aporte sonoro:  

As vozes, em todas as suas terríveis cabeças,  

vociferavam, de todas as formas, o inefável, pois ora  

soavam como se para que as captassem os deuses, ora,  

novamente, como touro de furor indomável, prodígio a ser rumorado,  

ora, novamente, como leão de coração despudorado,  

                                                           
40 As citações em português da Teogonia seguem a tradução de Torrano (2015), com modificações. 
41 Lamentavelmente, escapa ao escopo desta dissertação a última parte do Fedro, em que um deus 

manifestadamente compósito, Theuth, desempenha, em um mito possivelmente inventado por Platão (Frutiger, 

1976, p. 233), um papel importante. Cotejar essas duas divindades antropozoomórficas seria o desdobramento 

“orgânico” do presente trabalho.  
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ora, novamente, como cadelas, espantoso de se ouvir,  

ora assobiava, audível sob as altas montanhas 

φωναὶ δ᾽ ἐν πάσῃσιν ἔσαν δεινῇς κεφαλῇσι 

παντοίην ὄπ᾽ ἰεῖσαι ἀθέσφατον: ἄλλοτε μὲν γὰρ 

φθέγγονθ᾽ ὥστε θεοῖσι συνιέμεν, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 

ταύρου ἐριβρύχεω, μένος ἀσχέτου, ὄσσαν ἀγαύρου,  

ἄλλοτε δ᾽ αὖτε λέοντος ἀναιδέα θυμὸν ἔχοντος,  

ἄλλοτε δ᾽ αὖ σκυλάκεσσιν ἐοικότα, θαύματ᾽ ἀκοῦσαι,  

ἄλλοτε δ᾽ αὖ ῥοίζεσχ᾽, ὑπὸ δ᾽ ἤχεεν οὔρεα μακρά. (vv. 829-835) 

Primeiramente, cabe precisar alguns dos termos de difícil tradução contidos na 

passagem acima. O termo “ἀθέσφατον” foi traduzido como “inefável”, palavra que resumirá, 

doravante, dois aspectos constitutivos do vocábulo grego, cujo primeiro deles, de acordo com 

a etimologia proposta por Goslin, a partir das contribuições de Benveniste e Ford, consiste 

na ausência de limitação divina: 

A etimologia dessa palavra é controversa, embora possa ser analisada como o 

composto de um alfa-privativo acrescido do radical *θεσ-, ou ‘deus’ e a forma 

adjetiva –φατος, do verbo φημί. Como nota Benveniste 1969:2.141-42, o adjetivo 

mais comumente modificava objetos de quantidades ilimitadas, tais quais o fogo, 

o mar, grão e som. Sua sugestão – que ἀθέσφατον designa aquilo que é “ilimitado, 

não delimitado pelos deuses” – foi elaborada por Ford, que defende que [...] o 

adjetivo descreve “coisas que estão além da articulação ou definição exaustiva 

mortal” (1992:183) (GOSLIN, 2010, p. 364) 

No seu sentido mais literal, ἀθέσφατον designaria aquilo que carece de uma limitação 

divina e, consequentemente, escapa à compreensão humana. Tífon é, portanto, uma criatura 

que, malgrado a capacidade prodigiosa para emitir sons, não articula uma mensagem 

compreensível por ninguém. Suas vozes espantam o que se encontra abaixo das altas 

montanhas, o âmbito dos mortais, por exemplo, mas não alcançam a esfera propriamente 

divina: “Quando Hesíodo relata como ‘ora soavam como se para que as captassem os deuses, 

[...], a formulação não precisa implicar uma linguagem falada; ao invés disso, ela enfatiza 

que sua voz pode ser ouvida pelos deuses, embora não veicule uma mensagem em particular” 

(Ibid. p. 362). Sua miríade de vozes espanta, mas não comunica coisa alguma, seja a quem 

for: “embora Tífon possua mais tipos de voz do que qualquer outra criatura individual na 

Teogonia, ele é incapaz de organizá-las em uma forma de comunicação” (Ibid. p. 358). Sua 

segunda ambiguidade, após o aspecto antropozoomórfico, é a redundância da sua profusão 

de vozes em um efetivo fracasso de articulação das mesmas. Suas cem cabeças não 

conseguem se afinar a fim de produzir efetivamente uma mensagem: o inefável não é mais 

do que um ruído pelo visto. Essas cabeças, no entanto, foram ditas “divinas” (θεσπεσίῃς 

κεφαλῇσιν – v. 827) pouco antes. Em que consistiria a divindade daquilo cujo produto carece 

de limitação divina? Novamente Goslin indica que: 
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Quando [θεσπέσιος] é usado para um indivíduo específico, na épica, ele 

invariavelmente descreve a voz de cantores mortais ou das Sereias. Além disso, o 

único outro uso desse adjetivo para modificar uma voz, em Hesíodo, ocorre no 

proêmio, onde aparece como [a voz] que as Musas sopram em Hesíodo (Ibid. p. 

359-360) 

 Qual desses três usos melhor contempla Tífon? É difícil enxergar, no contexto de 

Hesíodo, uma leitura que aproxime os mortais de Tífon, ainda que sob a perspectiva 

estritamente vocal – afinal ele emite o que, por definição, escapa-lhes a compreensão. Tífon 

se avizinha, aparente e surpreendentemente, das cantoras mais famosas da poesia épica, as 

Musas e as Sereias. Voltar-se, conquanto rapidamente, às similaridades e diferenças entre as 

deidades, ajudará decerto a compreender o estatuto da divindade atribuída por Hesíodo a 

Tífon, ainda que, para tanto, seja necessário desviar-se da sua poesia e encaminhar-se para a 

de Homero. 

 As Sereias, como ressalta Brandão, são “outro sugestivo caso de deusas que reclamam 

para si tudo saber” (2000, p. 13). Como as Musas, “as Sereias reclamam para si saber tudo 

que se passou em Tróia e tudo quanto há sobre a Terra” (Ibid. p. 14). No entanto, há uma 

diferença fundamental entre a expressão que cada deusa dá do seu exaustivo saber, a qual 

calha ser destacada para a presente discussão: 

O que provavelmente lhes falta são limites: de fato, não há referência, como nas 

invocações às Musas de Homero, de a partir de onde elas cantarão. Elas 

simplesmente sabem tudo e cantam tudo – e, nesse sentido, poderíamos 

compreender por que os que param para ouvi-las jamais partem. Seu canto não tem 

fim, como não pode ter o que é τά πάντα. Observe-se a diferença que há com 

relação ao poeta da Ilíada: ele afirma, sim, que as Musas sabem tudo (πάντα); mas 

ordena que digam apenas a parte que, no momento da proferição do canto, convém. 

[...] Num certo sentido, é como se a Sereia fosse uma espécie de Musa desregrada 

[...], sem limites (Ibid. p. 15) 

 O canto das Sereias é infindável, ilimitado e, por isso, exerce um efeito tão devastador 

sobre os mortais. A ilimitação do seu canto, de maneira indireta, mostra o grande poder das 

Musas: seu saber também poderia esfacelar quem o escuta, mas, como sua expressão é 

regrada, isso não acontece. As Sereias ilustram o quão perigosa é a falta de medida enquanto 

princípio organizador do som e do discurso por ela constituído. Logo, é sobremaneira 

alarmante que a divindade de Tífon se radique sobre essa literal desmesura. Tífon, de certa 

maneira, é a divinização dessa ausência de limite, pois não é o seu canto que é θεσπέσιος, 

mas a sua cabeça – ele próprio. Não pode, pois, ser surpreendente que uma criatura cuja 

própria constituição é ilimitada não consiga dar medida àquilo que fala. As vozes de Tífon 

refletem o assombro da sua própria composição e, por isso, emitem o inefável, o que carece 
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de ordenamento divino e escapa à compreensão dos mortais, equivalendo aos ruídos 

assombrosos das bestas que os rodeiam, como os touros, leões e cães. Por isso, a divindade 

de Tífon se aproxima daquela do canto das Sereias, mas dista, quase que diametralmente, 

daquela das Musas. Suas cem cabeças de línguas trevosas não conseguem se harmonizar e 

produzir um canto comunicativo como aquele das Musas, como aponta Goslin: 

Com Tífon, corpo e voz estão combinados em uma massa indiferenciada, em 

contraste com o movimento ordeiro e a voz das Musas. A distinção é elaborada de 

maneiras que implicitamente sugerem uma verdadeira récita coral e o seu oposto: 

as Musas são indivíduos separadamente nomeados, que, não obstante, têm as 

“mentes afinadas” (ὁμόφρονας – v. 60), e produzem uma voz singular em 

harmonia. Tífon, ao contrário, é uma entidade singular, de formas corpóreas 

confusas, que mistura uma voz divina com os sons animais de touro, leão, serpentes 

e até cachorrinhos (2010, p. 361) 

O contraste sonoro entre as divindades em questão é complementado pela sua 

caracterização física. As Musas, embora sejam individualmente distintas, conseguem 

harmonizar entre si, a fim de comunicar. Tífon, ao contrário, é o indivíduo cuja prodigiosa 

multiplicidade inviabiliza qualquer esforço nesse sentido. O inefável proferido por Tífon 

consiste na ilimitação, comparável ao canto das Sereias, e na ausência de concerto entre suas 

diversas vozes. Por conta disso, as Musas são o antípoda sonoro perfeito de Tífon: seu canto 

é tanto limitado, quanto oriundo de um concerto entre diferentes vozes. A oposição entre 

essas divindades, no entanto, conforme aponta Goslin, indica o estatuto peculiar de Tífon 

entre as capazes de emitir sons: 

A γλῶσσα em Hesíodo sempre se refere à capacidade discursiva [...]. No caso de 

Tífon, unicamente, as γλῶσσαι não são nada mais do que um atributo físico, que 

produzem um som de ‘silvar’(ῥοίζεσχ᾽ – v. 835), mas carecem de qualquer função 

comunicativa. Tífon é o único imortal descrito em Homero e Hesíodo como 

possuindo uma língua, um sinal da sua natureza anômala entre deus e fera em um 

nível tanto físico, quanto comunicativo. (Ibid. p. 359) 

A oposição entre Tífon e as Musas, bem como sua insuspeitada proximidade com as 

Sereias comprovam o seu estatuto singular na poesia épica. Seu embate desastroso com Zeus 

dramatiza pungentemente a sua condição limítrofe no universo olimpicamente ordenado. 

Tífon é gerado em resposta à expulsão dos Titãs do céu, por Zeus, através da cópula de Gaia 

e Tártaro (vv. 820-822). No dia mesmo de seu nascimento, Tífon haveria reinado sobre 

mortais e imortais, por meio do seu obrar “inconcebível”, não fosse pela rápida intervenção 

de Zeus, pai tanto dos mortais, quanto dos imortais em questão (καί νύ κεν ἔπλετο ἔργον 

ἀμήχανον ἤματι κείνῳ, καί κεν ὅ γε θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ἄναξεν, εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε 

πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε – vv. 836-838). O termo “ἀμήχανον”, cabe notar, é de uma rica 
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polissemia e também ocorre no Fedro, em referência à horda de monstros elencados por 

Sócrates (229e1), a serem retificados pelo sábio.  

Anteriormente, aventou-se que a estafa do sábio advinha da inesgotabilidade de 

mitos, mas sua origem pode ser distinta: “quando usado para descrever os deuses, o termo 

pode [...] significar ‘contra quem nada pode ser feito’, sugerindo assim um sentido de 

futilidade ou desamparo humano” (WERNER, 2012, p. 32, n. 40). Nesse sentido, o sábio se 

cansa e se torna infeliz porque ele nunca consegue, de fato, corrigir os mitos: diante deles, os 

ardis do sábio são de pouca monta e ele não passa de outro mortal desprovido de meios para 

fazer frente à divindade. A fatiga do sábio adviria de um esforço fútil, incapaz de dar conta 

do porte vertiginoso de sua tarefa. Da perspectiva humana, então, o ἔργον ἀμήχανον retoma 

o ὄπ᾽ ἰεῖσαι ἀθέσφατον de Tífon. Ambas são ações marcadas pela ausência de limite que as 

tornam incompreensíveis para os humanos. Ao mesmo tempo, a desmesura da sua ação 

“chega” aos deuses, mas não lhes afeta tão fortemente. Os deuses podem ouvir Tífon, mas 

não o escutam, assim como seu obrar seria imbatível, “contra o qual nada pode ser feito”, se 

não fosse pela intervenção de Zeus. Novamente, a portentosa prodigiosidade de Tífon se 

revela ineficaz. Seu primeiro ensaio de rebelião já se encontra frustrado tão bem Zeus o 

percebe. A futilidade da subversão titânica de Tífon, no entanto, já é prefigurada pelo próprio 

poema que a relata.  

São as Musas que estruturam a Teogonia (v. 1), as filhas de Zeus e Memória, cujo 

nascimento é cantado duas vezes no poema: primeiramente, no proêmio (vv. 53-60), 

enquanto princípio ordenador do canto e, segundamente, após a Tifonomaquia (vv. 915-916), 

quando se consolida o mando de Zeus. O duplo nascimento das Musas evidencia que, desde 

o início do canto, Tífon já está fora da ordem instaurada por Zeus, isto é, que não foi capaz 

de derrotá-lo e reinar sobre mortais e imortais: 

A derrota de Tífon marca, então, uma transição no poema: ela conclui o 

estabelecimento violento do poder de Zeus e é seguida pelos casamentos que 

solidificam o seu mando, incluindo [aquele] com Memória, mãe das Musas. Essa 

composição anelar sugere a natureza transgressiva dos sons de Tífon, pois, embora 

seu nascimento preceda cronologicamente o das Musas [...], o hino de abertura 

para as Musas sugere que seus sons caóticos já estão “fora de ordem” (Goslin, 

2010, p. 357) 

 A insurgência de Tífon só pode ser cantada porque já foi derrotada, isto é, foi, à 

medida do possível – para uma criatura tão absurda –, enquadrada na ordem de Zeus. Tífon 

é mutilado (γυιωθείς – v. 859) e aprisionado novamente no Tártaro (ῥῖψε ἐς Τάρταρον – v. 
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868), de onde só poderá perturbar os mortais em alto-mar: “de Tífon é o furor dos ventos que 

sopram úmidos [...] e, ao se precipitarem no mar nebuloso, propiciam mau redemoinho, 

grande ruína para os mortais” (ἐκ δὲ Τυφωέος ἔστ᾽ ἀνέμων μένος ὑγρὸν ἀέντων, [...] αἳ δή 

τοι πίπτουσαι ἐς ἠεροειδέα πόντον, πῆμα μέγα θνητοῖσι, κακῇ θυίουσιν ἀέλλῃ – vv. 870-

874). Tífon já não tem mais uma voz, ele apenas “sopra” para o infortúnio dos mortais. Para 

os mortais, talvez, ele continue falando o que é ἀθέσφατον e obrando o que é ἀμήχανον, mas 

isso já não mais desafia, de maneira alguma, os imortais ou o mando de Zeus. O canto, pois, 

do nascimento de Tífon prefigura o seu lugar marginal no ordenamento do mundo, o 

inescapável fracasso da desordem diante do regramento imposto por Zeus.  

 A ambiguidade de Tífon o relega às margens do universo de Zeus. Ele é um sopro 

tartárico, antes de um prodígio perigoso. Mas como pode o canto desse ordenamento dar um 

lugar, conquanto limítrofe, a Tífon? A comparação entre as Musas e as Sereias, estabelecida 

por Brandão, revela-se surpreendentemente reveladora nesse sentido: 

Memória gerou-as, misturando-se ao pai Cronida, não para rememoração, mas para 

esquecimento (λησμοσύνη [v. 53]). [...] O que vêm a ser portanto as Musas? 

Memória mesclada a Zeus ou uma espécie de memória para o esquecimento. [...] 

Trata-se também de uma memória que, em vez de fluir sem limites, faz cessar 

algumas coisas, especialmente as preocupações (ἄμπαυμά μερμηράων). Se as 

Musas fossem só memória, sem o esquecimento e a pausa, não deixariam de ser o 

mesmo que representam as Sereias e acabariam por tornar-se fatais (2000, p. 18) 

As Musas não narram tudo, como fazem as Sereias, uma vez que sua função, entre 

outras, é fazer cessar as preocupações. O canto das Sereias traz uma noção bem direta de 

infinitude: é um canto que literalmente nunca termina e, consequentemente, mata. Mas, 

talvez, uma maneira complementar de compreender o regramento das Musas residiria na 

própria retratação de Tífon pelo seu canto. Tífon é deliberadamente apresentado como um 

prodígio absurdo, ou implausível, porque não há outra representação possível dentro da 

ordem que estrutura o canto delas. O inefável e o inconcebível de Tífon não é expressamente 

cantado, mas prefigurado pela sua própria superlatividade, indicando que o prodígio 

sucumbe, de certa maneira, sob seu próprio peso. O retrato efetivamente inefável e 

inconcebível de Tífon romperia a comunicação entre o âmbito divino e o humano que 

possibilita a própria Teogonia42. Paradoxalmente, a fim de resguardar o ordenamento 

inteligível do mundo, as Musas seriam obrigadas a flertar com os limites da inteligibilidade 

                                                           
42 “Os sons híbridos de Tífon, no entanto, representam um tipo de ameaça diferente de qualquer outra encarada 

por Zeus: a vitória do monstro estabeleceria um ordenamento distinto do som, com consequências [negativas] 

para a comunicação entre [o] divino e o humano” (GOSLIN, 2010, p. 354). 
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para retratar Tífon e apontar o lugar cósmico daquilo que escapa à ordem de Zeus. Mas como 

isso tudo se encaixa no Fedro e, mais especificamente, na auto-investigação que Sócrates 

empreende junto à personagem epônima?  

A Teogonia retrata Tífon por um viés duplo. Por um lado, ele é o que deve ser 

marginalizado para que o reino de Zeus se estabilize. Por outro lado, o canto das Musas já 

antecipa a sua marginalização: toda sua caracterização portentosa e complexa prefigura sua 

subsequente e inevitável desfiguração por parte de Zeus. A ἀτοπία de Tífon é solucionada 

por um degredo irrevogável, irreversível, ao Tártaro, οs confins derradeiros do universo 

comandado por Zeus. O destino de Tífon, de certa maneira, aponta para as más-resoluções 

das ambiguidades levantadas pelo Fedro: o degredo ruinoso de Fedro, a morte de Sócrates 

imposta pela cidade, a morte de Orítia quando da sua possessão reveladora por Bóreas. Logo, 

se Tífon fosse tomado por um espelho tão-somente, a auto-investigação estancaria em uma 

revelação nada confortadora: o lugar dos estranhos, das personagens deslocadas, é a morte 

inglória. Tífon não pode ser um duplo de Sócrates ou de Fedro. Para o bem deles, nada lhes 

poderia ser mais distante do que Tífon. O que se extrai, então, do seu desfecho violento? Que 

Sócrates e Fedro não devem ser mais retorcidos e cheios de fumos do que Tífon, mas, de 

algum jeito, ser mais dóceis e simples – criaturas de natureza partícipe de um lote divino, em 

alguma medida, e desprovidas de fumos. Mas Sócrates e Fedro são estranhos marginais, seus 

traços são imprecisos o bastante para que ambas as alternativas previstas pela disjunção 

acima sejam plausíveis. Por ora, eles se assemelham a Tífon: suas vocalizações são dúbias, 

ambíguas, comunicativas apenas potencialmente. Como solucionar esse impasse? 

A Tifonomaquia da Teogonia ilustra o embate entre dois princípios distintos: um que 

ordena e outro que desordena. A divisão desses princípios enquanto tais, viu-se, é oriunda do 

resultado do embate. Por haver vencido, é que Zeus emerge como o princípio da ordem e 

Tífon, por sua vez, por haver perdido, emerge como o princípio da desordem. Tífon não é 

um reflexo de Sócrates, uma projeção cosmologicamente eminente sua. Sócrates não abriga 

um Tífon debaixo das dobras volumosas de seu manto. Ao olhar para Tífon, Sócrates 

discerne, antes, uma espécie de roteiro para lidar com sua marginalidade. O “si mesmo” e o 

“outro” que seu esforço reflexivo descobriu devem ser organizados de maneira similar àquela 

do universo na Teogonia: o mais simples e afim ao divino deve se sobrepor ao retorcido e 

esfumado. Zeus deve abater e mutilar Tífon novamente. A auto-investigação, nessa injunção, 
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deixa de ser uma mera reflexão, para se revelar também uma espécie de construção ou 

projeto:  

Autoconhecimento socrático não é meramente observatório ou introspectivo, não 

[é] meramente a constatação de certos elementos internos. Embora possa envolver 

percepção ou atenção, também envolve trabalho prático e determinante. Ao 

responder ao chamado para se conhecer, o respondente define e se esmera para se 

tornar um tipo específico de si mesmo. O esforço para se conhecer não é 

simplesmente uma questão de custar a conhecer algo que já existe (Moore, 2015a, 

p. 5) 

A disjunção tifônica estabelece, ao mesmo tempo, a premência de dissolver essa 

ἐσχατιά pessoal e o esquema dessa resolução. Sócrates não se descobrirá, ao final, meramente 

mais simples do que Tífon: ele conquistará, quiçá violentamente, essa simplicidade, a fim de 

poder regressar, junto de Fedro, a Atenas. Um primeiro e importante passo foi conquistado 

quando Sócrates aprendeu com os erros do sábio ardiloso: ele abandona a reflexão infindável 

para transformar sua auto-investigação em um projeto. Sócrates não se projeta em Tifon 

porque ele se enxerga, de alguma maneira, no Tífon hesiódico. O conflito cosmológico da 

Teogonia determina os parâmetros do seu programa de auto-investigação. Tífon não é, 

portanto, uma metáfora para a complicada constituição do ser humano ou da sua alma. Ele 

não é uma figura do seu excesso ou de qualquer outra qualidade, se não negativa, ao menos 

de admissão insuspeitada ou problemática. Tífon é um “alerta”, chancelado pela tradição 

poética, que urge Sócrates a resolver sua ἀτοπία, no seu âmbito ἐσχατιός, em prol de uma 

maior simplicidade revestida, de alguma maneira, de certa divindade43. Um segundo e, quiçá, 

                                                           
43 A intepretação de que Tífon é uma espécie de metáfora para Sócrates, para o “si mesmo” que ele busca, 

encontra amplo respaldo na literatura especializada recente. Por exemplo, Dixsaut sintetiza assim o significado 

de Tífon para a auto-investigação: “A figura de Tífon no Fedro é símbolo do elemento inumano no ser humano, 

mas também há algo nele que participa do divino: tal associação dota o ser humano de uma natureza não menos 

fantástica que a do Centauro. O que é apresentado por Sócrates como uma alternativa é, na verdade, uma 

coexistência absurda e monstruosa” (2012, p. 36). Mas o que, em Tífon, fala do humano e, mais ainda, do 

“inumano no ser humano”? Lorkovic, de certa maneira, aproxima-se mais da presente interpretação, ao propor 

que “se [Sócrates] aceitar a racionalização dos mitos e, ao fazê-lo, despedir-se das Górgonas e Centauros, ele 

também se despedirá do multiforme e do monstruoso. E, se ele perder esses conceitos, ele não considerará a sua 

própria monstruosidade como uma possibilidade; em outras palavras, ele não estará suficientemente preocupado 

quanto à capacidade da sua alma para a desordem” (2014, p. 467). Lorkovic se atém mais claramente ao aspecto 

mais “prático” que a auto-investigação assume, quando Sócrates recorre a Tífon. No entanto, Lorkovic ainda 

depende de uma leitura do ser humano como uma espécie de “monstro”, cujos traços definitórios Sócrates 

encontraria em Tífon. O problema maior desse tipo de interpretação, comungado pelas leituras reflexivas da 

auto-investigação, é que ele supõe que Sócrates não sabe o que ele é, mas que, ao se voltar para Tífon, vê-lo-ia 

estampado, reconhecê-lo-ia como seu, como ele próprio, na verdade, e alcançaria, se não o pleno 

autoconhecimento, ao menos uma maior clareza a respeito de si próprio. Mas Sócrates em momento algum 

aventa uma plena identificação com Tífon: se é uma comparação, ela tem caráter disjuntivo. Logo, Tífon não 

pode ser a resposta, escrita em letras garrafais, que a pergunta de Sócrates pelo “si mesmo” procura. Concede-

se a Lorkovic, porém, que é por razões próximas as que ele fornece que Sócrates não retifica mitos: para se 

conhecer, Sócrates não pretende realocar os outros, mas a si mesmo. Tífon lhe fornece outra disjunção: ou bem 
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mais literal passo será transformar a trajetória marginal dos deslocamentos do diálogo em um 

périplo olímpico. 

  O ponto de partida de Fedro é a Moriquia, atualmente ocupada por Epícrato, ao lado 

do Olimpeu. Da Moriquia, a fim de se revigorar, Fedro se aventura pelas estradas rurais afora 

das muralhas de Atenas. Sócrates o interpela, plausivelmente na iminência de atravessar os 

portões da cidade, e se lhe junta. Fedro dá a entender que seguiria na direção de Mégara, mas 

Sócrates o desvia, de modo que eles se atêm às margens do Ilisso, cujas águas geladas eles 

cruzam. Por mais que a interferência de Sócrates não altere o destino final de Fedro, o retorno 

à cidade, o pouso sob o plátano potencialmente modifica o aporte do passeio, como propõe 

Leclerc: “Não [se trata] mais da caminhada higiênica que Fedro efetua sob os conselhos de 

seu médico, mas de um percurso que visa um fim determinado, [...] como busca consciente” 

(1983, p. 360). A auto-investigação de Sócrates intercepta Fedro e, embora preserve seu 

destino original, muda o seu rumo. A mudança de trajeto, à primeira vista, pode assomar 

como um detalhe fortuito do Fedro, uma espécie de ornamento gratuito, inconsequente. Mas, 

à luz do programa “tifônico” que Sócrates adota para sua auto-investigação, ela adquire um 

caráter muito mais fulcral.  

 O Fedro nunca clarifica a relação precisa entre a sua caracterização da personagem 

epônima e a sua contraparte histórica. A princípio, tanto a leitura de Nussbaum, quanto a de 

Bradley a respeito disso podem ser aceitas ou, pelo menos, consideradas razoáveis. 

Entretanto, a triangulação de Fedro, o Olimpeu e a Moríquia é chamativa. A acusação de 

impiedade que paira sobre o Fedro histórico provavelmente o impediria de frequentar o 

Olimpeu – os sacrílegos, por sua “impureza”, não poderiam adentrar espaços sagrados sem 

a devida purificação prévia (MACDOWELL, 1989, p. 194apudBRADLEY, 2012, p. 91). A 

menção ao Olimpeu é, por ora, ambígua. Por um lado, pode se tratar tão-somente de um 

ponto de referência algo conspícuo, para que Sócrates melhor localize o paradeiro anterior 

de Fedro. Por outro, pode ser uma econômica alusão às reverberações da condenação de 

Fedro. Fedro não poderia frequentar o Olimpeu: se ele estava próximo dele, é porque, na 

verdade, estava na Moriquia de Epícrato44. Caso essa sanção religiosa pesasse sobre o Fedro 

                                                           
se resolve essa confusão de traços, a fim de se encaixar na ordem de Zeus, ou bem se habitará as margens 

tartáricas do universo para a eternidade.  
44 Bradley (2012, p. 88) e Fierro (2016, p. 72), precisam a cena inicial do diálogo nas cercanias do templo, por 

conta dessa menção casual ao Olimpeu, como se Sócrates houvesse se deparado com Fedro nos seus arredores.  
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platônico, o seu novo itinerário adquiriria um cunho interessante. Fedro se mantém próximo 

ao Ilisso, um rio consagrado às Musas, filhas de Zeus. Descalço, Fedro molha seus pés nas 

águas sagradas, o que evoca os ritos purificadores preparatórios para a iniciação nos mistérios 

menores de Elêusis45. A sobredeterminação religiosa-ritual do “recanto” do Fedro, explorada 

anteriormente como fonte de tensão, pode apontar, na verdade, para uma reabilitação ritual 

de Fedro: à medida que as Ninfas e Dioniso se confundirem respectivamente com as Musas 

e Zeus, a auto-investigação ensejará a reintegração exitosa de Fedro à cidade. Sob a 

perspectiva de Fedro, seu passeio não é uma mera iniciação, como parece ser para Sócrates, 

mas uma purificação que limparia as nódoas decorrentes de seu crime. O campo assomaria, 

então, como espaço da purificação a ser percorrido, a fim de garantir o retorno à cidade: os 

contornos dessa ἐσχατιά se tornariam mais precisos sem que, para tanto, fosse preciso adotar 

uma leitura demasiado binária que falseasse a complexidade do diálogo e do seu tratamento 

do cenário. Não se trata, portanto, de asseverar que esta ou aquela versão do desfecho do 

Fedro histórico se encontra presente no diálogo, mas, antes, que essa fortuna se encontra, por 

assim dizer, em aberto. O destino de Fedro repousa sobre o resultado da auto-investigação 

proposta por Sócrates: ele não está dado – ele carece de ser “conquistado”, por assim dizer, 

mediante os esforços conjuntos das personagens.  

 A presente seção argumentou, a partir de uma maior atenção ao cenário do diálogo, 

bem como da importância e sentido da introdução ladina de Tífon, em prol de uma leitura 

não-exclusivamente reflexiva da auto-investigação. Nesse sentido, investigar-se não seria 

tanto o esforço de descobrir ou desvelar o que é ἐμαυτοῦ, mas acabá-lo ou precisá-lo de uma 

maneira bem específica, a saber, a fim de solucionar certas tensões suscitadas pela 

ambientação e construção do diálogo. A partir de Tífon, Sócrates discerne uma saída para 

resolver sua ἀτοπία e definir a ἐσχατιά complexa em que ele e Fedro se encontram.  

 

1.3 No coração das trevas 

 

 Esta seção se encarregará de cobrir a distância que separa a abertura do diálogo da 

palinódia socrática, sobre a qual a sequência da dissertação se ocupará. A partir do que foi 

                                                           
45 “O retórico macedônio Polieno [II d.C.], ao falar ‘do Ilisso, onde eles completam a purificação para os 

mistérios menores [...]’, claramente sugeriu que as purificações iniciáticas tomavam lugar no, ou ao lado, do 

rio” (NELSON, 2000, p. 34). 
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examinado nas seções precedentes, ela tratará de demarcar aquilo que se esperará da 

palinódia, no que se refere especificamente à busca socrática pelo autoconhecimento. 

Precisar-se-á o que de Tífon contribui para a auto-investigação, à medida em que se atentará 

para as ressonâncias entre o prodígio hesiódico e a imagem da alma socrática descortinada 

na palinódia, além dos seus contornos gerais. Outrossim, cotejar-se-á essas contribuições ao 

contexto imediato dos problemas políticos das personagens, a fim de patentear a urgência da 

auto-investigação para a cena do diálogo, malgrado o seu desenrolar sutil.  

 Nas seções anteriores, atentou-se para o seguinte desenvolvimento da auto-

investigação: ela se apresenta como um esforço pronunciadamente reflexivo que adquire 

contornos mais edificantes ou “práticos”. A breve narrativa de Sócrates sobre Fedro versa 

tanto sobre seu “objeto de estudo”, Fedro, quanto sobre seu autor, Sócrates. Para retratar 

Fedro, Sócrates tenta se colocar no lugar do amigo, recorrendo a uma afinidade de cunho 

‘sincoribante”. O produto final disso é qualquer coisa que fala eloquentemente sobre os dois 

e, ao mesmo tempo, sobre o próprio esforço depreendido para tanto. Partir em direção ao 

outro é, de certa maneira, encontrar-se: colocando-se no lugar de Fedro, Sócrates resvala em 

si mesmo. O desdobramento de “si mesmo” em “outro” e vice-versa evidencia os impasses 

da auto-investigação: ela se lança sobre objetos que se furtam ao olhar. A “lente” do auto-

investigador nunca consege focalizar adequadamente o seu objeto. A imagem que ela termina 

formando é aquela do “outro”, ao invés daquela de “si mesmo”. A princípio, cogitou-se que 

esse ponto cego era uma casualidade da primeira iteração auto-investigativa do diálogo: 

talvez, com o tempo, Sócrates fosse capaz de precisar o que lhe é ἐμαυτοῦ. Uma maior 

atenção para os arredores do diálogo revelou que a auto-investigação socrática é uma empresa 

assentada sobre terreno instável. Nas fronteiras entre a cidade e o campo, Sócrates e Fedro 

são dois estranhos. A imprecisão reflexiva da empreitada narrativa de Sócrates é reforçada 

pela topografia do próprio diálogo. Tudo parece caminhar para um desenlance desanimador: 

Sócrates se confunde com Fedro, bem como a cidade com o campo. Os contornos, os traços 

das coisas, não são fixos, mas maleáveis e dinâmicos. Entretanto, o que inicialmente desponta 

como um entrave incontornável, revela-se o próprio caminho a ser seguido. Investigando-se, 

Sócrates e Fedro devem desbastar as margens, a fim de transformar o passeio idílico em um 

périplo purificador, a fim de que ambos possam voltar em segurança para a cidade. Do 

contrário, sinalizou-lhes Tífon, seu enquadramento no espaço urbano será às margens 
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infernais, mediante uma brutal mutilação. Mas como essa investigação fora de lugar deve ser 

encetada sobre as margens? Sócrates deu um primeiro indício ao falar do sábio ardiloso. À 

primeira vista, Sócrates e o sábio se confundem, afinal, são dois grosseiros fora de lugar. 

Entretanto, Sócrates lhe toma distância ao elevar seu comprometimento délfico acima de 

todas as coisas. Dessa maneira, Sócrates consegue escapar à frustração constante que 

marcava tanto a sua auto-investigação, quanto a retificação mítica dos sábios. Sócrates não 

se voltará mais a reflexos refletores, como o sábio que após a Górgona se debruça sobre outra 

quimera, mas se voltará a uma imagem de contornos mais fixos, mais precisos, Tífon. Tífon 

não é uma imagem sua, de Fedro, ou do sábio. Ele também não é uma imagem do ser humano, 

da sua alma, de algum desvio de comportamento seu ou algo similar. Tífon é o alerta que o 

impele à ação, um chamado “às armas”, que urge Sócrates a tomar para si o encargo de 

precisar os contornos tanto dos arredores, quanto de si mesmo. Sócrates não esperará 

simplesmente se descobrir uma criatura mais simples, que participa naturalmente de um 

destino, de alguma maneira, divino e desprovido de fumos: ele se fará uma tal criatura ou, ao 

menos, tentá-lo-á.  

 Ao final da sua palinódia, Sócrates pede ao Amor (Ἔρως) que Fedro viva, enfim, de 

maneira simples e não mais ambiguamente. A palinódia parece cumprir, então, o programa 

auto-investigativo delineado pela Tifonomaquia hesiódica: Sócrates compôs um discurso que 

torna os outros mais simples, providenciada certa chancela divina. A sequência da dissertação 

se encarregará de examinar a palinódia sob diversas perspectivas, a fim de determinar suas 

contribuições para a auto-investigação. Por ora, atentar-se-á para os pedidos finais, que 

pontuam a sua conclusão, à guisa de um esclarecimento acerca dessa “simplificação” que a 

palinódia operaria sob Fedro, por intermédio de Ἔρως. Em seguida, retornar-se-á a Tífon, a 

fim de precisar suas contribuições diretas para a palinódia nesse sentido.  

A Tifonomaquia hesiódica aclarou o programa auto-investigativo: é mister se fazer 

mais simples e, de alguma maneira, divino e sem fumos. Sócrates espera que sua palinódia o 

haja realizado. Ao final dela, ele se dirige ao Amor (Ἔρως) e lhe faz dois pedidos: 

primeiramente, que Ἔρως não o destitua da arte erótica que lhe foi concedida, nem a mutile 

(τὴν ἐρωτικήν μοι τέχνην ἣν ἔδωκας μήτε ἀφέλῃ μήτε πηρώσῃς – 257a5-6), mas que o torne 

ainda mais estimado entre os jovens, do que era então (δίδου τ᾽ ἔτι μᾶλλον ἢ νῦν παρὰ τοῖς 

καλοῖς τίμιον εἶναι – 257b1). Segundamente, ele espera que Ἔρως faça Lísias parar de 
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compor discursos, como aquele lido anteriormente por Fedro (230e6-234c5), e se voltar à 

filosofia (Λυσίαν [...] παῦε τῶν τοιούτων λόγων, ἐπὶ φιλοσοφίαν [...] τέτραπται – 257b2-4). 

A conversão de Lísias, por sua vez, ensejaria a do seu amante, Fedro, que passaria a viver 

unicamente em prol do amor, auxiliado por discursos filosóficos, não mais vacilando entre 

dois caminhos (τρέψον, ἵνα καὶ ὁ ἐραστὴς ὅδε αὐτοῦ μηκέτι ἐπαμφοτερίζῃ καθάπερ νῦν, 

ἁπλῶς πρὸς ἔρωτα μετὰ φιλοσόφων λόγων τὸν βίον ποιῆται – 257b4-6). O pedido, portanto, 

alinha os interesses de Sócrates aos de Lísias e Fedro46, entrelaçando particularmente os 

destinos desses dois. A conversão de Lísias é o que garantirá a do seu amante, Fedro, à 

filosofia. No entanto, eles devem alcançar essa meta comum por vias distintas. 

 Lísias deve parar de compor discursos e começar a filosofar. Apesar de não estar 

exatamente claro no que consistiria essa conversão à filosofia – se Lísias deve passar a 

escrever discursos filosóficos, ou abandonar a escrita por completo e só ouvir ou pronunciar 

discursos filosóficos –, é manifesto que ele deve abandonar algo que ele já praticava em prol 

de algo novo, diferente. Fedro, por sua vez, não é instado a abandonar coisa alguma, mas a 

tomar, enfim, uma decisão. Fedro oscila entre dois caminhos (ἐπαμφοτερίζῃ), mas deve se 

decidir por apenas um deles, justamente o da filosofia. Ele deve se dedicar simplesmente 

(ἁπλῶς) à filosofia. A diferença entre Lísias e Fedro, portanto, é que o primeiro, enquanto já 

vive ἁπλῶς, escolheu o caminho errado, o da retórica, ao invés da filosofia, e o segundo 

sequer escolheu um caminho. Fedro, para ser ἁπλῶς, precisa deixar de ἐπαμφότερος. Não 

obstante o caráter reprovável da sua escolha, Lísias, ao menos, haveria sido capaz de se 

comprometer com algo47 – coisa que Fedro ainda não haveria sido capaz de fazer48. Sócrates 

                                                           
46 “Embora Sócrates pareça reconhecer que Fedro só se voltará à filosofia se seu amado Lísias o fizer, sua 

derradeira meta é persuadir Fedro a ‘viver para o Amor, na unicidade de propósito, com auxílio de discursos 

filosóficos’ (257b5-7), antes de ser o discípulo tanto de Sócrates, quanto de Lísias. Ademais, Sócrates não reza 

apenas por parte de Fedro, mas de si mesmo. Sua própria ‘arte erótica’ está em jogo” (GRISWOLD, 1986, p. 

136). 
47 Lísias não precisa ser instado a viver “πρὸς ἔρωτα”, porque seu discurso já é erótico, embora ofenda (ἀπηχὲς 

– 257b1) a divindade. Sócrates poderia, então, estar pedindo que ele trocasse apenas de “ferramentas”: que, ao 

invés de discursos retóricos, ele recorresse aos filosóficos.  
48 “Fedro sempre quis tudo ao mesmo tempo, sem ter que se comprometer. [...] Fedro deveria aprender a ‘ir 

com tudo’ em uma só direção. Fedro deveria escolher Sócrates e não Lísias; ou, mais especificamente, a 

dialética socrática, e tudo que se lhe encontra associado, e não a retórica lisiânica e tudo que se lhe encontra 

associado” (BRADLEY, 2012, p. 59-60). 
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quer evitar que Fedro siga “ambíguo”, ἐπαμφότερος, mas apenas se isso o levar a se dedicar 

“unicamente” (ἁπλῶς) à filosofia49.  

 A conclusão da palinóda reforça a sugestão de que a simplicidade é uma meta que 

Sócrates busca alcançar. A simplicidade de Fedro, bem como o erotismo de Sócrates 

dependem do sucesso da palinódia. Dado o sincoribantismo entre os dois, é possível inverter 

os pedidos: de certa maneira, o erotismo de Fedro e a simplicidade de Sócrates também 

dependem do êxito desse discurso – embora de uma maneira, à primeira vista, não tão clara. 

De todo modo, a centralidade que a noção de simplicidade, por oposição à ambiguidade, no 

segundo pedido de Sócrates, retoma a disjunção estabelecida pela introdução de Tífon no 

diálogo: ou bem Sócrates se descobre mais retorcido e cheio de fumos do que Tífon, ou bem 

ele se descobre mais cordato e gentil, de natureza divina, em alguma medida e desprovida de 

fumos. Mas qual o caminho que Sócrates entabula desde a abertura do diálogo até o 

encerramento da sua palinódia no que se refere à auto-investigação? Como, de fato, Tífon 

ajuda Sócrates a se descobrir e a se tornar mais simples? Sua presença na palinódia se 

manifesta para além do seu objetivo, reverberando no seu segmento mais marcante, a 

narrativa mítica sobre a ἰδέα (246a3) de alma. 

 Na Teogonia, Zeus mutila Tífon, tornando-o, de certa maneira, mais simples e, se não 

gentil, ao menos inofensivo. A Tifonomaquia não é um caso isolado: várias personagens 

míticas se deparam com um destino similarmente violento. Sócrates, inclusive, nomeia 

algumas delas antes de introduzir Tífon, como a Quimera e as Górgonas. Quimera é fruto da 

união de Tífon com Equidna, em Árimos (Teogonia – vv. 304-307; ἔτικτε – v. 319). Equidna, 

assim como Tífon, é um prodígio imbatível, ímpar entre os humanos mortais e deuses 

imortais (πέλωρον ἀμήχανον, οὐδὲν ἐοικὸς θνητοῖς ἀνθρώποις οὐδ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν – vv. 

295-296). Do pai, Quimera retém a compleição compósita, conquanto reduzidamente. Ela 

tem “apenas” três cabeças, cada uma “proveniente” de um animal distinto: leão, cabra e 

serpente (vv. 321-324). Ademais, ela mescla duas características que aparecem “separadas” 

em Tífon. As cabeças de Tífon são flamejantes e, após ser lançado ao Tártaro, ele sopra 

ventos úmidos. A Quimera, por sua vez, simplesmente sopra um fogo “obstinado” (πνέουσαν 

                                                           
49 Sócrates, contudo, não parece precisar de conversão alguma. Após haver se purificado do erro anterior, ele 

apenas pede para Ἔρως que conserve a sua dádiva e aumente ainda mais o seu prestígio entre os jovens. Parece 

haver uma relação entre a arte erótica e a filosofia, de modo que Sócrates já está inserido no “caminho” da 

filosofia e não precisaria que a divindade o faça se lhe voltar.  
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ἀμαιμάκετον πῦρ – v. 319). Ao contrário dos genitores, porém, a Quimera não é um prodígio 

imbatível. Belerofonte a abate, montado em Pégaso. Pégaso, por sua vez, é fruto da derrota 

de outra criatura compósita pelas mãos de um herói. Perseu, calçando suas sandálias aladas, 

decapita uma das Górgonas, a Medusa, o que leva ao surgimento de Pégaso, o cavalo alado. 

Da interconexão dessas narrativas, Morgan observa que:  

Tanto a Górgona, quanto a Quimera, então, são criaturas compósitas cuja derrota é 

um critério para a proeza humana e heróica. Elas são derrotadas por heróis que têm 

asas, eles mesmos (Perseu [que trajava, então, sandálias aladas]), ou têm uma 

montaria alada (Belerofonte) (2012, p. 328) 

 Certas entidades compósitas são derrotadas por associações mais melífluas, mas não 

menos heterogêneas. Heróis, de alguma maneira alados, mutilam ou abatem criaturas 

polimorfas. O alinhamento de Quimera e Medusa a Tífon produz uma espécie de crescendo: 

Tífon é o composto que só pode ser detido pelo maior dos deuses. “Ameaças” menores 

podem ser encaradas por heróis, providenciado certo “auxílio” alado. A aquisição de asas 

pelos heróis leva à dissolução de compostos retorcidos e esfumados, embora nem todo 

composto seja vulnerável a um tal agenciamento fortuito de elementos. Na palinódia, esses 

motivos míticos se repetem. Para retratar a alma, Sócrates a compara à “força conjuntamente 

engendrada de uma parelha equina e cocheiro alados” (συμφύτῳ δυνάμει ὑποπτέρου ζεύγους 

τε καὶ ἡνιόχου – 246a5-6). A composição dessa imagem evoca aquela do Tífon hesiódico: 

trata-se de outra entidade marcadamente heterogênea e compósita. Ao mesmo tempo, ela 

também evoca os arranjos heróicos fortuitos, afinal, trata-se de um cocheiro que dispõe de 

uma parelha alada. A imagem de Sócrates economicamente reproduz a tensão que 

atravessaria as narrativas míticas, como se um certo arranjo desses elementos fosse capaz de 

reduzir o composto a uma espécie de unidade: da σύμφυτος δύναμις emergiria um herói alado 

capaz de desbastar a complexidade da composição e torná-la simples. Conhecer-se, então, 

seria mobilizar os elementos necessários para abater esse “monstro” interior, uma vez que, 

como ensinam os mitos, “monstros compósitos existem, em grande parte, para serem 

derrotados” (MORGAN, 2012, p. 328). No entanto, a confecção da imagem socrática da alma 

dificulta uma comparação tão pronta sua com as criaturas míticas mais tradicionais: 

Quando pensamos em Pégasi, Centauros e Górgonas, nós visualizamos uma 

natureza compósita unida num corpo. [...] O time de condutor e cavalos é diferente. 

Primeiramente, porque somos instruídos a pensar em termos de uma ‘força’ 

[δύναμις] antes de um ‘corpo’; nós adentramos mais fundo no âmbito da metáfora. 

Segundamente porque qualquer tentativa de conceber o par e o condutor como um 

compósito inato (σύμφυτος), que ocorre naturalmente, é, para dizer o mínimo, 

difícil. Podemos imaginar uma criatura com um torso humano e os membros 
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inferiores de um cavalo, mas é quase impossível conceber um composto unificado 

de dois cavalos e um condutor (2012, p. 333) 

 Tífon é um apanhado generoso de traços e características portentosas. A urdidura de 

Tífon, contudo, não parece ser um problema explícito. Sua polifonia, suas línguas trevosas, 

olhos flamejantes e cabeças de serpente parecem se acomodar adequadamente em um mesmo 

corpo ou unidade. A imagem da alma, ao contrário, é articulada em termos aparentemente 

conflitantes. Por um lado, nada sugere uma unidade corpórea análoga àquela de Tífon, ou de 

uma personagem mítica tradicional. Como reunir, em um só corpo ou “força”, um cocheiro 

e dois cavalos? Por outro lado, essa unidade dinâmica é conatural: cocheiro e parelha equina 

foram conjuntamente engendrados, à maneira de um organismo natural50. A coexistência 

dessas diferentes facetas da força que é a alma em uma espécie de unidade já seria desafiadora 

por si só. Mas a imagem pretende mais do que uma unidade qualquer: suas facetas não foram 

mecanicamente encaixadas ou sobrepostas umas às outras, mas cresceram conjuntamente, 

como os diferentes membros de um mesmo organismo ou corpo medraram. A tensão entre a 

unidade orgânica pretendida e o sólito apanhado cerzido pela imagem é notável. Tífon podia 

ser uma criatura prodigiosa, a proferir o inefável e obrar o inconcebível, mas é a imagem da 

alma quem chama atenção para o seu próprio absurdo: 

No caso da imagem [da alma], nós temos uma projeção sobre a alma de um 

composto pré-existente e não-natural, que compreende não só elementos animais e 

humanos, mas, também, partes tecnológicas (chicote, arreio [...]). É, portanto, uma 

entidade muito mais complexa do que um Centauro ou uma besta de muitas 

cabeças, e chama atenção para sua própria complexidade: é um constructo 

linguístico que se veicula por meio de algo que sequer é uma unidade no mundo 

sensível nem mesmo na nossa imaginação (Ibid. p. 336-337) 

 As narrativas míticas não carecem de personagens ou de proezas relativamente 

insólitas. A confecção da imagem da alma se lhes distingue por se mostrar desafiadora sob 

diferentes perspectivas. Ela não é um compósito qualquer: seus diferentes traços não se 

encontram albergados em um mesmo corpo. As centenas de cabeças serpentárias de Tífon se 

espraiam de suas omoplatas como a cabeça de qualquer outro vivente bípede, mas onde 

exatamente começa o cocheiro e terminam os cavalos? De que ponto específico crescem as 

                                                           
50 O radical de “σύμφυτος” é introduzido no diálogo por Fedro, quando ele se refere ao discurso de Lísias como 

“ὑπερφυῶς” (234c7), sugerindo que discursos também contam com seu quinhão de “organicidade” – o que é 

corroborado pela posterior imagem do discurso como um vivente (264c3-6). Embora essa última imagem 

extrapole o escopo da presente dissertação, a noção de “organicidade” será explorada mais a fundo no terceiro 

capítulo (3.2).  
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asas51? A figuração custosa da alma por meio dessa imagem só é dificultada quando se 

considera a vagueza do binômio “σύμφυτος δύναμις” que se lhe aplica: como essa entidade, 

de unidade problemática, pode ser uma força cujas diferentes facetas ou aspectos foram 

conjuntamente engendrados? Mas por que Morgan sustenta que essa imagem, além de ter 

uma complexidade superior àquela das personagens míticas tradicionais, chama atenção para 

sua complexidade?  

 Equiparou-se, com certa displicência, as diferentes personagens míticas nomeadas 

por Sócrates à imagem que ele confeccionou da alma. Tais personagens mítica se remetem, 

contudo, a um contexto de tradição poética oral em que tudo “se apresenta como verdadeiro, 

internamente coerente, e adequado ao seu contexto. Não há um marcador imediato que 

distinga, por exemplo, um centauro do cavalo de Aquiles em termos de plausibilidade” 

(Moore, 2014a, p. 406-407). Por mas implausíveis que algumas personagens míticas 

despontem para leitores atuais, elas dificilmente constituíam um grupo homogêneo de 

entidades inacreditáveis para os gregos da antiguidade arcaica ou clássica52. Logo, quando 

Morgan ressalta a complexidade dessa imagem e a compara àquela de criaturas como 

Centauros e Quimeras, ela está apontando para algo que rompe um pouco dessa “lógica 

mítica”. No contexto da Teogonia, por exemplo, a composição de Tífon, a princípio, é tão 

plausível quanto a de Zeus ou a de um dos animais cujos sons ele é capaz de articular. O 

mesmo não se estende à imagem da alma no Fedro. Ela é simultaneamente herói e monstro. 

Por ser um σύμφυτος, a alma não pode ser tornada mais simples mediante algum tipo de 

mutilação. Analogamente, uma parte sua não pode ser morta por outra. Como, então, esse 

agrupamento disparatado de traços e motivos se torna mais simples? Ao mesmo tempo em 

que Sócrates imbui sua imagem da alma das tensões comuns às narrativas míticas, ele 

                                                           
51 “Em uma leitura, a combinação ‘conjuntamente engendrada’ completa de cocheiro e cavalos é alada, de modo 

que os elementos figurativos humano, equino e aviário não podem ser claramente delienado ou dissecados [...], 

e as asas se tornam um tipo de estrutura integrante, orgânica, para o todo. Em outra linha de leitura, as asas 

crescem dos cavalos [...]. O elemento equino se transforma, com efeito, na ponte orgânica entre os elementos 

humano e aviário da alma” (RAPP, 2014, p. 37). 
52 Moore justifica a estafa do sábio ardiloso dessa maneira. Para o sábio, as criaturas míticas são passíveis de 

uma laboriosa retificação porque, então, elas não constituiam um grupo ou categoria de criaturas notadamente 

implausíveis. Cada mito e criatura se apresentava como relativamente autocontido, de modo que cada um 

deveria ser examinado antes de ser considerado implausível. Moore, então, conclui que “a razão epistemológica 

mais forte para nossa incapacidade de descartar todas as criaturas míticas de uma só vez é que não podem criar 

um tal conceito – ‘criaturas míticas’ – cuja totalidade dos casos pode ser descartada de antemão. Uma pré-

condição de uma dúvida generalizada e imediata é ser capaz de identificar um corpus de bestas implausíveis” 

(2014a, p. 406). 
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inviabiliza seu desenlace usual, de modo que a tensão criada se prolonga sem uma aparente 

esperança de resolução. A unidade conatural e dinâmica que Sócrates atribui à alma, destaca 

a sua imagem do rol de criaturas míticas à medida em que patenteia o quão problemática é a 

sua unidade. Não há um corpo que reúna esses traços disparatados, não há um herói que os 

conforme a uma só forma, conquanto inerte ou mutilada: a σύμφυτος δύναμις parece ser 

inescapavalmente irredutível nesse sentido.  

 Através de Tífon, Sócrates determinou o programa da sua auto-investigação: a 

simplificação e relativa divinização de si. Ao mesmo tempo, ele se aproveitou de Tífon e das 

demais criaturas míticas compósitas para refinar sua ferramenta heurística principal, a 

imagem. Anteriormente, ele confeccionou uma imagem de Fedro a partir de um 

deslocamento de perspectivas, calcado em uma afinidade sincoribante. Essa estratégia se 

mostrou falha. As imagens que ele confecciona, para Fedro e para si, sobrepõem-se, 

confundem-se, constituindo uma ἐσχατιά em cima daquela sobre a qual o diálogo se assenta. 

Tífon aponta para um novo tipo e uma nova serventia das imagens para a auto-investigação. 

Sócrates não se reflete em Tífon e vice-versa. Tífon lhe apresenta um disjunção excludente: 

Sócrates é mais ou menos “tifônico” do que Tífon. A Tifonomaquia o impele a tomar uma 

parte mais ativa na sua determinação enquanto menos tifônico. Tífon, porém, não o ajuda a 

resolver a disjunção que ele mesmo apresenta. Sócrates, então, recorta as personagens e 

narrativas míticas de maneira a patentear os seus motivos e a dinâmica que se depreende 

deles. Compostos de feras são abatidos por “composições” de coesão mais melíflua, de 

caráter antropozoomórfico, que se aproximam do divino ao final da façanha, mas que não o 

alcançam de fato53 – salvo o caso de Zeus em toda sua eminente simplicidade. Sócrates, 

porém, mistura esses dois tipos antagônicos de compósitos em uma só imagem, 

inviabilizando a resolução costumeira da tensão “mítica”. Sua imagem da alma não aponta 

para uma solução heróica ao problema do autoconhecimento. Sócrates não mutilará ou 

eliminará aquilo que lhe calhar de ser ἐμαυτοῦ, mas, também, retorcido e cheio de fumos. 

Sócrates confecciona sua imagem de maneira a prolongar a tensão entre os seus “princípios” 

de composição o máximo possível. Ele cria uma imagem para a alma, a fim de se conhecer 

e se “fazer” enquanto um vivente mais simples, ao mesmo tempo em que exclui a 

                                                           
53 “O conto de Belerofonte chega a um mau termo quando ele tenta montar o Pégaso até o Olimpo. Ele é atirado 

à terra, mas Pégaso permanece nos estábulos de Zeus” (MORGAN, 2012, p. 328). 
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possibilidade de simplicidade plena. De certa maneira, esse tanto já estava previsto pela 

disjunção tifônica. Sócrates não pretendia se descobrir tão-somente simples, mas apenas mais 

simples do que Tífon. A solução violenta ou “heróica” para o problema do autoconhecimento 

nunca lhe foi uma opção de verdade. A complexidade com que ele se depara é maior do que 

aquela de Tífon, que só pôde ser abatido pela intervenção de Zeus. Sócrates também não se 

pretende um deus, mas apenas um vivente cuja natureza, de alguma maneira, resvala no 

divino. Ao mesmo tempo, algo na própria imagem prefigura o embate entre essas tendências 

composicionais distintas. A imagem da alma é constituída por uma tensão insolucionável, 

que evita o mero espelhamento infindável entre os sincoribantes: não é que o “monstro” se 

revela um “herói” e vice-versa, mas que, dados esses “princípios”, a imagem resolveria sua 

tensão de uma maneira que a esfacelaria. Esse esfacelamento não é um acidente de percurso, 

mas, ao contrário, o objetivo preciso da auto-investigação. 

 Na sua primeira iteração, a auto-investigação oscilava entre o “si mesmo” e “outro”: 

Sócrates se vê em Fedro, mas só porque a recíproca é verdadeira. A reflexão, porém, não 

chegou a ser total. Fedro se escondia de si mesmo, o que lhe tornava opaco para o próprio 

Sócrates. Por conseguinte, Sócrates só tinha acesso a uma versão parcial ou nublada sua. A 

reflexão, por si só, foi incapaz de suplantar as lacunas do autoconhecimento socrático. Mas 

ela foi, de todo, infecunda: ela mapeou seus pontos cegos. Na passagem do “si mesmo” para 

o “outro”, a reflexão só captava o afim, o sincoribante. Por conta disso, Sócrates parte rumo 

ao êxtase, a uma saída de si que o leva a se confrontar, em algum nível, com aquilo que é 

peculiar, mas problemático, no seu interlocutor, Fedro. A profanação dos mistérios foi o que 

levou à derrocada de Fedro, à sua literal e forçada ἀτοπία. Sócrates o “manipula” para trazer 

à tona o Fedro das drogas e dos mistérios54. Ao encarar esse “outro” que escapa a uma clara 

delimitação ou reflexão, Sócrates potencialmente se depara com aquilo que nele mesmo é 

indômito e problemático.  

                                                           
54 Sócrates inicia a palinódia se referindo a Fedro como “Fedro, [filho] de Pítocles, homem de Mírrina” 

(Φαίδρου τοῦ Πυθοκλέους, Μυρρινουσίου ἀνδρός – 244a1). O interlocutor da palinódia, então, não é somente 

o Fedro que está diante de Sócrates, mas um Fedro cujos traços religiosos estão salientados, como atestariam 

os apostos algo grandiloquentes, mas significativos. O coribantismo de Fedro é ressaltado: Sócrates o 

caracteriza como “um amante de festividades” (THOMPSON, 1868, p. 39), e o aproxima da murta (μυρρίς), 

que tinha “associações rituais afrodisíacas em toda a cultura ática” e sua árvore, “conotações sexuais” 

(NUSSBAUM, 2001, p. 472, n. 23). A mirra, ademais, “era uma planta proeminentemente associada ao culto 

dionisíaco” (RINELLA, 2000, p. 68). Logo, o mírrino a quem Sócrates remete a sua palinódia é uma imagem 

ampliada das tendências religiosas esposadas mais comedidamente pelo Fedro à sua frente.  



73 

 

O esfacelamento da imagem por ela mesma pressupõe uma dinâmica entre o “si 

mesmo” e o “outro” que Sócrates e Fedro albergam em seus âmagos, que chega a uma 

resolução, a partir da qual eles despontarão mais simples e, de algum modo, mais próximos 

do divino. A “auto-destruição” da imagem garante que a auto-investigação não se desenrole 

como uma mera narrativa que apresentaria mais ou menos metaforicamente um conjunto de 

características que Sócrates e Fedro ou bem já possuíram, ou bem se esforçariam para 

adquirir ou realçar. A imagem da alma não é uma ferramenta expositiva, uma imagem que, 

de alguma maneira, devassaria aquilo que nenhuma outra foi capaz de penetrar, mas uma 

ferramenta heurística por excelência. Ela força o confronto entre o “si mesmo” e o “outro” 

de uma maneira que escapa à mera reflexividade indefinida. Por conta disso, pode-se dizer 

que Sócrates confecciona para a alma uma imagem abissal e, analogamente, que sua auto-

investigação tem caráter abissal.  

 A topografia é um aspecto importante da construção do diálogo, por conseguinte um 

qualificativo “abissal” não é gratuito. Por um lado, a abissalidade evoca a importância do 

meio aquático, mais especificamente marinho, na construção do mito da palinódia. No mito, 

as almas e os deuses estarão submersos (ὑποβρύχιαι – 248a6) até chegarem à cúpula celeste, 

de onde podem contemplar os Seres supracelestes. O universo é uma espécie de mar e o amor 

aos Seres permite que se chegue à superfície e “respire” enfim. O corpo, por sua vez, é 

comparado à ostra que “nos” envolve (250c4-5), reforçando a sugestão de que, na palinódia, 

seres humanos não são apenas criaturas aquáticas, mas marinhas e de profundeza 

considerável, verdadeiros habitantes do abismo. Por outro lado, a abissalidade evoca o 

sentimento de vertigem provocado pela imagem e pela auto-investigação. Seu êxito é 

alcançado mediante a sua destruição – escalar o abismo é descer cautelosamente às suas 

profundezas. A construção meticulosa da narrativa mítica da palinódia não impede seu 

choque com os propósitos auto-investigativos. A narrativa se espraia de um pano de fundo 

simbólico, religioso e ontológico que será apropriado e potencialmente deturpado pela auto-

investigação. O autoconhecimento não virá de uma metáfora, de uma revelação extática ou 

de um argumento tão-somente, mas de um verdadeiro trabalho sobre si, através do qual a 

ἐσχατιά peculiar ao auto-investigador se tornará mais simples e afim ao divino, de certa 

maneira – à maneira, talvez, de um vento que sopra os fumos para longe. A abissalidade, 

portanto, circunscreve negativamente o âmbito da narrativa mítica da palinódia. Ela resvala 
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em questões que, decerto, são importantes para a sua construção, mas que ela não 

necessariamente se propõe a responder. Antes, seu propósito imediato é resolver esse 

problema topográfico-heurístico que atravessa o diálogo: Sócrates e Fedro estão fora de 

lugar. Logo, o mito reapresentará suas paragens sob outra escala, a fim de desbastar essas 

ἐσχατιαί, de maneira que compreendê-lo será encontrar os seus lugares55.  

 Ao longo destas três seções, explorou-se como o Fedro apresenta o problema do 

autoconhecimento, mapeia seus expedientes, pontua suas limitações e lhes propõe uma 

resolução ousada. O problema do autoconhecimento não se resolve por uma introspecção 

solitária conquanto detida, mas por um vivo diálogo56 que pode vir a se subtrair do espaço 

urbano, mas não deixa de pensar e responder ao contexto político do qual ele parte57. Nesse 

sentido, investigar-se não pode ser um mero desvelamento – o alívio corriqueiro de quem 

encontra, jogado por aí, o objeto que perdeu por um descuido qualquer – mas uma ativa 

busca, de caráter violento e vertiginoso. O espelho que Sócrates volta ao abismo, se é que 

pode ser chamado de “espelho”, de todo, é obnubilado, esfumado quiçá, e nisso, argumentou-

se, é que reside seu potencial heurístico e transformador.  

 

 

 

  

                                                           
55 “O mito [da palinódia] do Fedro nos descortina um espetáculo esplêndido, mas nós não temos muita certeza 

de onde nós precisamos estar para vê-lo em sua inteireza” (DIXSAUT, 2012, p. 41). 
56 “O ‘si mesmo’ há sido caracteristicamente concebido, pelo menos, em uma tradição pós-Cartesiana, como 

um centro solitário de consciência, um ‘eu’ unitário. Imagens privilegiadas, para essa concepção, são aquelas 

da ‘luz’ interior da consciência, a auto-consciência ou o ‘ponto de vista’ da primeira pessoa. [...] A noção 

contrastante de um ‘si mesmo em diálogo’ expressa, primeiramente, a ideia de que a mente constitui um 

complexo de funções que estão unificadas (enquanto estão unificadas) pela sua interação, antes de constituir o 

locus de um ‘eu’ unitário. Um fato sugestivo e relevante, embora exija interpretação cuidadosa, é que na 

literatura e filosofia gregas, desde Homero, o pensamento e outros processos psicológicos são comumente 

apresentados sob a forma de um diálogo interno” (GILL, 1980, p. 15). 
57 “Ser humano é participar em formas comuns de vida e ‘discursos’ humanos sobre a natureza e significação 

dessas formas conjuntas de vida. A vida ética de um ser humano é expressa no comprometimento total com um 

papel interpessoal e comunal e no debate sobre a forma apropriada que tal papel deveria tomar” (GILL, 1980, 

p. 12). 
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2 CONVERSATION PIECE 

 

 Este capítulo abandonará as profundezas abissais em que se mergulhou no 

antecedente, a fim de contemplar a palinódia socrática com maior superficialidade. Esse 

discurso altamente complexo, intricado, será reconstruído, especialmente no seu segmento 

mítico, como uma narrativa simples e linear, uma espécie de quadro aprazível ao olhar, ao 

redor do qual conversas circunspectas poderiam se dar durante reuniões frívolas – uma mera, 

conquanto bela, conversation piece. Espera-se, dessa maneira, tanto facilitar a exposição da 

palinódia – um discurso sempre desafiador –, quanto explicitar a necessidade de uma leitura 

abissal sua, a qual será realizada apenas no próximo capítulo, a partir dos insumos fornecidos 

por este aqui.   

 A palinódia socrática, na sua inteireza, é uma resposta aos problemas com que 

Sócrates se deparou ao longo da tarde passada na companhia de Fedro. Fedro, o homem da 

mirra, das drogas ritualísticas dionisíacas, permite que Sócrates olhe a si mesmo como um 

adoentado cioso da cura que só o êxtase religioso, à primeira vista, poderia oferecer. Ao 

mesmo tempo, os símbolos e comportamentos de Fedro se prestam a uma diligente 

apropriação da parte de Sócrates. Fedro, o exilado sacrílego, carece de uma reabilitação que 

só a antiga loucura, apreciada por Sócrates, pode levar a cabo. Nesse sentido, erigir um 

discurso elogioso sobre o amor, enquanto loucura divina, é tanto uma resposta direta à tese 

polêmica de Lísias, quanto uma resposta indireta às limitações que a interação entre Sócrates 

e Fedro revelou a respeito deles mesmos. A palinódia seria, então, uma espécie de síntese 

daquilo que Sócrates e Fedro traziam consigo, antes de se encontrarem, cuja mistura é narrada 

por Sócrates, especialmente ao longo da seu narrativa mítica, na esperança de que ela os salve 

de si mesmos, por assim dizer. Poder-se-ia dizer que as ambiguidades suscitadas casualmente 

na cena de abertura do diálogo são levadas em consideração, por Sócrates, quando da 

confecção da sua imagem da alma, para que sua narrativa mítica levasse à resolução da 

ἀτοπία, potencialmente fatal, compartilhada por ambos. Ao menos, é isso que este capítulo 

começará a mostrar. 

 Centrar-se-á em dois segmentos distintos da palinódia: primeiramente, o apanhado 

das antigas manifestações de loucura divina, organizado por Sócrates no seu início. A partir 

do seu estudo, ficará mais fácil compreender como a palinódia pode ser compreendida como 

uma resposta “sintética” aos problemas deflagrados e decorrentes da interação entre as 
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personagens do diálogo. Segundamente, o mito da palinódia propriamente dito, em todo seu 

esplendor literário. A reconstrução da narrativa mítica detalhará no que consiste a resposta 

sintética de Sócrates ao problema da ἀτοπία, à medida que delineará o gênero de vida 

filosófico e pleiteará pela sua superioridade com relação aos demais. Tal ambição restringirá 

o escopo deste capítulo ao seguinte nível de leitura: aquele das relações interpessoais – seja 

a de Sócrates e Fedro, seja a do casal de filósofos contra-amantes. Dessa maneira, espera-se, 

por um lado, resolver os problemas inerentes ao nível mais literal da narrativa mítica e das 

suas reverberações na tensão topográfica do diálogo. Por outro, espera-se antecipar algo das 

problemáticas que apenas o estudo da imagem da alma poderá resolver, conforme deixe o 

nível mais superficial e adocicado do mito, para adentrar suas profundezas definitivamente 

mais violentas.  

Para dar conta de tudo isso, este capítulo se estruturará da seguinte maneira: a 

primeira seção se debruçará sobre o apanhado das antigas manifestações de loucura divina, 

a fim de encontrar os antecedentes para a sua inserção no diálogo. Os paralelos que serão 

traçados entre essas três loucuras e o comportamento das personagens  evidenciarão como 

Sócrates e Fedro podem se servir um do outro para solucionar suas respectivas ἀτοπίαι. Nesse 

sentido, ao catalogar as antigas manifestações de loucura divina, Sócrates faria um balanço 

daquilo que auferiu, até então, da sua conversa com Fedro. Seu elogio às loucuras antigas 

“tradicionais” se dobra, pois, em um elogio da propensão extática de Fedro e da divinatória 

e musical de Sócrates. A mistura dessas três loucuras diferentes redundará no amor filosófico, 

do qual o mito tratará exemplarmente. Para tanto, detalhar-se-á, mais extensamente, os ritos 

báquicos, especialmente na sua relação com os Coribantes, e, também, o simbolismo helênico 

do plátano, que permite a Sócrates cruzar suas referências com as de Fedro e divisar a 

estratégia discursiva que tomará conta da primeira metade do diálogo, a saber, seus dois 

discursos eróticos, enquanto componentes de uma apresentação poética nos moldes de 

Estesícoro.  

 A segunda seção adentrará o mito da palinódia a partir de uma perspectiva bem 

específica: reconstruir o seu pano de fundo erótico, mais especificamente o contexto clássico 

da pederastia ática. Por meio disso, ficará mais fácil compreender as peculiaridades do 

amante e contra-amante figurados pelo mito e, consequentemente, como essa revisão da 

pederastia abre margem para a caracterização desses amantes enquanto filósofos. O tom 
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negativo ou crítico da seção, por vezes, pode soar despropositado em uma dissertação que 

não se propõe um estudo voltado à erótica ou à pederastia ática clássicas, mas se provará 

valioso, mais adiante, quando as metáforas ou qualificativos sexuais aparecerem junto aos 

filosóficos e se puder evitar leituras anacrônicas e moralizantes do mito. 

 A terceira seção se aproveitará do que foi visto na seção precedente, acerca da erótica 

do mito, para mostrar como o casal de amantes que o protagoniza é, também, um casal de 

filósofos. Recuar-se-á, no mito, para a história prévia da alma à encarnação. A partir disso, 

tornar-se-á claro como o amor, à medida que ativa a memória desse período, possibilita que 

o ser humano se dedique à busca de conhecimento. A apresentação da faceta filosófica do 

casal de amantes, ou melhor, contra-amantes, também aclarará um ponto importantíssimo 

para esta dissertação, qual seja, o estatuto da auto-investigação socrática no Fedro. Os contra-

amantes precisariam um do outro para se conhecerem e se transformarem – sendo essas duas 

“etapas” praticamente indiscerníveis.    

 A quarta seção, por fim, voltar-se-á rapidamente à terminologia eleusina que aparece 

em momentos pontuais, mas fulcrais, da palinódia, a fim de esclarecer sua relação com a 

erótica-filosófica abordada nas seções anteriores. Curiosamente, a terminologia eleusina 

cumpre o mesmo papel fora da palinódia, à medida que ata o que foi discursado por Sócrates 

com aquilo que foi experimentado por ele e Fedro ao longo dessa acalorada tarde de verão 

retratada no diálogo. A etiqueta dos mistérios termina por revelar os já suspeitados paralelos 

entre o discurso e a cena do diálogo, ao patentear que Sócrates e Fedro em muito assemelham-

se aos contra-amantes descritos no mito, que tratam de se conhecer à medida que filosofam 

e se moldam reciprocamente à semelhança dos deuses.  

 

2.1 Travestindo Dioniso em Helena 

 

 Esta primeira seção apresentará o apanhado socrático dos diferentes e institucionais 

tipos de loucura divina à luz do comportamento das personagens do diálogo: Fedro e Sócrates 

ilustram, ainda que parcialmente, esses tipos de loucura. Essa sugestão de leitura visa 

alcançar dois objetivos: primeiramente, defender que a dinâmica entre as personagens é mais 

importante para o andamento do diálogo e o tratamento dos seus temas do que amiúde se 

suspeita. Sócrates efetivamente procura a ajuda de Fedro, para depois se apropriar dos seus 
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expedientes característicos na construção de uma quarta loucura divina, a erótica. 

Segundamente, continuar o esforço, iniciado no primeiro capítulo, de apresentar uma leitura 

mais “orgânica” ou integrada do Fedro: por toda sua riqueza de detalhes e alusões, o diálogo 

seria surpreendentemente coeso. A costura entre as diferentes loucuras, supostamente 

históricas, mas claramente exemplificadas pelas personagens, mostrará o aproveitamento 

heurístico da conversa entre Sócrates e Fedro, bem como a consecução, quase natural, dos 

seus temas e discursos, no lugar dos hiatos que se costumam apontar. 

 Sócrates disse que era “um adoentado por discursos” (228b5-6) e que, por conta do 

discurso de Lísias, que Fedro portava, ele o seguiria por toda Ática, como uma besta faminta, 

açulada pelo alimento (230d6-e1). A doença de Sócrates o transforma em uma fera capaz de 

singrar qualquer distância para aplacar a fome. A sobreposição das metáforas, para descrever 

o estado de Sócrates diante da perspectiva de escutar o discurso de Lísias, pode parecer, à 

primeira vista, exagerada. No entanto, em virtude daquilo que é dito logo no início da sua 

palinódia, no segmento a respeito das antigas manifestações divinas e institucionalizadas de 

loucura (244b1-245c2), encará-las mais seriamente pode se revelar aconselhável. 

Particularmente, o tratamento que Sócrates dispensa à loucura iniciática se conecta às 

metáforas supracitadas, constituindo uma oportuna chave de leitura para o encadeamento do 

diálogo, especialmente no que se refere a esse segmento inicial da palinódia. Conforme se 

esclareça a importância dessa conexão entre a “doença” de Sócrates e a “cura” iniciática, 

tornar-se-á mais patente a relevância das interações entre as personagens para o refinamento 

da posição socrática sobre o amor, enquanto quarto tipo de loucura enviada pelos deuses. 

Destarte, atente-se para a efetiva descrição da loucura iniciática: 

Mas, de fato, das maiores doenças e penúrias nas estirpes, provenientes de algumas 

das antigas cóleras, a loucura, após se instaurar e profetizar descobriu a salvação 

para esses que [dela] precisavam, ao expedir preces e serviços aos deuses. [A 

loucura] calhou de tornar [as preces e serviços], para quem a possuísse, as 

purificações e as iniciações para os males presentes e os vindouros, após descobrir 

a libertação para o retamente enlouquecido e atado aos males presentes. (244d6-

e5) 

ἀλλὰ μὴν νόσων γε καὶ πόνων τῶν μεγίστων, ἃ δὴ παλαιῶν ἐκ μηνιμάτων ποθὲν 

ἔν τισι τῶν γενῶν ἡ μανία ἐγγενομένη καὶ προφητεύσασα, οἷς ἔδει ἀπαλλαγὴν 

ηὕρετο, καταφυγοῦσα πρὸς θεῶν εὐχάς τε καὶ λατρείας, ὅθεν δὴ καθαρμῶν τε καὶ 

τελετῶν τυχοῦσα ἐξάντη ἐποίησε τὸν ἑαυτῆς ἔχοντα πρός τε τὸν παρόντα καὶ τὸν 

ἔπειτα χρόνον, λύσιν τῷ ὀρθῶς μανέντι τε καὶ κατασχομένῳ τῶν παρόντων κακῶν 

εὑρομένη. 

 A loucura iniciática desponta como uma eficiente cura para antigas mazelas de 

família, provocadas por alguma cólera ou rixa antiga. Não se sabe, contudo, entre quais 
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grupos tais animosidades se instauraram. Por mais que se aceite, por exemplo, a sugestão de 

Linforth, de que se trata de uma cólera divina (1950a, p. 165) –  embora o texto não mencione 

os deuses nesse momento –, o que impediria de ela haver sido inspirada por um conflito entre 

famílias diferentes ou, ainda, entre membros de uma mesma família? Ademais, Thompson 

(1868, p. 43), Linforth (op. cit, p. 165), Hackforth (2001, p. 60) e Yunis (2011, p. 132) 

detectam, na passagem supracitada, alusões poéticas – embora Hackforth seja o único que 

ressalte sua suposta relação com o Orfismo, a partir das Rãs de Aristófanes, enquanto os 

demais salientam sua procedência trágica. Não obstante a imprecisão das referências, o que 

elas poderiam informar dessa caracterização da loucura ritualística? Para Ferrari, que sequer 

se detém nela propriamente, ela integra um catálogo, de cunho historiográfico (1987, p. 114), 

a fim de destacar a novidade da inclusão do “amor filosófico” nesse ilustre rol: “não há 

precedente histórico amplamente reconhecido para os benefícios do amor filosófico; pois o 

gênero filosófico de vida é um novo gênero, que não se estabelece simplesmente ao lado das 

variantes antigas de inspiração, mas [...] parcialmente usurpa suas funções” (Ibid. p. 118). A 

hipótese de Ferrari, conquanto instigante, carece de uma qualificação. Estaria Sócrates, de 

fato, arvorando-se em uma tradição poética, historicamente respaldada, para, depois, apontar 

mais claramente a singularidade da manifestação de loucura divina própria aos filósofos? 

Linforth é o único dos autores supracitados que realmente se debruça sobre a questão da 

loucura iniciática, de modo que suas contribuições se revelarão uma pedra de toque 

fundamental, não só para compreendê-la em si mesma, como, também, na economia desse 

segmento supostamente “historiográfico”.  

 Decerto, a poesia grega preservou um número considerável de obras em que famílias 

são afligidas por gerações, para a admiração de espectadores e leitores através dos tempos. 

No entanto, aponta Linforth, carece-se de qualquer fonte em que se ateste uma cura para tais 

mazelas. Os variados exemplos possíveis dessa loucura iniciática não encontram o desfecho 

benfazejo apontado por Sócrates. A conspícua ausência de um tal indício, ou “precedente 

histórico amplamente reconhecido”, como formula Ferrari, leva Linforth a sugerir o seguinte: 

Alguém poderia pensar que, com o vasto depósito de lendas gregas à nossa 

disposição, as famílias, às quais Sócrates se refere, poderiam ser facilmente 

reconhecidas. A vagueza de suas palavras indica que ele esperava ou que sua alusão 

fosse prontamente compreendida, ou que ela fosse – vaga. [...] Alguém poderia 

pensar na casa de Orcômeno, na casa de Atreu, e na de Preto de Argos, mas 

nenhuma dessas atende as exigências. [...] [Pois] a loucura [nelas] não operou 

nenhuma cura. Devemos então reconhecer que não sabemos que lenda Sócrates 
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tem em mente, e [...] que a vagueza da cláusula relativa, com ποθὲν e τισι, e τισί 

no plural, pode realmente significar que ele não tinha lenda alguma em mente 

(1944a, p. 169) 

 A escassez de fontes que corroborem a historicidade da loucura iniciática, aliada à 

patente vagueza dos termos empregados por Sócrates, fortalecem a suposição de Linforth de 

que não há um tal referencial. Sócrates não estaria se referindo a uma generalidade de mitos 

ou poesias, mas, na verdade, plasmando uma nova tradição por cima da antiga. Remissões 

poéticas claras como “παλαιῶν ἐκ μηνιμάτων” encobririam o fato de que a cura iniciática 

não se trata de qualquer coisa tradicional ou amplamente conhecida. Mas por que Sócrates 

reescreveria a história de maneira tão sutil? Primeiramente, para ressaltar o aspecto 

benevolente da loucura. Ela é quem descobre a cura e alivia efetivamente os que padecem 

dessas antigas cóleras (Ibid. p. 170). Segundamente, para equiparar essa loucura dos ritos 

àquelas mais famosamente benfazejas, como a profética e a poética: 

Sócrates se preocupa em mostrar que a loucura, que era, afinal, uma aflição tão 

inquietante, no mundo grego, quanto em qualquer lugar, poderia ser, às vezes, uma 

experiência produtiva das bênçãos à humanidade. Para lográ-lo, ele precisa que tal 

loucura salutar pareça [ser] nem revoltante, nem ridícula. A loucura do profeta 

inspirado ou do poeta inspirado não ofereceram dificuldade. O profeta e o poeta 

eram figuram dignificadas, que impunham admiração e respeito. Mas era diferente 

com o frenesi dos ritos religiosos. O que sabemos desses ritos mostra claramente 

que eles deviam parecer amiúde absurdos e, até mesmo, repugnantes para os 

cidadãos sóbrios e respeitáveis. [...] Ele enfatizou a divindade da loucura, ela 

mesma, e declarou que seu trabalho benevolente foi primeiramente demonstrado 

nas curas que foram efetuadas, não entre pessoas de temperamento fanático e 

instável, mas entre os altos círculos de antigas famílias aristocráticas. A palavra 

γένη sugeriria, a qualquer ateniense, a velha aristocracia grega (Ibid. p. 171) 

 A hipótese de Linforth é, decerto, arrojada. No entanto, o contexto a fortalece. O 

Fedro não carece de exemplos positivos de poetas, como Safo, Anacreonte e Estesícoro, e de 

profetas, como a Sibila e as profetisas de Dodona. Qual é, porém, o operador de curas 

familiares? Por mais que famílias aflitas pululem na tradição mítico-poética grega, elas não 

são retratadas como sendo, eventualmente, curadas. Não é este ou aquele indivíduo celebrado 

quem opera a cura, na descrição de Sócrates, mas a loucura, ela mesma, quem descobre esses 

meios e os profetiza para aqueles que deles precisam. Ao contrário, pois, do que Ferrari 

sugeriu, Sócrates não parte de um leque de referências historicamente respaldadas, mas, 

antes, altera essas referências e lhes dá um desfecho inusitado, porquanto benfazejo. Mas, 

por que Sócrates se dá ao trabalho de equiparar a loucura iniciática às prestigiadas divinatória 

e poética? Por que não incluir outra manifestação antiga não-institucionalizada de loucura? 

Ora, porque Sócrates tem Fedro como interlocutor, um celebrador renegado dos ritos 
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aristocráticos dionisíacos, de caráter iniciático, que pode lhe curar da sua enfermidade 

discursiva. 

 No início da palinódia, Sócrates caracteriza Fedro como o “homem da cidade da 

mirra”, possivelmente aludindo às conexões dessa planta aos ritos secretos profanados por 

seu interlocutor – como já se viu no primeiro capítulo. Mais adiante, ao recapitular sua 

divisão quádrupla da loucura divina, Sócrates associa a iniciática a Dioniso (265b3), 

divindade também correlacionada ao plátano, refúgio escolhido por Fedro,  sob o qual a 

conversa retratada no diálogo transcorre. Por fim, após a leitura do discurso de Lísias, 

Sócrates diz que se deixou conduzir pelo transe báquico junto da “cabeça divinal” de Fedro 

(ἑπόμενος συνεβάκχευσα μετὰ σοῦ τῆς θείας κεφαλῆς – 234d5-6). As alusões histórico-

religiosas, portanto, são consubstanciadas enquanto efetivos indícios, à medida que o texto, 

por meio dos comentários da personagem Sócrates, comprova o alinhamento entre Fedro e 

os ritos de Dioniso. Mas, se a inclusão da loucura iniciática no apanhado de Sócrates se 

explica pela filiação religiosa de seu interlocutor, qual seria exatamente o seu propósito – se 

é que haveria um, de todo? Responder essa pergunta permitirá, por um lado, aclarar o próprio 

estatuto das manifestações de loucura mais “circunspectas”, como a divinatória e a poética, 

bem como estruturar uma linha interpretativa para a sequência da palinódia.  

 Sócrates discerne, na loucura iniciática, qualquer propriedade curativa que não 

encontra respaldo naquilo que se preservou da cultura literária grega. No entanto, na abertura 

do diálogo, Fedro caracteriza a si mesmo como alguém sensível ao apelo da medicina, uma 

vez que ele acolhe a recomendação de Acumeno e se dispõe a caminhar pelas estradas rurais, 

provavelmente rumo a Mégara, tal qual Heródico haveria prescrito. Diante das preocupações 

dietéticas de Fedro, Sócrates revela sua faceta “hipocondríaca”: ele é um adoentado por 

discursos, que o seguiria por toda Ática, a fim de consumir a droga que lhe é adequada, o 

discurso erótico de Lísias – o qual, foi prescrito, enquanto tal, pelo próprio Fedro, logo depois 

de esbarrarem um com o outro. Seria Fedro o “profeta” apontado pela Loucura, junto de 

quem Sócrates buscaria recomendações, tal como se tratasse de uma espécie de médico? 

Antes de precisar o estatuto dessa suposta loucura de Fedro, cabe relembrar do 

sincoribantismo que Sócrates lhes atribui na abertura do diálogo. 

 Sócrates afirmou que se ignorasse quem é Fedro, é porque já haveria se esquecido de 

si mesmo (228a5). Por conta disso, ele se coloca na posição de traçar os passos do amigo por 
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conta própria, partindo daquilo que Fedro lhe disse, direta e claramente, sobre seu dia, e lhe 

acrescentando sua própria interpretação disso. Segundo Sócrates, Fedro haveria se exaltado 

ao se deparar com Sócrates, um sincoribante, enfermo por discursos (228b6-c1). O 

sincoribantismo que Sócrates atribui indiretamente a si mesmo e a Fedro, por um lado, 

antecipa o eventual perfilamento de Fedro como um adepto dos ritos extáticos báquicos e, 

por outro, estende, de alguma maneira, esse traço ao próprio Sócrates. No que consistiria, 

porém, o “sincoribatismo” e qual a sua relação precisa com os ritos báquicos? Novamente, 

Linforth se revelará um interlocutor precioso para avivar esse turvo pano de fundo religioso 

do Fedro. Os Coribantes, segundo Linforth, eram divindades estrangeiras: 

[Que] eram aceitas, até certo ponto, como membros do compósito e hospitaleiro 

panteão grego, ele mesmo, e, como outras divindades do panteão, estavam em 

relação imediata com a vida e o pensamento atenienses. Eram conhecidos [...] como 

demônios, sob cujo nome eram realizadas τελεταί na própria Atenas (1950b, p. 

123) 

 Os Coribantes, ao contrário de divindades já mencionadas, como Bóreas, as Musas e 

Zeus, não seriam propriamente “gregos”, mas estrangeiros incorporados ao panteão e 

consideravelmente presentes na “vida espiritual” ática, pelo menos. No contexto dramático 

do Fedro, a presença de divindades estrangeiras assimiladas pela cultura local pode não ser 

gratuita, ainda mais quando se leva em consideração o seguinte deslocamento: além de não 

serem divindades propriamente locais, seus ritos eram celebrados no âmbito urbano de 

Atenas. Fedro, porém, ao se deparar com seu sincoribante, não permanece dentro do 

perímetro urbano, mas, antes, conduz essa pequena “procissão” para os arredores rurais. Já 

sob esse aspecto preliminar, a menção aos Coribantes se coliga ao pano de fundo político que 

se atribuía à noção de ἀτοπία, de marginalidade e excentricidade. Ademais, na comédia 

aristofânica, os ritos coribânticos são considerados curativos, o que, para Linforth, permite 

que se aproxime As Vespas do Fedro: 

Nós podemos nos relembrar da cômica loucura de Filocléon nas Vespas e da 

tentativa de seu filho de curá-lo por meio dos ritos; e nós podemos nos relembrar 

que Sócrates, que estava enfermo de amor por discursos, encontrou na audição do 

discurso de Lísias um alívio comparável àquele propiciado pelos ritos coribânticos 

(Ibid. p. 151) 
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 Nos escassos registros dos ritos58, seus praticantes poderiam ser descritos como 

pessoas acometidas por alguma inquietação, da qual procurariam se despir59 – o que já as 

aproximaria notadamente do tratamento que Sócrates dispensa à loucura iniciática. Linforth 

constata, também, que, nos diálogos platônicos, amiúde, a menção aos ritos báquicos 

sucedem aquelas aos ritos coribânticos: “o verbo mais comum e geral βακχεύειν substitui o 

mais particular κορυβαντιᾶν” (Ibid. p. 135), como se estes fossem “explicados” por aqueles, 

em virtude da sua menor popularidade – conforme atestada pela exígua fortuna literária. Por 

conseguinte, é compreensível que o aspecto curativo dos Coribantes não encontre amplo 

respaldo histórico-literário. Seria Sócrates quem enxergaria neles esse potencial.  

 Desde o início do diálogo, Sócrates antecipa seu pendor pelos ritos dionisíacos, como 

se ele buscasse, junto de Fedro, a iniciação capaz de lhe curar a enfermidade discursiva, que 

o reduz a uma besta esfaimada. No entanto, se Sócrates já é um coribante, ou um bacante, 

por que ele precisaria afinal de Fedro – seriam respectivamente participante e ministrante dos 

ritos? Por mais que seja plausível, de acordo com a caracterização levada a cabo pelo próprio 

Sócrates de Fedro como um exemplar dionisíaco, é possível complementar essa hipótese da 

seguinte maneira: se os Coribantes são demônios que visitam Fedro, na qualidade de 

ministrante ou participante, até que ponto o demônio de Sócrates não seria coribântico?  

 O demônio de Sócrates, de certo modo, pode ser considerado o “responsável” 

dramático pela continuação do diálogo e, por conseguinte, pela própria palinódia. Não fosse 

pela sua intervenção, Sócrates haveria partido logo após proferir seu primeiro discurso 

erótico e o diálogo se daria por encerrado. Sua aparição, por mais providencial que possa 

parecer, à primeira vista, retoma, de maneira não muito clara, vários elementos religiosos da 

topografia do Fedro, como salienta Motte – o que nubla, de certa maneira, o aporte preciso 

das suas ações: 

                                                           
58 Fora das obras de Aristófanes e Platão, porém, não há registros dessa função curativa dos Coribantes, o que 

dificulta apurar se, de fato, esta constituía, sequer, uma função sua (LINFORTH, 1950b, p. 159). Para os 

propósitos desta dissertação, cabe ressaltar, não é embaraço algum que Platão, por fins filosóficos, haja se 

apropriado de uma tradição religiosa e a deturpado um pouco.  
59 “Os ritos pertenciam àquela classe de cerimônias religiosas que eram conhecidas como τελεταί. [...] Quando 

os ritos coribânticos eram chamados τελεταί, [essa] palavra era usada em um sentido particular e restrito. Um 

τελετή desse tipo era uma forma de ritual cuja principal função não era louvar os deuses, mas o direto benefício 

do participante. Nesse aspecto, parece-se com um sacramento. Existiam ministrantes (οἱ τελοῦντες) e 

participantes para os quais [os ritos] eram ministrados (οἱ τελούμενοι). Aqueles que recorriam às τελεταί 

buscavam o alívio de alguma ansiedade que os acometia e garantia de uma felicidade futura” (LINFORTH, 

1950b, p. 155). 
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O elogio do Amor pronunciado por Lísias não passava de uma obra sem-graça cujo 

único mérito era um hábil agenciamento de palavras. Ao refutá-lo, Sócrates sente 

a alma cheia de lembranças confusas que lhe dão a certeza de poder triunfar. De 

fato, sua primeira resposta já carrega a marca de um delírio que ele mesmo atribui 

ao local e à possessão das Ninfas. Sem dúvida, ele recebe também a assistência das 

Musas que ele invocou ao começá-la. E, contudo, o discurso vai suscitar, nele, um 

remorso e provocar a intervenção de seu δαίμων, que o convidará imediatamente a 

se retratar. É que a refutação permaneceu prisioneira de seu objeto: um amor sem 

elevação moral. A inspiração que desvairou Sócrates necessita, portanto, de uma 

purificação (1963, p. 473) 

 Motte reúne, eloquente e claramente, diversos elementos que ainda não foram 

introduzidos nesta dissertação, de modo que o enxerto acima servirá de idônea deixa para 

tanto. A palinódia é precedida por um primeiro discurso de Sócrates (237a7-241d3), em que 

ele, instado por Fedro, retoma a tese de Lísias, segundo a qual é melhor, para o jovem 

cortejado, entregar-se a um não-amante do que a um amante (236b1-4). Pouco antes de 

principiá-la, por meio de uma invocação às Musas (237a7-8), Sócrates recorre à bela Safo e 

ao sábio Anacreonte para explicar tanto seu desprezo pelo discurso de Lísias, quanto sua 

crença de que facilmente o superaria (235b5-d1). No decurso, porém, desse discurso – 

amparado pelas Musas, e pelos poetas e prosadores de antanho –, Sócrates se detém 

brevemente para aventar a possibilidade de que sua eloquência inusitada se deva a qualquer 

interferência local. Mais especificamente, a divindade do refúgio das personagens haveria 

dado azo à captura de Sócrates pelas Ninfas (238c5-d6). Ao encerrar seu discurso, Sócrates 

se mostra indisposto a continuar na companhia de Fedro. Ele deseja retornar à cidade (241e1-

242a2). Ao primeiro reclame de Fedro, contudo, Sócrates muda completamente de ideia – o 

que explica por meio de uma nova apelação às divindades. Só que, agora, trata-se do seu 

costumeiro demônio, cujo sinal divino se manifestou quando ele estava prestes a cruzar o rio 

(242b7-c1). 

 O demônio socrático se manifesta, portanto, em um momento dramático crucial para 

a continuação do diálogo. Cabe, então, destrinchar esse papel “inspirador” do demônio, no 

que tange a articulação da palinódia, bem como no alinhamento das referências religioso-

topográficas supracitadas. A explicação de Sócrates, para continuar sob o abrigo do plátano, 

na companhia de Fedro, não é das mais simples ou claras: 

Tive a impressão de ouvir uma voz, daqui mesmo, que não me deixaria partir antes 

de me abluir, já que errei perante a divindade. Sou, com efeito, um adivinho, 

embora não muito sério, mas como os que são fracos das letras, o suficiente para 

mim mesmo. Apreendo claramente, agora, o meu erro. A alma, pois, é um pouco 

adivinha também. (242c1-5) 
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τινα φωνὴν ἔδοξα αὐτόθεν ἀκοῦσαι, ἥ με οὐκ ἐᾷ ἀπιέναι πρὶν ἂν ἀφοσιώσωμαι, ὡς 

δή τι ἡμαρτηκότα εἰς τὸ θεῖον. εἰμὶ δὴ οὖν μάντις μέν, οὐ πάνυ δὲ σπουδαῖος, ἀλλ᾽ 

ὥσπερ οἱ τὰ γράμματα φαῦλοι, ὅσον μὲν ἐμαυτῷ μόνον ἱκανός: σαφῶς οὖν ἤδη 

μανθάνω τὸ ἁμάρτημα. ὡς δή τοι, ὦ ἑταῖρε, μαντικόν γέ τι καὶ ἡ ψυχή 

  Sócrates já invocou as Musas e já foi tomado pelas Ninfas. Agora, seu sinal 

costumeiro o retém, de modo que ele consegue ouvir a prescrição ritualística que parte do 

próprio lugar em que ele se encontra. A voz desse lugar não se confunde com aquela do 

demônio. O demônio, afirma Sócrates, “sempre me retém quando estou prestes a fazer 

algo”(ἀεὶ δέ με ἐπίσχει ὃ ἂν μέλλω πράττειν – 242c1), enquanto a voz ativamente lhe 

recomenda uma certa ação. Para Partridge, deve-se levar a sério a formulação estritamente 

negativa que Sócrates dá do seu demônio: “a aparição do sinal impede Sócrates quando ele 

está prestes a realizar sua ação. [...] Nada no sinal, ele mesmo, diz a Sócrates precisamente o 

que ele deve deixar de fazer” (2002, p. 81). Logo, o demônio não pode pedir a Sócrates que 

se ablua. O “máximo” que ele pode fazer é retê-lo, mais um pouco que o seja, ao lado de 

Fedro, para que ele possa executar a ablução – comandada pela voz “desse lugar mesmo” 

(αὐτόθεν). Muito se falou dos aspectos naturais do cenário do diálogo, mas, até agora, pouco 

se destacou uma faceta importante sua: a presença de artefatos religiosos que o configuram 

propriamente como um lugar sagrado. Segundo o próprio Sócrates: “o templo parece ser 

[consagrado] a Aqueloo e algumas das Ninfas, dadas as estatuetas e [aquelas estátuas] de 

meninas60” (Νυμφῶν τέ τινων καὶ Ἀχελῴου ἱερὸν ἀπὸ τῶν κορῶν τε καὶ ἀγαλμάτων ἔοικεν 

εἶναι – 230b6-7). A ninfolepsia de Sócrates, portanto, não é nada surpreendente. Afinal, ele 

está em um sítio historicamente dedicado às Ninfas61, entre outras divindades. O que 

surpreende, porém, é que elas não sejam as únicas presenças divinas a visitá-lo. 

Primeiramente, qualquer coisa o inflitrou de alhures: “estimo que algo corre, de algum lugar 

afora, enchendo-me como um vaso” (λείπεται δὴ οἶμαι ἐξ ἀλλοτρίων ποθὲν ναμάτων διὰ τῆς 

ἀκοῆς πεπληρῶσθαί με δίκην ἀγγείου – 235c7-d1). A natureza desse afluxo estrangeiro, 

contudo, nunca foi claramente precisada. Em seguida, ele invocou as Musas. No entanto, ele 

apenas acusou a efetiva possessão pelas Ninfas (238d1; 241e3). Por fim, após seu demônio 

lhe sinalizar caracteristicamente que ele deveria refrear-se e não cruzar o rio, Sócrates tem a 

                                                           
60 “Essas marionetes ou bonecas [...] eram, sem dúvidas, oferendas votivas; as ἀγάλματα eram provavelmente 

imagens de mármore, como o pequeno Pã que foi trazido de um santuário, na rocha da Acrópole, e, agora, 

encontra-se no Museu Fitzwilliam em Cambridge” (THOMPSON, 1868, p. 11). 
61 “Um relevo dedicatório do quarto século, retratando Aqueloo, Ninfas e Pã (263d6-7, 279b8) foi descoberto 

nas proximidades, comprovando esse culto” (YUNIS, 2011, p. 96). 



86 

 

impressão de ouvir uma voz do próprio santuário das Ninfas. A polifonia acusada por 

Sócrates de diferentes maneiras, desde a audição do discurso de Lísias, até a enunciação da 

sua palinódia, carece de uma resolução. Para resolvê-la, porém, é necessário considerar a 

primeira “tensão musical” do diálogo: aquela alcançada pela sobreposição das vozes das 

personagens ao canto incessante das cigarras. De acordo com Ferrari: 

O lugar para um zumbido é, afinal, no segundo plano. Sócrates e Fedro podem 

permanecer alertas apenas brevemente às cigarras. Após a verdadeira conversa 

começar, o som recua abaixo do limite notável para a atenção deles (e nossa), como 

devido; pois, música de fundo não pretende ser um tópico de conversação, mas 

para que se converse por cima dela. Contudo, apenas essa momentânea passagem 

alerta os leitores – pelo menos, se for um daqueles leitores que se preocupa [com 

algo] nos intermezzi – para o pano de fundo. (1987, p. 31) 

 Até agora, considerou-se o Fedro exclusivamente sob a perspectiva das interações 

entre as suas personagens, como se o texto esgotasse o diálogo por inteiro. Ferrari, contudo, 

constrói um aparato interpretativo, conquanto inusitado, bem razoável, qual seja, de que o 

próprio texto aponta, de certo modo, para as suas limitações. No caso em mãos, o artifício 

sonoro das cigarras não pode ser mencionado mais do que um par de vezes pelas personagens, 

como Sócrates o faz, por exemplo, tão logo eles se abrigam sob o plátano: “[o lugar] chilreia 

estival e claramente por meio do coro de cigarras” (θερινόν τε καὶ λιγυρὸν ὑπηχεῖ τῷ τῶν 

τεττίγων χορῷ - 230c1-2). O canto das cigarras, por uma espécie de metonímia, serve de voz 

ao lugar sagrado em que Sócrates e Fedro se encontram. Seu canto se prolonga por toda a 

duração do diálogo, embora apenas em alguns momentos Sócrates se lhe refira. Ferrari (1987, 

p. 28) e Corrêa62 (2007, p. 27-28), por exemplo, salientam o final da palinódia, quando 

Sócrates chama atenção ao canto das cigarras para narrar o mito delas para Fedro (259a1). 

No entanto, se as cigarras chilreiam pelo lugar sagrado, por que não aventar de que se trata 

da voz delas, aquela que Sócrates logra escutar, após a interferência de seu demônio? As 

cigarras não parecem cantar, ou deixar de cantar, por qualquer motivo específico – salvo 

mudanças de temperatura63. Mas, se elas são, de fato, mensageiras das Musas (259b4-d5), 

elas não poderiam intervir no andamento do diálogo, ou, melhor dizendo, ser utilizadas pelo 

cenário para tanto?  

                                                           
62 “Pois, ao meio dia, quando o calor é mais intenso, elas cantam (ou parecem cantar) mais alto, seja porque 

essa é a hora em que o seu trinar se destaca no silêncio e torpor geral causado pelo sol do verão, seja porque os 

raios do deus solar têm sobre elas um ‘efeito especial’”. 
63 “Os etólogos modernos não terminaram de estudar as motivação de seu canto ininterrupto – e, por isso mesmo, 

diversamente apreciado – que fator algum parece modificar, salvo as variações de temperatura, que reação 

alguma altera, exceto o pavor” (BODSON, 1976, p. 75-76). 
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Quando o narrador de um diálogo platônico descreve o segundo plano 

[background]64 da conversa entre as suas personagens (mesmo se o narrador é uma 

delas), nós convencionalmente lemos essa descrição como um meio de se 

estabelecer o mundo ficcional do diálogo; mas, quando aqueles que descrevem o 

segundo plano tomam parte diretamente na ação do diálogo, as mesmas 

convenções de leitura demandam que nós tomemos a descrição deles como uma 

reação espontânea ao seu ambiente ficcional (ao invés de, como no caso do 

narrador, uma manipulação premeditada desse ambiente) [...] Em suma, o que é 

particularmente chocante, nesse diálogo, é que o segundo plano não ficará contido 

no lugar a que pertence. Ele se torna um tópico proeminente de discussão e uma 

causa direta da ação conversacional, ao invés do que se esperaria, de uma 

influência, no máximo, indireta no seu curso (FERRARI, 1987, p. 3-4) 

 Sócrates e Fedro controlam, de certa maneira, o acesso que o leitor tem ao cenário do 

diálogo. O que chama a atenção de uma das personagens, pode não chamar a de outra, por 

exemplo. Esse contraste serviria, por sua vez, para atrelar este ou aquele matiz a esse 

elemento cênico. No caso, ambas as menções expressas às cigarras são feitas por Sócrates. 

Ele é quem escolhe, por assim dizer, demorar-se sobre o seu canto – um aspecto, quiçá, tão 

pronunciado para as personagens, que Fedro não julgaria oportuno trazê-lo à tona. Mas, se o 

lugar sagrado, de fato, chilreia através do coro de cigarras65, por que, então, não supor que é 

ele quem interpela Sócrates – por meio das cigarras?  

 No discurso anterior à palinódia, Sócrates invoca as Musas. Segundo Nussbaum, essa 

invocação é qualificada: “Musas da variedade ‘ligúria’ ou ‘de clara voz’. Nós podemos 

entender essas Musas como as do claro e salutar racionalismo a que Fedro pode estar atraído” 

(2001, p. 203). Fedro, o extático renegado, aproximar-se-ia perigosamente de um 

racionalismo iconoclasta lisiânico, o que seria espelhado pela incomum qualificação atrelada 

à invocação das Musas por Sócrates. Nussbaum, porém, não se atenta à relação entre a 

claridade dessas Musas (λίγειαι – 237a7), supostamente racionais, e aquela ecoada pelo coro 

das cigarras (λιγυρὸν – 230c2). Se há algum “racionalismo” nessas Musas, ou nesse discurso, 

                                                           
64 O inglês permite que Ferrari brinque com a oposição entre o background e o foreground do diálogo. Como 

esse jogo não se mantém em português, a despeito do bom “pano de fundo”, a tradução optou por manter essa 

dicotomia através do uso de “primeiro plano” e “segundo plano” respectivamente. 
65 Para Thompson, o verbo “ὑπηχεῖ” pode ter “τοῦ τόπου” (230c1-2) como sujeito ou ser impessoal (1868, p. 

11). Robin introduz um sujeito, que seria desinencial no texto, “mélodie” (1933, p. 7) – no que é seguido por 

Nunes (2011, p. 69). Hackforth é mais ousado: ele opta por “the music”, como sujeito do verbo, e toma a 

construção em genitivo, “τῷ τῶν τεττίγων χορῷ” como seu complemento nominal (2001, p. 25). Yunis 

simplesmente entende que o sujeito é “τοῦ τόπου”, como Thompson, mas não argumenta em prol dessa leitura. 

O verbo “ὑπηχεῖ” dificulta um acréscimo como aquele de Robin e Hackforth. Literalmente, o verbo significa 

“ecoar”. Logo, para acomodar “melodia”, Robin e Nunes parafraseiam o texto. Hackforth, por sua vez, torna-o 

irreconhecível e incompreensível: como a música do coro das cigarras ecoaria a si mesma? Que acidente 

geográfico seria responsável por esse curioso fenômeno acústico? A saída de Thompson e Yunis parece ser a 

mais recomendada: o lugar ecoa, por meio do canto das cigarras, de modo que a voz do coro “se torna” a sua 

própria voz.  
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é aquele do canto das cigarras, que se deixa levar pelas Ninfas. As cigarras cumprem, então, 

na economia simbólica do Fedro, um papel importante. Seu cantar associa diretamente as 

Musas às Ninfas66, bem como radica ambos os grupos de deidades no cenário do diálogo, a 

partir de onde eles podem interferir no desenrolar do drama, especialmente nos discursos que 

são proferidos. A plasticidade do canto das cigarras, no Fedro, permite que, a um só tempo, 

elas deem voz ao cenário, às Musas e às Ninfas e, por conseguinte, alertem Sócrates para a 

urgência da sua ablução. As cigarras dão azo àquilo que a alma tem de adivinha – o que, logo 

mais, é considerado uma institucionalizada e reputada manifestação de loucura de origem 

divina. A tensão entre as referências religiosas de Fedro e Sócrates, entre Dioniso e Zeus, as 

Ninfas e as Musas, os cultos rurais e os urbanos, resolve-se gradualmente pela 

permeabilidade que lhe confere o canto da cigarra, permitindo que a loucura de um revele a 

mácula que deve ser lavada pela do outro. A interação entre as respectivas loucuras, para ser 

patenteada, requer que se volte à descrição que Sócrates oferece da loucura divinatória: 

A profetisa de Delfos e as sacerdotisas de Dodona fizeram muitas e belas coisas, 

na sua loucura, pela Hélade, nos âmbitos privado e público, enquanto que, na sua 

sobriedade, poucas coisas, ou nenhuma, fizeram. Se falássemos da Sibila e dos 

outros – que, valendo-se da possessão divina, profetizaram largamente, para 

corrigir muitos – alargaríamos nossa fala, por coisas muito manifestas. No entanto, 

é digno o testemunhar daqueles, dos antigos, que puseram os nomes [das coisas], 

que não consideravam a loucura vergonhosa, nem reprovável (244b1-c1) 

ἥ τε γὰρ δὴ ἐν Δελφοῖς προφῆτις αἵ τ᾽ ἐν Δωδώνῃ ἱέρειαι μανεῖσαι μὲν πολλὰ δὴ 

καὶ καλὰ ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ τὴν Ἑλλάδα ἠργάσαντο, σωφρονοῦσαι δὲ βραχέα ἢ 

οὐδέν: καὶ ἐὰν δὴ λέγωμεν Σίβυλλάν τε καὶ ἄλλους, ὅσοι μαντικῇ χρώμενοι ἐνθέῳ 

πολλὰ δὴ πολλοῖς προλέγοντες εἰς τὸ μέλλον ὤρθωσαν, μηκύνοιμεν ἂν δῆλα παντὶ 

λέγοντες. τόδε μὴν ἄξιον ἐπιμαρτύρασθαι, ὅτι καὶ τῶν παλαιῶν οἱ τὰ ὀνόματα 

τιθέμενοι οὐκ αἰσχρὸν ἡγοῦντο οὐδὲ ὄνειδος μανίαν 

Isoladamente, a descrição da loucura divinatória parece se resumir à constatação das 

claras benesses advindas à Grécia pela possessão de certas figuras religiosas. Segundo a 

descrição que Sócrates dá sobre a sua própria adivinhação diletante, pode-se inferir que essas 

sacerdotisas apontavam, com clareza, os erros que careciam de abluição ou purificação de 

qualquer tipo. Por conta disso, os antigos não reprovavam a loucura delas. Essa descrição, 

contudo, articula-se facilmente a outras passagens do diálogo. Tais conexões retomarão as 

dificuldades inerentes à dinâmica entre Sócrates e Fedro, exploradas no capítulo anterior, 

                                                           
66 “[Há] uma tensão entre o culto dos deuses Olímpicos, tão proeminente na religião cívica urbanizada, e a 

veneração de divindades menores que exercia um papel especial na religião rural e privada” (CONNOR, 1988, 

p. 165). 
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mas as situarão dentro do contexto das loucuras divinas – o que constituirá uma primeira 

tentativa de solucioná-las. 

Sócrates centraliza sua descrição da loucura divinatória em torno de duas figuras 

religiosas, a Sibila de Delfos e as sacerdotisas de Dodona (244b1). Destarte, cabe notar que 

a indicação geográfica não é gratuita, mas ecoa importantes trechos do diálogo. Notadamente, 

a Sibila, radicada em Delfos, retoma sutilmente o comprometimento de Sócrates para com a 

auto-investigação – Sócrates disse que não foi capaz de se conhecer conforme insta a 

inscrição délfica (κατὰ τὸ Δελφικὸν γράμμα – 229e5). A menção à Sibila, pois, alinha a 

palinódia à busca socrática pelo autoconhecimento, anunciada anteriormente. As sacerdotisas 

de Dodona, embora não sejam referidas pelos nomes, como a profetisa de Delfos, não são 

menos significativas. Dodona é explicitamente caracterizado, por Sócrates, como o templo 

em que primeiramente foram proferidas profecias, ainda que por carvalhos (ἐν τῷ τοῦ Διὸς 

τοῦ Δωδωναίου ἱερῷ δρυὸς λόγους ἔφησαν μαντικοὺς πρώτους γενέσθαι – 275b5-6). 

Naquele tempo, preocupava-se apenas com a verdade do que era dito (275c1-2), ao contrário 

do que se passa na data dramática do diálogo, em que os novos sábios, entre os quais Fedro 

se incluiria (οὐκ οὖσι σοφοῖς ὥσπερ ὑμεῖς οἱ νέοι – 275b6-7), carecem dessa “ingenuidade” 

(εὐηθείας – 275c1), e detêm-se apenas na procedência e reputação dos seus interlocutores 

(275c1-2).  

A coordenação da Sibila às sacerdotisas de Dodona permite que se aproxime um 

número de momentos relativamente apartados do diálogo. O estranhamento de Sócrates no 

campo, sua marginalidade ou ἀτοπία, levou-o a considerar que as árvores não estavam 

dispostas a lhe ensinar, como as pessoas na cidade (230d3-5). Os antigos não tinham esse 

embaraço: escutavam seus primeiros vaticínios diretamente das árvores, porque elas diziam 

a verdade e eles eram ingênuos, ou inocentes. Sócrates parece gradualmente se aclimatar às 

paragens rurais, de modo que a mata começa a lhe interpelar, através do canto das cigarras 

que por ela ecoa. A paulatina “urbanização” do campo é acompanhada pelo “êxodo urbano” 

do demônio socrático. Sua sinalização é costumeira, ou seja, circunscrita ao perímetro 

urbano, dentro do qual Sócrates se limitava. Mas, agora, ele se manifesta até mesmo no 

campo, tornando-o um lugar mais familiar, porquanto permeado por experiências similares. 

Sócrates busca se conhecer no campo, como se um dos antigos, após visitar Delfos, escutasse 

os carvalhos e pedras em busca de um vaticínio. O deslocamento de Sócrates para o campo 
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faz com que ele encare a cidade com novos e maldosos olhos: os discursos anteriores, para 

ele, são repletos de “ingenuidade muito urbana” (ἡ εὐήθεια πάνυ ἀστεία – 242e5), como 

aponta Philip (1981, p. 455). Sócrates parece, agora, rechaçar aquilo que as pessoas da cidade 

estavam dispostas a lhe ensinar – resta saber como ele conseguirá motivar as árvores a 

assumirem o lugar dos seus concidadãos. Por fim, não é Sócrates quem profere as palavras 

que saem dos seus lábios, mas Fedro: “pelo teu discurso, que proferiu, através da minha boca, 

após [eu] haver sido drogado por ti” (ὑπὸ τοῦ σοῦ λόγου, ὃς διὰ τοῦ ἐμοῦ στόματος 

καταφαρμακευθέντος ὑπὸ σοῦ ἐλέχθη – 242e1-2). O campo e a cidade se confundem assim 

como Fedro e Sócrates: um fala pela boca do outro.  

Ao mesmo tempo, a ingenuidade aparece no interstício dos discursos socráticos com 

uma conotação aparentemente negativa. O primeiro discurso socrático não só é “ardiloso” 

(δεινὸν λόγον – 242d4), como também é “ingênuo e [foi pronunciado] sob [influência] de 

uma certa irreverência. Haveria discurso mais ardiloso?” (εὐήθη καὶ ὑπό τι ἀσεβῆ: οὗ τίς ἂν 

εἴη δεινότερος; – 242d7). O adjetivo “δεινός” apareceu anteriormente para caracterizar o 

sábio que se debruça sobre os mitos (229d4), o intelectual que compartilha da grosseria de 

Sócrates. A ingenuidade de Sócrates, no seu mais ardiloso ou terrível, seria compatível com 

aquela dos primitivos? Seria, antes, outra – e, quiçá, antagônica – face dela? Novamente, as 

tensões tomam conta do diálogo: a cidade se aproxima do campo, os jovens, dos antigos, os 

ardilosos, dos ingênuos, as Musas, das Ninfas. Em meio aos mais variados contrastes, ou 

tensões, Fedro, por meio dos seus entorpecentes, confunde-se com Sócrates – ou, pelo menos, 

é o que a alma de Sócrates divina. Sócrates, enfermo, carece de uma cura que as drogas de 

Fedro não lhe deram. Ele afirma que precisa se abluir, mas se detém antes que seus pés 

possam se molhar nas águas sagradas do rio. Para resolver esses impasses, é necessário 

considerar as interações entre as personagens sob outro prisma. Em um determinado ponto, 

Sócrates e Fedro se encontram sob um denominador comum – o que permitirá a Sócrates 

prosseguir na conversa com Fedro, para seu benefício. Mais especificamente, é a dupla 

simbologia do plátano que permite a Sócrates integrar suas referências e perspectivas com 

Fedro, a fim de suplantá-las para o benefício de sua auto-investigação.  

Insistiu-se, até aqui, com certa obstinação na caracterização de Fedro como uma 

figura dionisíaca – Fedro seria o celebrador degredado dos mistérios extáticos, como os 

Eleusinos, que careceria de uma reabilitação cívica para retornar devidamente a Atenas. 
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Sócrates, em contrapartida, seria uma figura decerto religiosa, porém mais contida e sóbria. 

A proximidade de Fedro lhe permitiria explorar os poderes curativos da “loucura iniciática” 

que seu amigo conheceria tão bem. Para sustentar essa posição, recorreu-se especialmente à 

importância que o plátano, enquanto καταγωγή, desempenharia na economia simbólica do 

diálogo – na sua sombra, porte e “tensão” com relação ao agnocasto. Fedro, inclusive, chega 

a jurar pela árvore, a fim de pressionar Sócrates a discursar: “juro para ti, mas por quem, por 

quem, entre os deuses? Por que não por este plátano?” (ὄμνυμι γάρ σοι—τίνα μέντοι, τίνα 

θεῶν; ἢ βούλει  τὴν πλάτανον ταυτηνί; – 236d9-e1). Para White, Fedro profere um voto 

profano: ele troca o divino pelo natural (1993, p. 32). Yunis estima que Fedro fala 

comicamente, esperando, de Sócrates, uma resposta afim (2011, p. 110). O contexto religioso 

do diálogo aconselha uma leitura menos mundana, ou pueril, do juramento de Fedro: ele pode 

jurar pelo plátano por ser um coribante, um bacante. Ao fazê-lo, porém, Fedro abre espaço 

para que outra tradição mítico-religiosa se inscreva no pano de fundo do diálogo, como 

observa Capra: 

O plátano é referido como, surpreendentemente, uma divindade. Em termos 

gregos, a quase personificação do plátano pode apenas ser lida como uma instância 

da ideia, muito comum, de que árvores (sempre femininas em grego) representam, 

ou são, a encarnação de criaturas divinas. Na ilha de Lesbos, uma inscrição 

menciona uma ninfa chamada Platáneis, mas, ainda mais interessante, é o fato de 

que πλατάνη parece haver sido uma palavra espartana para ninfa. Agora, o primeiro 

exemplo da palavra “ninfa”, na literatura grega, aparece na Ilíada III, quando é 

usada para invocar Helena, ela mesma. Similarmente, no que é claramente um eco 

de Odisseia 15.171-178, Estesícoro se refere a Helena como uma νύμφα. Isso 

também não é tudo. Pausânias nos informa de outra tradição dórica em Rodes, 

onde, após ser pendurada a uma árvore, Helena foi cultuada como uma δενδρῖτις, 

ou deusa da árvore. Quanto à Esparta, Helena era cultuada em dois lugares: 

Terapne e [...] Platanistas, um topônimo auto-explicativo. [...] O que eu discuti 

acima é, certamente, suficiente para sugerir que a deusa “escondida” no plátano de 

Platão pode, de fato, ser Helena (2014, p. 66-67) 

 O culto às ninfas das árvores, em diversos locais da Hélade, torna o juramento de 

Fedro menos cômico ou materialista. Certas “ninfas”, como Helena67, eram celebradas, 

alhures, como divindades. Não é exatamente claro, porém, o matiz que acompanha essa 

particular oblíqua menção ao seu culto arbóreo na Lacedemônia. Malgrado a vagueza do 

estatuto de Helena nesses cultos, segundo Capra, é possível defender que “fosse Helena uma 

deusa, uma heroína, uma divindade pré-grega arbórea, ou outra coisa, é bem claro que 

                                                           
67 Andò (1996) explora as muitas nuanças sociais por detrás da caracterização de mulheres humanas como 

ninfas. Avaliar em qual sentido Helena, na poesia épica, era considerada uma ninfa não constitui um dos 

presentes argumentos para consubstanciar sua relevância para a cena do Fedro, nem para sua legitimidade, de 

modo que, lamentavelmente, não será explorado aqui.  
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plátanos poderiam representá-la” (Ibid. p. 68). Logo, por mais que Fedro tivesse apenas seus 

referenciais religiosos em mente, ao jurar pelo plátano, ele aciona todo um campo simbólico-

religioso distinto ao enunciá-lo68. Sócrates se aproveitará disso para divisar uma estratégia 

capaz de superar o impasse da sua auto-investigação conjunta. Mais especificamente, ele 

prepara sua palinódia. 

 Sócrates responde ao juramento de Fedro de uma maneira inusitada. Ele discursará, 

como solicitado, mas o fará “encoberto” (ἐγκαλυψάμενος – 237a4) – por vergonha ou receio 

do que virá a dizer. Ele invoca as Musas, deixa-se tomar pelas Ninfas e, eventualmente, 

renega esse primeiro discurso e compõe outro, a palinódia, para se “purificar”. Não fosse a 

intervenção do demônio, o diálogo poderia haver acabado logo após Sócrates proferir seu 

discurso ímpio. Essa leitura “tradicional” do andamento do Fedro pode ser, contudo, 

contestada. Desde o juramento de Fedro, Sócrates adota uma clara estratégia, qual seja, a de 

apresentar uma palinódia nos moldes de Estesícoro. Para tanto, Sócrates precisa proferir 

inicialmente um discurso condenável para depois se retratar pelo que foi dito, por meio de 

outro discurso.  

 A presença de Estesícoro não é, em momento algum, escamoteada por Sócrates no 

interstício entre seus dois discursos. Ele menciona nominalmente o poeta antes de começar a 

falar e, também, no início do seu discurso, atribuindo-lhe a autoria dele (244a1-2). Ademais, 

em um gesto de relativa generosidade para com seus leitores posteriores, Sócrates também 

explica no que consiste a palinódia de Estesícoro: um rito purificador de que os “músicos” 

lançam mão quando atentam contra a divindade (243a2-b1). O aporte pleno dessa expressa 

referência poética, contudo, não foi devidamente apreciado pela literatura especializada. Por 

exemplo, pouco se fez da inusitada invocação que Sócrates dirige às Musas, no seu primeiro 

discurso, quando ele: 

Não pede por uma revelação plena, mas se limita a pedir por cooperação: ele espera 

que as Musas o ajudem em sua apresentação (“comigo”). Agora, isso é certamente 

sem paralelo em Platão e, deveras, muito raro alhures. Por outro lado, a Oresteia 

de Estesícoro também começa, precisamente, pelo mesmo pedido por cooperação 

(CAPRA, 2014, p. 45) 

 Sócrates não pede que as Musas falem por ele, mas, apenas, que o auxiliem. A 

diferença é sutil, mas instigante. Ademais, Sócrates invoca as Musas λίγειαι, tal como 

                                                           
68 “O plátano isolado, à margem do rio e ao pé do qual corre uma fonte, não é sem relação [...] àquele onde os 

companheiros de Helena vão para pendurar coroas de flores” (MOTTE, 1963, p. 469). 
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Estesícoro69 – em um dos raros usos dessa palavra, enquanto adjetivo, na prosa clássica e na 

poesia pré-helenística, em referência às Musas70 – como se ele ativamente se esforçasse para 

reunir, o mais rapidamente, o maior número possível de trejeitos do poeta. No entanto, o 

gesto mais flagrante da imitação socrática de Estesícoro consiste no seu encobrimento. Ao 

tapar seu rosto, e seus olhos, Sócrates emularia a cegueira do poeta e, consequentemente, sua 

cura, por meio da palinódia: 

Estesícoro (ou qualquer outro ator adotando sua persona) levanta-se ao final de 

uma canção que injuriou Helena, como se estivesse desprovido de visão; então, 

após se dirigir e reabilitar Helena, com uma canção revisada, o ator fingiria, muito 

teatralmente, recuperar sua visão, por sua palinódia. Essa interpretação é 

consistente com um detalhe que é muito difícil de se explicar de outra maneira: 

segundo Sócrates, Estesícoro compôs sua palinódia “imediatamente” e recuperou 

sua visão “de uma vez” após compor “toda a palinódia”, isto é, possivelmente, após 

o seu término. A “imediata” criação dos versos citados pareceria indicar uma 

apresentação (Ibid. p. 38) 

 A palinódia que Estesícoro dedicara a Helena não seria, então, qualquer expediente 

que convenientemente veio ao auxílio de Sócrates, quando da sua repentina consciência de 

que “atentou” contra uma divindade. Ao contrário, desde o juramento de Fedro, “o fantasma 

de Helena” passa a rondar o imaginário socrático, que procede a imitar Estesícoro, 

preparando-se, pois, para proferir dois discursos. Sócrates, como Estesícoro, fica “cego”, 

para depois, por meio da palinódia, reaver a visão. Sócrates, porém, altera o roteiro da 

apresentação. Ele não fica cego após seu primeiro discurso, mas antes mesmo de pronunciar 

qualquer palavra. Analogamente, ele também recupera a visão antes de que qualquer punição 

lhe haja sido dirigida.  

Então, quero me tornar mais sábio do que eles [Homero e Estesícoro] quanto a isso: 

antes de padecer uma injúria, por conta do Amor, tentarei lhe alçar minha palinódia, 

com a cabeça descoberta e não mais, como antes, encoberta pela vergonha (243b2-

6) 

ἐγὼ οὖν σοφώτερος ἐκείνων γενήσομαι κατ᾽ αὐτό γε τοῦτο: πρὶν γάρ τι παθεῖν διὰ 

τὴν τοῦ Ἔρωτος κακηγορίαν πειράσομαι αὐτῷ ἀποδοῦναι τὴν παλινῳδίαν, γυμνῇ 

τῇ κεφαλῇ καὶ οὐχ ὥσπερ τότε ὑπ᾽ αἰσχύνης ἐγκεκαλυμμένος 

                                                           
69 “Sócrates começa seu primeiro discurso por uma invocação às Musas que [...] sugere a direção que sua 

apresentação tomará (237a7): ‘ἄγετε δή, ὦ Μοῦσαι, εἴτε δι᾽ ᾠδῆς εἶδος λίγειαι”. A invocação imita formulações 

poéticas familiares e o mais próximo paralelo, da lírica restante, parece ser Estesícoro 240: ‘δεῦρ᾽ ἀγέ, 

Καλλιόπεια, λίγεια’” (PENDER, 2007, p. 16). 
70 “O epiteto λίγειαι é outro aspecto impressionante: esse é o único lugar, dentro da vasta prosa clássica, que 

usa o adjetivo λιγύς [...]. A forma λιγεία é ainda mais rara na poesia, exceto na épica, quando modifica 

principalmente a lira no período arcaico. Muito ocasionalmente, λιγεία modifica a(s) Musa(s), mas nenhum 

poeta pré-helenístico, incluindo a épica e a tragédia, usa-o mais de uma vez dessa maneira. Nenhum, isto é, 

exceto Estesícoro, em cujos escassos fragmentos ele aparece duas vezes em referência às Musas” (CAPRA, 

2014, p. 45). 
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 Homero sequer haveria se atinado para as consequências perniciosas de seus poemas 

escandalosos. Já Estesícoro, por sua familiaridade com as Musas (μουσικὸς ὢν), haveria 

discernido a causa de seu pesar e agido rapidamente de acordo (243a3-6). Sócrates, no 

entanto, quer superar ambos os poetas no que tange à sabedoria. Logo, ele não espera sofrer 

qualquer castigo antes de recorrer à antiga purificação para os que erraram quanto à mitologia 

(ἔστιν δὲ τοῖς ἁμαρτάνουσι περὶ μυθολογίαν καθαρμὸς ἀρχαῖος). Sócrates, embora só 

anuncie seu propósito de ser mais sábio agora, desde o momento que encobre a cabeça, por 

vergonha, já se adianta à “punição” e, consequentemente, prepara mais rapidamente sua 

retratação.  

 Fedro abriu margem para que Sócrates articulasse uma elaborada apresentação 

poética, em que suas respectivas referências culturais e religiosas podiam conviver, abrigadas 

por uma confortável ambiguidade. Helena é uma δενδρῖτις, assim como Dioniso – que 

também era chamado de “ἔνδενδρος” (DORTER, 1971, p. 282). Fedro e Sócrates podem 

honrar o plátano a partir de perspectivas religiosas distintas e, quiçá, estranhas à Àtica. Essa 

harmonização, porém, só é possível mediante a “iniciação” de Sócrates: após ser drogado por 

Fedro, é que as árvores se dispõem a lhe ensinar. A recondução à poesia épica permite que 

Sócrates reconheça a ambiguidade entre as Musas e as Ninfas, mas que ele próprio se firme 

em um terreno distinto do meramente poético. Ao contrário dos bons poetas, Sócrates não 

exortará apenas atos do passado (245a3-4), mas, ao contrário, hineará aquilo a que “ninguém 

cá de baixo” jamais será capaz de fazer justiça, a região supraceleste onde se encontram os 

Seres (τὸν ὑπερουράνιον τόπον – 247c4-5). Sócrates não vê mais apenas uma árvore, mas 

uma representação divina, cujo simbolismo lhe inspira uma complexa estratégia discursiva. 

Essa duplicidade das personagens é sinalizada pela caracterização de Fedro como “homem 

da mirra”. Após escutar o discurso de Lísias, Sócrates recorre a Anacreonte, a fim de 

justificar seu desinteresse pelo texto. Ora, um discípulo do poeta versifica cenas de amor em 

campos de mirra e lótus (MOTTE, 1963, p. 463). As drogas ritualísticas e plantas 

psicotrópicas cedem lugar facilmente para as imagens poético-religiosas.  

A palinódia, então, não sinaliza a substituição da loucura iniciática pela poética, 

através do diagnóstico divinatório. Na verdade, ela deflagra uma verdadeira integração dessas 

diferentes loucuras que não se reduz, afinal, a nenhuma delas individualmente. A divinatória 

profetiza para o benefício da Hélade, enquanto a iniciática para os membros das estirpes 
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danadas, purificando-as. Por fim, a própria loucura poética leva a alma a delírios báquicos 

(ἐκβακχεύουσα – 245a2), o que, curiosamente, adquire o caráter de uma iniciação – uma vez 

que os poeticamente sóbrios são considerados não-iniciados (ἀτελὴς – 245a5). O glissando 

entre as loucuras, à primeira vista, pode assomar como mais um dos “frustrantes” 

deslocamentos do Fedro. O diálogo, contudo, revelar-se-á generoso, quando, na sequência, 

mostrar como esses deslizes possibilitaram a construção do amor enquanto uma loucura 

divina e, por conseguinte, a resolução das principais tensões apontadas até agora, a partir da 

dramatização de uma iniciação erótico-filosófica. 

 Nesta seção, mostrou-se como, aos olhos de Sócrates, a loucura iniciática de Fedro 

assume contornos curativos, salutares – como se Sócrates efetivamente buscasse um médico 

para sua enfermidade discursiva. Ao mesmo tempo, o exame desse pano de fundo peculiar a 

Fedro ensejou uma aproximação entre ele e aquele do próprio Sócrates: eles são 

sincoribantes, visitados tipicamente por demônios, ainda que demônios diferentes. A 

conciliação dessas referências, porém, reaviva o problema da ἐσχατιά, apontado no primeiro 

capítulo. A cidade e o campo se sobrepõem, o lugar interpela Sócrates com a voz das cigarras, 

Fedro droga Sócrates e fala através da sua boca – o plátano se divide em Dioniso e Helena. 

O mapeamento dessas ambiguidades permitiu divisar, porém, um vislumbre de resolução: a 

partir da introdução de Helena e da poesia no diálogo, Sócrates pode se aproveitar das 

diferenças entre as personagens e articular uma estratégia para articulá-las. Ao contrário do 

que se deu anteriormente, a mistura das contribuições de cada personagem não redundará em 

uma indefinição das mesmas. Como a próxima seção começará a mostrar, essa mistura 

ensejará a fabricação do amor enquanto uma loucura divina – o que colocará em marcha o 

programa tifônico anunciado no início do diálogo. 

 

2.2 O contexto pederástico do mito 

 

 O mito da palinódia apresenta um escopo vertiginoso: diferentes cenários e 

temporalidades se descortinam, com relativa rapidez, ao longo da sua considerável extensão 

(246e3-257a1). Para abarcá-lo devidamente será aconselhável, o mais cedo possível, bem 

delimitar os fios de condução, os temas, as abordagens, enfim, as estratégias e ferramentas 

para encará-lo. Nesse sentido, a presente seção se prestará a recortá-lo, a partir de um viés 
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algo específico e limitado: a relação pederástica entre casal filosófico de amante e amado – 

ou contra-amantes. Pode-se, então, dizer que esta seção tratará de mostrar o que seria o quarto 

tipo de loucura divina, o amor, para que as subsequentes seções possam se encarregar de 

matizá-lo e inseri-lo dentro do escopo filosófico do Fedro. Toma-se, portanto, uma clara 

posição: o mito da palinódia não é apenas – e quiçá nem principalmente – uma exposição 

narrativa acerca de um casal de filósofos, nos moldes da pederastia ática. A apresentação da 

“intimidade” ou “conjugalidade” desse casal não passa de uma faceta sua mais superficial, 

que carece de um posterior aprofundamento – para que seus aspectos filosóficos possam 

aflorar mais claramente, especialmente no que se refere à auto-investigação socrática. 

Adjetivos como “filosófico”, “humano”, “divino”, serão utilizados sem uma delimitação 

prévia, como se seu emprego, no contexto do mito, fosse claro por si só. Esta primeira 

incursão servirá como uma espécie de planta baixa, a ser plenamente acabada ao longo deste 

e do próximo capítulo. Ao mesmo tempo, cabe ressaltar que a faceta pederástica não é 

desprezível. O desprezo, ou ignorância, a respeito das peculiaridades do contexto ao qual o 

mito se refere, pode criar equívocos graves para a interpretação dos seus aspectos mais 

propriamente filosóficos. A leitura fácil de que o mito é um convite à abstenção sexual, ou à 

“sublimação da sexualidade”, conforme a sequência da dissertação tratará de mostrar, nubla 

muito do que ele tem a dizer sobre o aporte filosófico das relações intra e interpessoais, 

especialmente no que se refere à tensão entre alma e corpo na condução de uma vida 

filosófica, como o próximo capítulo particularmente tratará de argumentar.  

 A loucura erótica não toma o frontispício do mito da palinódia imediatamente. Sua 

aparição, relativamente tardia, é conspícua e, aparentemente, responsável por uma importante 

modulação na narrativa. O discurso sobre a quarta loucura (ὁ λόγος περὶ τῆς τετάρτης μανίας 

– 249d4) passa a privilegiar, pela primeira vez, personagens propriamente humanas: não se 

tratam mais de almas que, eventualmente, encarnarão e assumirão essa forma (249b1-2), mas 

efetivamente de almas não-divinas encarnadas em um corpo terrestre, por meio de um 

encaixe ou “enraizamento” (246c5) – o que será discutido, com maior precisão, na segunda 

seção do próximo capítulo. A introdução dessas novas personagens, ao já vasto elenco do 

mito, não significará o desaparecimento das anteriores. Antes, tornar-se-á patente o quanto 

as novas paragens se sobrepõem às antigas, tornando o exercício interpretativo cada vez mais 

taxativo, quando pretensamente exaustivo. Para não falsear a profundidade do mito, alinhar-



97 

 

se-á todos os elementos que ele concatena, mais ou menos claramente, para que, depois, eles 

possam ser devidamente contemplados em sua vertiginosa inteireza. Atente-se, então, para a 

resumida, e gramaticalmente desafiadora71, descrição da quarta loucura divina, que será 

destrinchada na sequência do mito: 

É, com efeito, para cá que todo o discurso sobre a quarta loucura divina conduzia 

– quando, olhando para o belo cá de baixo, [a alma], após rememorar o verdadeiro, 

empluma-se e, ciosa de alçar voo, volta-se para cima, mas incapaz [de alçar voo], 

olhando para cima, como um pássaro, e descuidando do que está abaixo, ela é 

acusada de estar louca – como, então, padecendo do melhor e dos melhores dos 

entusiasmos, para quem o possui e para aquele que deles compartilha, chama-se 

aquele que ama as coisas belas de amante, conforme participa dessa loucura 

(249d3-e3) 

ἔστι δὴ οὖν δεῦρο ὁ πᾶς ἥκων λόγος περὶ τῆς τετάρτης μανίας—ἣν ὅταν τὸ τῇδέ 

τις ὁρῶν κάλλος, τοῦ ἀληθοῦς ἀναμιμνῃσκόμενος, πτερῶταί τε καὶ 

ἀναπτερούμενος προθυμούμενος ἀναπτέσθαι, ἀδυνατῶν δέ, ὄρνιθος δίκην βλέπων 

ἄνω, τῶν κάτω δὲ ἀμελῶν, αἰτίαν ἔχει ὡς μανικῶς διακείμενος—ὡς ἄρα αὕτη 

πασῶν τῶν ἐνθουσιάσεων ἀρίστη τε καὶ ἐξ ἀρίστων τῷ τε ἔχοντι καὶ τῷ 

κοινωνοῦντι αὐτῆς γίγνεται, καὶ ὅτι ταύτης μετέχων τῆς μανίας ὁ ἐρῶν τῶν καλῶν 

ἐραστὴς καλεῖται 

 Ao contrário das loucuras precedentes, a erótica, aparentemente, pode se manifestar 

em qualquer pessoa que ame as coisas belas – ela não precisa exercer um cargo religioso, ser 

membro de uma família nobre, ou ser poeta. Basta possuir tamanha suscetibilidade à Beleza, 

de modo a se rememorar da verdade a partir das suas imagens terrenas, a ponto de olhar 

apenas para cima e descuidar das coisas “cá de baixo”, ao seu redor. O deslocamento operado 

pelo mito da alma à pessoa – essa “guinada antropológica” por assim dizer – será discutido 

mais adiante com maior demora. Por ora, cabe salientar o aspecto “social” dessa quarta 

loucura. Não é afirmado que o amante do belo se encontra, efetivamente, tomado pela loucura 

– não há uma loucura que lhe interpela profeticamente, por exemplo. Ele é acusado de estar 

louco por descuidar das coisas terrenas, por se interessar pelas que estão acima. Os antigos 

que louvavam, por exemplo, a loucura divinatória, talvez não hajam chegado a nomear 

elogiosamente a erótica, de modo que seu estatuto parece, de um ponto de vista social, mais 

problemático. Se o apanhado das três primeiras loucuras dá a entender que elas já foram 

socialmente benquistas, o mesmo não parece se estender à quarta. Ao mesmo tempo que 

Sócrates diz que ela é o melhor dos entusiasmos, não há uma enumeração das suas conquistas 

nos âmbitos “privado e público” da Hélade, na cura de nobres ou na educação das gerações 

                                                           
71 “Vigorosos anacolutos revelam a excitação de Sócrates, conforme ele se aproxima da apresentação de ἔρως: 

o pronome relativo ἣν (sc. μανίαν) é deixado em suspenso; na cláusula ὅταν, πτερῶταί nunca recebe um verbo 

finito para lhe balancear, no rastro de τε καὶ; particípios amontoam-se” (YUNIS, 2011, p. 147). 
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vindouras. As vantagens superlativas da loucura erótica, pelo visto, carecem de uma 

elaboração mais extensa que as demais loucuras, circunscritas a esferas bem demarcadas de 

linhagens ou ocupações. 

 A descrição da erótica, a despeito da sua relativa concisão, traz a discussão sobre as 

manifestações de loucura divina, uma noção cara ao mito. O amante é aquele que, de alguma 

maneira, foi capaz de discernir, nas coisas “cá embaixo”, algo das que estão “lá em cima” – 

e que são as verdadeiras. A topografia do mito será melhor desenvolvida mais adiante, mas, 

por ora, pode-se adiantar que se trata notadamente da oposição entre as coisas sensíveis e as 

inteligíveis, os Seres, que residem na região supraceleste. O amante, portanto, é aquele que 

vê, no sensível, o inteligível. Sua visão é tão penetrante e pungente que ela alcança, a partir 

das coisas que o rodeiam, aquelas que se encontram mais “acima”, as quais passam a lhe 

mobilizar a atenção. Ao mesmo tempo, esse amante não passa a ignorar, ou desprezar, 

completamente as coisas terrenas, mas a estabelecer uma relação diferenciada com elas a 

partir do seu contato, algo fugidio, com as supracelestiais. De todo modo, essa relação 

diferenciada com o que está ao seu lado, granjear-lhe-á a alcunha de “louco” por aqueles que 

não compartilham do seu transporte – o qual será melhor precisado ao longo desta seção. Ao 

final, a pederastia do mito da palinódia aplainará, um pouco, a distância entre esses pontos 

notáveis, o terreno e o supracelestial, sugerindo uma espécie de sobreposição complexa entre 

eles – como se o amor efetivamente fosse capaz de vencer a distância que separa o além dos 

céus da terra.  

 O mito trabalha com uma noção bem restrita de “amante”: apenas aqueles que fazem 

o “percurso” de baixo para o alto e se rememoram da verdadeira Beleza é que podem ser 

chamados de amantes. Os que se detêm em alguma etapa desse processo, ou sequer o iniciam 

de todo, não são amantes. Curiosamente, para chamar atenção para essa importante distinção, 

tanto para economia do mito, quanto para a do diálogo, Sócrates emprega a terminologia 

iniciática – o que será explorado, com maior detalhe, na quarta seção deste capítulo, quando 

se retornará à dinâmica de Fedro e Sócrates. Certos amantes, ele diz, não foram iniciados 

recentemente, ou foram corrompidos em algum momento, de maneira que eles não podem, 

aguda ou precisamente, levar a Beleza daqui para lá em cima (ὁ μὲν οὖν μὴ νεοτελὴς ἢ 

διεφθαρμένος οὐκ ὀξέως ἐνθένδε ἐκεῖσε φέρεται πρὸς αὐτὸ τὸ κάλλος – 250e1-2). A falta de 

agudeza na sua apreensão da Beleza se traduz em uma conduta irreverente e excessiva: 
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Após ver uma das coisas, que têm seu nome devido àquela [isto é, à Beleza], como 

não consegue reverenciá-la, ao olhá-la, após se deixar dominar  pelo prazer, de 

quatro, procede a montar e copular [com a coisa bela]. [Ele] não teme, nem se 

envergonha, ao perseguir um prazer contrário à natureza, entabular uma relação 

carnal por meio do excesso (250e2-251a2) 

θεώμενος αὐτοῦ τὴν τῇδε ἐπωνυμίαν, ὥστ᾽ οὐ σέβεται προσορῶν, ἀλλ᾽ ἡδονῇ 

παραδοὺς τετράποδος νόμον βαίνειν ἐπιχειρεῖ καὶ παιδοσπορεῖν, καὶ ὕβρει 

προσομιλῶν οὐ δέδοικεν οὐδ᾽ αἰσχύνεται παρὰ φύσιν ἡδονὴν διώκων 

 O amante cuja iniciação não é recente não é capaz de alinhar, com agudeza, a Beleza 

terrestre com a supracelestial. Por conta disso, ele trata a coisa bela terrena, que lhe chamou 

atenção, como uma coisa mundana: ele não reconhece a suposta sacralidade daquilo que vê, 

de modo que sua conduta é irreverente. A ausência de reverência, por sua vez, leva-o a adotar 

um comportamento quase animalesco. Ele se deixa dominar por um prazer contrário à sua 

natureza e a entravar relações sexuais com a coisa bela, à maneira de uma besta a fim de gerar 

descendência72. Subjugado por esse prazer, ele procede com violência excessiva para com a 

coisa bela que lhe cativou, sem temer ou se envergonhar de todo. Essa amante corrompido – 

doravante referido assim, para evitar paráfrases truncadas como “o amante que não foi 

recentemente-iniciado” –, contudo, sai rapidamente de cena. A concisa, porém complexa, 

descrição da sua conduta erótica poderá ser melhor precisada mais adiante, a partir do que é 

dito do amante recém-iniciado – em torno do qual a presente discussão se demorará por ora: 

Já o recém-iniciado, o que já viu muito [das coisas belas], quando vê um rosto de 

talhe divino, ou o feitio de um corpo, que evocam bem a Beleza, primeiramente 

sente um calafrio e um dos pavores de então o percorre. Em seguida, ao encará-lo, 

reverencia-o como um deus, e se não temesse a reputação de louco desvairado, 

ofereceria sacrifícios, para seus prediletos, como se fossem, de fato, estátuas 

divinas (251a2-6) 

ὁ δὲ ἀρτιτελής, ὁ τῶν τότε πολυθεάμων, ὅταν θεοειδὲς πρόσωπον ἴδῃ κάλλος εὖ 

μεμιμημένον ἤ τινα σώματος ἰδέαν, πρῶτον μὲν ἔφριξε καί τι τῶν τότε ὑπῆλθεν 

αὐτὸν δειμάτων, εἶτα προσορῶν ὡς θεὸν σέβεται, καὶ εἰ μὴ ἐδεδίει τὴν τῆς σφόδρα 

μανίας δόξαν, θύοι ἂν ὡς ἀγάλματι καὶ θεῷ τοῖς παιδικοῖς 

 O contraste entre esses dois amantes é pronunciado. Primeiramente, a coisa bela passa 

a adquirir contornos mais precisos: trata-se de um rosto ou corpo belo. Segundamente, ela 

não ocasiona a dominação de qualquer prazer “contrário à natureza”, mas, antes, suscita um 

calafrio73 e um pavor, referente à contemplação, prévia à encarnação, do Ser de Beleza. A 

combinação desse calafrio e desse pavor engendram, no amante, uma reverência pela coisa 

bela, que passaria a ser tratada como uma estátua divina, se ele não temesse a reputação de 

                                                           
72 “βαίνειν”, enquanto verbo transitivo, nesse contexto, refere-se à copulação animal, enquanto “παιδοσπορεῖν” 

refere-se literalmente à geração de prole (YUNIS, 2011, p. 151-152). 
73 “Tanto φρίκη quanto ῥῖγος são usados por Hipócrates para denotar o calafrio de uma febre” (THOMPSON, 

1868, p. 62). 
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“louco desvairado”. Essa descrição do amante recém-iniciado, por oposição ao corrompido, 

parece se opor à inicial, em que o amante da Beleza é acusado de se encontrar louco. A 

hesitação mencionada acima parece ser, portanto, uma reação inicial que será eventualmente 

superada de alguma maneira. Mais especificamente, ela será resolvida por uma intensa e 

violenta refrega entre as partes da alma do amante, conforme ele se aproxima do jovem belo. 

Resumidamente, a visão do jovem põe toda a alma em polvorosa (253e5-6), à medida que a 

Beleza eflui adentro dela, através dos olhos do amante (251b1-3). O mito retrata um amante 

recém-iniciado cujo cocheiro calha de se impor ao cavalo mau, infundindo-lhe, por meio da 

força, o seu próprio sentimento de reverência e temor diante do mancebo (τοῖς παιδικοῖς 

αἰδουμένην τε καὶ δεδιυῖαν – 254e5-6). Apenas após a instauração dessa particular 

“afinação” da alma é que o amante efetivamente se aproxima do seu amado e a pederástica 

da palinódia é devidamente apresentada. 

 A relação que será entabulada entre amante e amando remonta ao passado pré-

encarnatório de suas respectivas almas. Idoneamente, amantes que seguiram um determinado 

deus procurarão, nos seus prediletos, por antigos companheiros de cortejo. No entanto, o 

caráter divino do amado, ao contrário da sua beleza, não é imediatamente manifesto, o que 

transformará a corte do amante em uma investigação do caráter do amado. O curioso dessa 

investigação, acerca do amado, é que ela reverberará sobre o próprio caráter do amante – o 

que aproximará largamente a erótica da palinódia da auto-investigação encetada ao longo do 

Fedro. 

 São atribuídas, primeiramente, certas características aos amantes, de acordo com os 

deuses que guiaram suas almas antes da encarnação. Malgrado as diferenças, todos os 

amantes comungam dessa relação “imitativa” para com um determinado deus. No entanto, o 

acesso a essas características divinas não é imediato, mas, antes, constitui um projeto para 

toda a existência:  

[O amante], à medida do possível, ao longo da sua existência, honra[rá] e imita[rá] 

esse direcionamento – cada coreuta de acordo com o deus respectivo – para o 

amado e para os outros com quem se associa e lida – desde que não hajam se 

corrompido ou que a primeira encarnação haja findado (252d2-5) 

καὶ οὕτω καθ᾽ ἕκαστον θεόν, οὗ ἕκαστος ἦν χορευτής, ἐκεῖνον τιμῶν τε καὶ 

μιμούμενος εἰς τὸ δυνατὸν ζῇ, ἕως ἂν ᾖ ἀδιάφθορος καὶ τὴν τῇδε πρώτην γένεσιν 

βιοτεύῃ, καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ πρός τε τοὺς ἐρωμένους καὶ τοὺς ἄλλους ὁμιλεῖ τε 

καὶ προσφέρεται 

 Os amantes se dividem de acordo com a divindade que suas almas seguiram antes de 

encarnar. Cada deus fornece um direcionamento específico, um τρόπος, para cada amante 
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honrar e emular diante do seu amado e das demais pessoas do seu ciclo de relações. A 

emulação, porém, parece ser qualquer coisa a ser aprimorada ou praticada por uma larga 

duração de tempo – o amante tem a existência inteira para fazê-lo, na medida do possível. 

Essa elusiva “medida do possível” surpreendentemente será determinada pela relação erótica 

entre ele e seu amado, à medida que eles partirão de um mesmo τρόπος para emular o divino. 

 Os casais são formados a partir da confluência de τρόποι: amante e amado devem 

haver seguido o mesmo deus antes de encarnar sob a forma humana. No entanto, ao contrário 

da Beleza manifesta de um jovem qualquer – para a sensibilidade ática clássica, pelo menos 

– o τρόπος é objeto de uma investigação. Afinal, o τρόπος não irradia como a Beleza, assim 

como ele sequer se encontra acabado, aparentemente, no amante – o que dirá em uma pessoa 

bem menos madura, como o mancebo que calha de lhe chamar atenção. O amado, pois, é 

submetido a uma investigação pelos seus amantes: “os [seguidores] de Zeus, com efeito, 

buscam pelo amado cuja alma seja brilhante74 como a sua” (οἱ μὲν δὴ οὖν Διὸς δῖόν τινα εἶναι 

ζητοῦσι τὴν ψυχὴν τὸν ὑφ᾽ αὑτῶν ἐρώμενον – 252e1-2). O amante, porém, assomará também 

como um “objeto de estudo”, ao lado do seu amado.  

 A paridade de τρόποι se coaduna exemplarmente bem com as expectativas de uma 

relação pederástica à primeira vista75. O amado é um projeto, uma “estátua”, que o amante 

tratará de esculpir, após escolhê-lo a partir do seu direcionamento – “cada [amante] escolhe 

seu amor, entre os belos [jovens], a partir do seu direcionamento, e como se [o jovem] fosse 

um deus, lapida e aprimora uma estátua [dele] para si mesmo, a fim de honrá-lo e celebrá-

lo” (τόν τε οὖν ἔρωτα τῶν καλῶν πρὸς τρόπου ἐκλέγεται ἕκαστος, καὶ ὡς θεὸν αὐτὸν ἐκεῖνον 

ὄντα ἑαυτῷ οἷον ἄγαλμα τεκταίνεταί τε καὶ κατακοσμεῖ, ὡς τιμήσων τε καὶ ὀργιάσων – 

252d5-8). A resistência inicial do amante em honrar o amado é vencida à medida que ele 

toma para si o encargo de torná-lo uma estátua digna de tais honrarias. Não é por frivolidade, 

ou pura abnegação, que o amante esculpe “para si” (ἑαυτῷ) uma estátua divina a partir de um 

mancebo. O uso do dativo de interesse é mais do que justificado, porque se trata de um 

                                                           
74 “δῖόν: literalmente ‘brilhante’, mas o jogo baseado na justaposição com Διὸς acrescenta o sentido de ‘semelho 

a Zeus’, que é o ponto de Sócrates nas linhas seguintes” (YUNIS, 2011, p. 156). 
75 Ao longo desta seção, reconstruir-se-á, na medida do possível, o que seria a pederastia corrente, contra a qual 

aquela do Fedro se oporia ou se aliaria. Por ora, assumir-se-á a visão simplificada de que homens mais velhos 

buscavam gratificação sexual de jovens belos oferecendo em troca favores políticos e materiais. 
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expediente necessário para o aprimoramento e bom desempenho da emulação, do próprio 

amante, do deus que lhe cabe:  

Se antes não haviam incursionado nessa ocupação, ao se encarregar [dela], irão 

aprendê-la, por conta própria, de qualquer maneira que possam. Rastreando, por 

seus próprios meios, a fim de descobrir a natureza dos seus próprios deuses, 

conseguem-no por haver sido forçados a olhar na direção do deus. Alcançando-o, 

entusiasmados, por meio da memória, tomam, dele, os seus costumes e ocupações, 

de acordo com o quanto é possível, para os humanos, participar do divino. 

Responsabilizam o amado por essas coisas e o amam ainda mais. Se eles as tiram 

de Zeus, como as bacantes, despejá-la-ão sobre a alma do amado, fazendo-o, tanto 

quanto possível, semelhante aos seus próprios deuses (252e4-253a7) 

ἐὰν οὖν μὴ πρότερον ἐμβεβῶσι τῷ ἐπιτηδεύματι, τότε ἐπιχειρήσαντες μανθάνουσί 

τε ὅθεν ἄν τι δύνωνται καὶ αὐτοὶ μετέρχονται, ἰχνεύοντες δὲ παρ᾽ ἑαυτῶν 

ἀνευρίσκειν τὴν τοῦ σφετέρου θεοῦ φύσιν εὐποροῦσι διὰ τὸ συντόνως ἠναγκάσθαι 

πρὸς τὸν θεὸν βλέπειν, καὶ ἐφαπτόμενοι αὐτοῦ τῇ μνήμῃ ἐνθουσιῶντες ἐξ ἐκείνου 

λαμβάνουσι τὰ ἔθη καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα, καθ᾽ ὅσον δυνατὸν θεοῦ ἀνθρώπῳ 

μετασχεῖν: καὶ τούτων δὴ τὸν ἐρώμενον αἰτιώμενοι ἔτι τε μᾶλλον ἀγαπῶσι, κἂν ἐκ 

Διὸς ἀρύτωσιν ὥσπερ αἱ βάκχαι, ἐπὶ τὴν τοῦ ἐρωμένου ψυχὴν ἐπαντλοῦντες 

ποιοῦσιν ὡς δυνατὸν  ὁμοιότατον τῷ σφετέρῳ θεῷ 

 Sob a guisa de preservar a assimetria da pederastia clássica, o mito começa a 

introduzir uma reciprocidade insuspeitada na relação entre o amante e seu amado. Decerto, 

o amante é quem toma, para si, o encargo da formação do seu jovem dileto. O seguidor de 

Zeus, por exemplo, após descobrir-se enquanto tal, esculpirá o amado na semelhança dessa 

divindade. Sob esse prisma, as excentricidades escatológicas do mito conservam a 

prerrogativa formativa que o amante detém sobre seu amado. Mas, por outro lado, o amante 

jamais descobriria sua própria natureza sem haver olhado na direção do seu deus por meio 

deste ou daquele jovem. Aquilo que o amante passa para o amado, os costumes e ocupações 

divinas, são-lhe apenas desvelados mediante o contato com o jovem. Não se trata de uma 

transmissão linear, que se inicia pelo deus e passa pelo amante até chegar no amado. Antes, 

trata-se de uma relação triangular, em que o deus refulge tanto para o amante, quanto para o 

amado, de modo que ambos aprendem um com o outro, isto é, reciprocamente76. Mesmo um 

amante mais “experiente” só aprendeu qual era a sua natureza – a partir da qual, os costumes 

e ocupações (τὰ ἔθη καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα) que deverá passar adiante para o amado se tornam 

manifestos – porque anteriormente teve contato com um jovem ou, quiçá, porque ele mesmo 

foi um “jovem” para outro amante. Sem essa reciprocidade, em termos de emulação do 

direcionamento divino, amante e amado se encontram, provavelmente, em um mesmo 

                                                           
76 “Num nível psíquico, exprime uma relação triangular, no seio da qual as duas almas assemelham-se uma à 

outra, como duas capacidades ativas de saber, e que essa capacidade é igualmente semelhante ao deus. As almas 

estão em relação uma à outra sobre um mesmo eixo, e esse eixo, sobre o qual elas convergem, é dirigido ao 

deus” (GILL, 2007, p. 160). 
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patamar. A introdução do contra-amor (ἀντέρως), na sequência, cimentará essa flexibilização 

dos papéis eróticos e patenteará o cunho revisionário da pederastia do Fedro.  

 O amor, no mito, é definido como a efluência da Beleza que penetra a alma do amante 

quando ele olha o amado. Ao olhar para o amado, o amante, também, redescobre o seu deus-

guia, a φύσις da sua alma, e os ἔθη e ἐπιτηδεύματα que deve emular a fim de fazer jus ao 

τρόπος que lhe cabe. A relação erótica, porém, não se esgota no fluxo que se inicia na Beleza 

e no deus, passa pelo amado e termina no amante. Por um lado, o amante passa a imitar 

melhor o deus, conforme lapida o amado à semelhança da divindade – por dispor de um 

modelo que confirma sua disposição – e sua alma passa a transbordar com os eflúvios da 

Beleza: “a fonte dessa correnteza [...] após muito verter na direção do amante, encheu-o, e, 

após transbordá-lo, passa a fluir a partir dele” (ἡ τοῦ ῥεύματος ἐκείνου πηγή [...] πολλὴ 

φερομένη πρὸς τὸν ἐραστήν, ἡ μὲν εἰς αὐτὸν ἔδυ, ἡ δ᾽ ἀπομεστουμένου ἔξω ἀπορρεῖ – 255c1-

3). Por outro, o amado adquire ou reforça o seu próprio τρόπος, por meio da atuação lapidar 

do amante e, mais surpreendentemente, passa a experimentar um eco (τις ἠχὼ – 255c4) do 

amor nutrido pelo amante. O excesso transbordante da Beleza escorre de volta para o amado 

e lhe penetra a alma por meio, também, dos olhos (τὸ τοῦ κάλλους ῥεῦμα πάλιν εἰς τὸν καλὸν 

διὰ τῶν ὀμμάτων ἰόν – 255c5-6), o que o leva a amar. O amado ama, mas se encontra 

perplexo a respeito do objeto de seu sentimento (ἐρᾷ μὲν οὖν, ὅτου δὲ ἀπορεῖ – 255c6). A 

descrição do amor, que torna o amado perplexo, convidará a muitos paralelos com aquilo que 

é dito a respeito do amor do amante, de modo que compará-los não só elucidará os 

sentimentos de ambos, como, também, patenteará o quão arrojada é essa admissão no 

contexto da pederastia tradicional.  

 Amante e amado recebem, através dos olhos, o eflúvio, a corrente, da Beleza (251b1-

2; 255c5-6), de modo que se encontram sujeitos às mesmas consequências dessa intrusão 

supracelestial em suas almas. O fluxo da Beleza irriga ambas as almas (ἄρδεται – 251b3; 

ἄρδει – 255d1), ocasionando o crescimento das respectivas plumas psíquicas (ὥρμησε 

φύεσθαι ὁ τοῦ πτεροῦ – 251b5-6; τὰς διόδους τῶν πτερῶν ὥρμησε πτεροφυεῖν – 255d1). 

Ambos se regojizam na presença do outro, esquecendo da dor (251d1, 251d5-6; 255d6) 

provocada pela irrigação das almas e pelo germinamento da plumagem. Ambos, ademais, 

são levados a uma ἀπορία similar. A mistura de prazer e dor, que o amante sente ao se 

aproximar e se afastar do amado, atormenta-o, porque ele não sabe se posicionar quanto ao 



104 

 

que sente, de modo que se agita, por se encontrar nessa ἀπορία (ἐκ δὲ ἀμφοτέρων 

μεμειγμένων ἀδημονεῖ τε τῇ ἀτοπίᾳ τοῦ πάθους καὶ ἀποροῦσα λυττᾷ – 251d). Analogamente, 

o amado ama, mas está em ἀπορία quanto a quem ou ao que exatamente (255c6). Por mais 

sucinta que seja a descrição do que ocorre com o amado, em comparação com aquela do 

amante, é dito o bastante para constatar o paralelo entre os dois processos, conforme 

patenteado pela introdução do contra-amor (ἀντέρως) na terminologia erótica do Fedro: 

Não sabe, nem consegue expressar, o que lhe acometeu, mas como se houvesse 

pego oftalmia de outrem, não consegue dizer o que aconteceu, já que não [o] 

consegue ver no espelho de si mesmo que é o amante. [...] Deseja e é desejado, 

possuindo a imagem do amor [que é] o contra-amor (255d2-e1) 

οὔθ᾽ ὅτι πέπονθεν οἶδεν οὐδ᾽ ἔχει φράσαι, ἀλλ᾽ οἷον ἀπ᾽ ἄλλου ὀφθαλμίας 

ἀπολελαυκὼς πρόφασιν εἰπεῖν οὐκ ἔχει, ὥσπερ δὲ ἐν κατόπτρῳ ἐν τῷ ἐρῶντι 

ἑαυτὸν ὁρῶν λέληθεν. [...] ποθεῖ καὶ ποθεῖται, εἴδωλον ἔρωτος ἀντέρωτα ἔχων 

 O amor que o amado sente é uma imagem, um εἴδωλον de ἔρως, um ἀντέρως. Sua 

aparição, no mito, traz consigo uma ligeira tensão. Por um lado, ele qualifica os sentimentos 

do amado, enquanto uma resposta àqueles do amante, mostrando que se trata de uma relação 

onde o amor, na sua faceta sexual inclusive, é reciprocado, no sentido em que geralmente se 

aplica a relação heterossexuais – a mulher contra-ama o homem. Por outro, no contexto das 

relações entre dois homens, o termo denota a competitividade de dois pretendentes por um 

mesmo ἐρώμενος. Dover sintetiza a ambiguidade do termo da seguinte maneira: 

Se um homem está enamorado de uma mulher e ela reciproca seu ἔρως, é dito que 

ela ἀντερᾶν (Xenofonte, Banquete, 8.3, com referência a um jovem marido e sua 

mulher) e que o ἔρως que ela sente engendra amor (cf. o argumento em Platão, 

Banquete, 179b, de que Alceste ultrapassou os pais de seu marido, Admeto, “em 

amor, por conta de seu ἔρως”, de modo que ela, ao contrário deles, dispôs-se a 

morrer em seu lugar). Em uma relação homossexual, entretanto, não se esperava 

que o ἐρώμενος reciprocasse o ἔρως do ἐραστής; a palavra ἀντεραστής significa 

“amantes rivais”, não aquele que devolve ἔρως por ἔρως, e é notável que em Platão, 

Banquete, 192b, o homem predominantemente homossexual, quando não um 

παιδεραστής, fosse um φιλεραστής (i.e. “afeiçoado ao seu ἐραστής”). (DOVER, 

1978, p. 52) 

Qual o sentido exato de ἀντέρως no mito? Seria apenas uma ocorrência deveras 

idiossincrática do termo, que mais corresponderia ao mais usual “φιλεραστής”, ou, antes, 

tomaria de empréstimo algo da sua conotação no contexto heterossexual – a fim de elevar, 

quiçá, a estima com que se trata a pederastia no mito? Na verdade, o ἀντέρως do Fedro 

engloba as duas facetas apontadas por Dover, o que acrescenta a pederastia da palinódia de 

um tom insuspeitado, porém fortemente revisionário. O amado, de fato, explicitamente passa 

por boa parte do que caracteriza o despertar erótico do amante – ainda que se trate apenas de 

uma imagem. O caráter imagético desse sentimento, que não inicia espontaneamente nele, 
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por assim dizer, mas vem de outro, como uma doença que se pega, abre espaço para que se 

limite a sua intensidade. O contra-amor é mais débil que o amor (ἀσθενεστέρως – 255e2), 

especialmente na sua faceta física, o que se coaduna com as expectativas de que o amado, 

que cumpre o papel passivo, ou “feminino”, na relação homossexual, não extraia particular 

prazer da cópula – ao contrário das mulheres, que gozariam dele com maior proveito do que 

os homens, ao cumprir o papel ativo ou propriamente masculino (DOVER, 1978, p. 52; p. 

67). Ademais, a debilidade do contra-amor do amado em relação ao amor do amante se 

encaixa com a expectativa de que sua iniciativa sexual é mais uma forma de gratificação, em 

retribuição sentimento do amante, do que uma forma de satisfação sexual própria – 

cimentando a forçosa assimetria dessa relação77. Retratar o amado como desejoso de contato 

sexual com seu amante, na condição de homossexual passivo, equivaleria à sua equiparação 

com mulheres e escravos78. À primeira vista, então, salvo o contexto incomum para a 

aplicação do termo “ἀντέρως”, a palinódia parece se adequar as expectativas sociais vigentes 

no período clássico para um tal relação. No entanto, essa visão só se sustenta mediante a 

compreensão de que o amor, na palinódia, denomina apenas o sentimento que uma pessoa 

pode sentir por outra, independentemente de gênero. Na verdade, o amor, na palinódia, 

designa uma relação que não se esgota na faceta interpessoal, o que transforma 

significativamente o aporte da pederastia.  

Chamou-se atenção para os paralelos expressos entre os efeitos ocasionados pelo 

amor e contra-amor no amante e no amado respectivamente. De certo modo, a despeito de 

alusões prévias, lidou-se com isso, como se, de fato, tudo que o amante e o amado sentissem 

decorresse tão-somente do sentimento que nutrem um pelo outro, analogamente ao que 

                                                           
77 “Relações heterossexuais [...] e homossexuais, na sociedade grega, [eram] consideradas como produto, não 

de sentimento recíproco de iguais, mas da busca daqueles de uma condição inferior, por aqueles de uma 

condição superior. As virtudes admiradas em um ἐρώμενος são as virtudes que o elemento governante em uma 

sociedade (no caso da sociedade grega, cidadãos masculinos adultos) aprova no governado (mulheres e 

crianças)” (DOVER, 1978, p. 84). 
78 “Se um ἐρώμενος respeitável não busca, nem espera, prazer sexual do seu contato com um ἐραστής, ressente-

se de qualquer contato com o ἐραστής até que ele haja se provado merecedor da concessão, nunca permite 

penetração de qualquer orifício de seu corpo, e nunca se deixa assimilar a uma mulher, ao desempenhar um 

papel subordinado, em uma posição de contato, e se, ao mesmo tempo, o ἐραστής deseja que ele quebre as 

regras e observe uma certa flexibilidade na sua obediência à norma, e até mesmo que a subverta um pouco 

ocasionalmente; então, em que circunstâncias um homem, de fato, submeter-se-ia à penetração anal por outro, 

e como a sociedade encara sua submissão? Parece haver pouca dúvida de que, para olhos gregos, o homem que 

quebra as ‘regras’ do ἔρως legitimado se desassocia das fileiras da cidadania masculina e se alinha às mulheres 

e estrangeiros” (Ibid. p. 103). 
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hodiernamente se consideraria amar alguém em uma sociedade ocidental ou ocidentalizada. 

Discretamente, porém, o mito operou um deslocamento relevante na sua descrição do amor. 

A triangulação, apontada anteriormente, entre o deus-guia, amante e amado se repete naquela 

entre o Ser de Beleza, o amante e o amado. O amante se enamora de um jovem, e o escolhe 

como amado, porque, através do contato com ele, sua alma tem acesso ao Ser – e a tudo que 

decorre de uma tal interação, especialmente após a derrocada da alma. O amado, por sua vez, 

passa a contra-amar à medida que os eflúvios da Beleza, após se acumularem e transbordarem 

para fora da alma do amante, passam a fluir de volta para ele. O amor e o contra-amor, 

portanto, não são apenas sentimentos que se tem em relação à outra pessoa, mas em relação 

ao Ser de Beleza também. Por mais que amante e amado se amem em virtude do seu caráter 

divino compartilhado (FERRARI, 1987, p. 162; WHITE, 1990, p. 402), não se pode, de todo, 

menosprezar que o que fundamenta e possibilita essa faceta “antropológica” do amor é o 

efeito transformador que o Ser de Beleza exerce sobre as almas dos enamorados, por meio 

do jogo de espelhos descrito acima79.  

Amante e amado podem, decerto, nutrir um pelo outro sentimentos que 

hodiernamente seriam considerados como “amor” – especialmente, quando se tem em mente 

o quanto eles são importantes, um para o outro, para o desenvolvimento do τρόπος divino. 

No entanto, a configuração de um “triângulo amoroso” acrescenta uma faceta inusitada ao 

ἀντέρως do amado: ele o transforma em um amante. O amado, em relação ao amante, pode 

não desempenhar o mesmo papel: ele pode não desejar penetrá-lo, nem, ao menos, ser 

penetrado. Apesar disso, o amado, à sua maneira, passa por aquilo que qualifica um pederasta 

enquanto um amante da Beleza. No início desta seção, viu-se que o amante das coisas belas 

é aquele que, ao ver uma imagem terrena da Beleza, rememora-se do seu Ser supracelestial. 

O amado, à medida que reage àquilo da Beleza que lhe transborda a partir do amante – isto 

é, àquilo que o amante lhe devolve, em certo sentido – também passa a descuidar das coisas 

“cá de baixo” e se importar com as “de cima”. Compare-se, por exemplo, o descaso do 

amante para com suas relações mais próximas com aquele experimentado pelo próprio 

                                                           
79 O que atrai o amante, no amado, é o alívio que lhe causa a sua proximidade, após sua alma haver sido aquecida 

e irrigada pelos eflúvios da Beleza. Longe dele, a alma do amante passa a ressecar, de modo que os eflúvios 

não conseguem mais atravessar os canais. Retidos, eles começam a latejar, causando-lhe dor. Subentende-se 

que o mesmo ocorre com o amado – por isso que ele sente dor longe do amante e se regozija com sua 

proximidade.  



107 

 

amado. O amante “esquece da mãe, dos irmãos e dos outros amigos e, após corroer sua 

fortuna, devido à indiferença, nada dá por ela” (ἀλλὰ μητέρων τε καὶ ἀδελφῶν καὶ ἑταίρων 

πάντων λέλησται, καὶ οὐσίας δι᾽ ἀμέλειαν ἀπολλυμένης παρ᾽ οὐδὲν τίθεται – 252a2-4), para 

se dedicar apenas ao seu amado, através de quem se regozija, porquanto percorrido pela 

efluência de Beleza que o aquece e irriga simultaneamente. O amado, por sua vez, passa a 

considerar “que nem todos seus outros amigos e parentes são capazes de lhe oferecer amizade 

alguma comparável àquela do amigo possuído pelo deus” (ὅτι οὐδ᾽ οἱ σύμπαντες ἄλλοι φίλοι 

τε καὶ οἰκεῖοι μοῖραν φιλίας οὐδεμίαν παρέχονται πρὸς τὸν ἔνθεον φίλον – 255b5-6). Como 

isso corrobora a afirmação acima de que o amado é, também, um amante das coisas belas e 

que, ao se deixar penetrar pelos eflúvios da Beleza, alça sua vista acima? Como uma 

equiparação entre os dois é possível, especialmente ao se levar em consideração a debilidade 

do contra-amor que aparentemente o aproxima mais da amizade (φιλία) do que do amor 

(ἔρως) propriamente dito? Afinal, para o amado, não se trata de amizade, antes de amor 

(καλεῖ δὲ αὐτὸν καὶ οἴεται οὐκ ἔρωτα ἀλλὰ φιλίαν εἶναι – 255e1)? 

O amante é originalmente descrito em termos de uma reação tida, aos olhos dos 

demais, como exagerada ou desproporcional. Ele não apenas se dedica sobremaneira ao 

amado, como também descuida daquilo que, até então, era-lhe importante, como relações 

próximas e riquezas. Ao se aproximar de uma imagem terrena da Beleza, ele “sai e perde 

controle de si mesmo, mas ignora o que lhe sobrevém” (ἐκπλήττονται καὶ οὐκέτ᾽ ἐν αὑτῶν 

γίγνονται, ὃ δ᾽ ἔστι τὸ πάθος ἀγνοοῦσι – 250a5-6). Um igual êxtase e ignorância perpassa o 

amado, conforme ele sente a boa-vontade do amante para consigo: “a boa-vontade, surgida 

do amor [do amante], tira o amado de si” (ἡ εὔνοια γιγνομένη τοῦ ἐρῶντος ἐκπλήττει τὸν 

ἐρώμενον – 255b4). Apenas ao sair de si é que o amado percebe (διαισθανόμενον – 255b5) 

o quão insignificantes são as contribuições dos outros em relação àquilo que o amante lhe dá. 

A ἔκπληξις que o amado sente não seria comparável àquela do amante por quais razões? Se 

ela prefigura a disposição do amante de alçar sua vista aos céus, no rastro do Ser com a qual 

as coisas belas, ao seu redor, não podem passar de boas imagens, por que o mesmo não se 

estenderia ao amado? A debilidade do seu sentimento não se deveria, por um lado, à sua 

imaturidade intelectual-biológica, por assim dizer, aliada, quiçá, às expectativas que ele e seu 

amante, a despeito da idiossincrasia da sua associação, teriam, ainda, um a respeito do outro, 

conforme desempenham esses papeis eróticos altamente codificados? Se a “consternação”, a 
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ἔκπληξις, caracteriza, no Fedro, o amante enquanto um filósofo80, por que o mesmo não 

poderia ser dito do amado, isto é, que ele é um filósofo em potencial, analogamente ao 

amante? Segundo Halperin, o estatuto filosófico do amado reverbera significativamente 

sobre a pederastia do mito:  

Sócrates afirma que o jovem belo vem a participar do desejo apaixonado do seu 

amante por ele mesmo. O jovem parceiro não mais sente mera honra ou estima por 

seu amante, mas é dito retribuir seu desejo – embora mais debilmente, acrescenta 

Sócrates rapidamente, a fim de alinhar sua descrição com os padrões morais de 

então e as regras tácitas do comportamento social. [...] Compreensivelmente, um 

jovem se desnorteia por essa sensação: nada, em sua criação ou treinamento social, 

preparou-o para isso. Não obstante, ele, de fato, compartilha da paixão erótica que 

sobrepujou seu amante, ou assim insiste Sócrates. A razão para a ênfase de Sócrates 

nessa passagem, deriva, em parte, da novidade de sua análise. [...] A doutrina 

platônica escapa da escandalosa acusação de aplaudir a passividade sexual [...]. Ao 

contrário, a abordagem platônica praticamente apaga a distinção entre amante e 

amado, entre o parceiro ativo e o passivo [...] segundo Sócrates, ambos os membros 

da relação tornam-se amantes ativos, desejosos; nenhum deles permanece apenas 

um objeto passivo de desejo (1986, p. 67-68) 

A hesitação do jovem diante do aporte pleno dos seus sentimentos pode 

verossimilmente derivar de um condicionamento social ou linguístico81. Como visto acima, 

homens não respondem ao desejo de outros homens – apenas mulheres o fazem. Contra-amar 

um homem seria o mesmo que abdicar do estatuto privilegiado de cidadão. Logo, ele chama 

seu sentimento tão-somente de amizade. Não obstante, o estatuto desse sentimento, enquanto 

tal, é o mesmo daquele que o amante sente pelo jovem: ambos são provocados pelo mesmo 

processo e provocam as mesmas reverberações psíquicas. Na verdade, pouco importa agora 

defender que, no Fedro, homens se amam reciprocamente. Interessa apenas ressaltar que, a 

despeito das aparências, tanto o amante, quanto o amado, são amantes em relação à Beleza, 

isto é, deslocam-se das imagens terrenas da Beleza para ela própria, na medida do possível. 

A passividade é eliminada da pederastia, conforme o amor passa a se radicar na relação entre 

uma pessoa e os Seres. O que o amante e o “contra-amante” sentem, de fato, um pelo outro 

só pode ser chamado de amor, ou quiçá amizade, por conta dessa relação basilar entre cada 

um deles e o Ser de Beleza, cuja efluência corre por suas respectivas almas. A reforma da 

pederastia levada a cabo pelo mito, conforme defendido por Halperin, carece, ainda, de uma 

                                                           
80 “[A] ἔκπληξις desponta na mente do amante, deixando-a vazia, ao mesmo tempo que propicia a rememoração 

dos Seres” (CAPRA, 2014, p. 72). 
81 “Quando Sócrates observa (250a-b) que apenas algumas almas têm memória o bastante da Beleza para serem 

insufladas e que inclusive elas se maravilham e perdem controle elas mesmas, ignorantes da natureza dos seus 

πάθοι, ele nos diz que o que ἔρως ‘realmente é’ não é reconhecido pela linguagem ordinária (CAIRNS, 2013, 

p. 235). 
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complementação: a diferença entre amante e amado, a assimetria constitutiva da pederastia, 

não é apenas aplainada porque ambos se tornam amantes dos Seres, mas, também, porque a 

própria noção de amante se aproxima daquela de amado.  

Amante e amado, costumeiramente, desempenhavam papeis distintos e assimétricos. 

Amantes eram “caçadores”, enquanto os amados eram suas “presas”. As expectativas sociais, 

por detrás da caça esportiva, condicionavam as práticas sexuais lícitas, ou bem-vistas. Um 

amado que resistisse, até o tempo certo, aos apelos do seu amante era “bom”, assim como a 

presa que resistisse, até o tempo certo, às artimanhas do caçador82. O caçador obtinha o prazer 

da conquista, que, na codificação das práticas sexuais, correspondia à penetração, enquanto 

a presa, se fosse outro homem, não sentiria prazer sexual algum por ser penetrado – e 

dificilmente o deixaria, ou o assumiria publicamente83. Os benefícios auferidos pela conduta 

do amado, enquanto uma boa presa, eram da ordem material, política ou social84. Ao menos 

oficialmente, pois, a penetração só poderia ser almejada por parte do parceiro dito ativo, no 

caso, o amante. À primeira vista, então, a caracterização do amado, no mito, como detentor 

de um contra-amor mais débil no tocante às interações físicas, coaduna-se perfeitamente com 

a proscrição da passividade anal de uma relação “digna” ou “legítima” entre dois homens. 

Ademais, levando-se em consideração a descrição do amante corrompido, não seria inclusive 

                                                           
82 “O uso muito frequente de palavras para perseguição, fuga e captura, sustenta a noção de que o ἐρώμενος é 

o alvo, ou vítima, do ἐραστής. A caça é um esporte, e um dos esportes favoritos dos gregos; embora o objetivo 

da perseguição seja a captura, um alvo que fica esperando para ser capturado tira a diversão da caçada e, por 

conseguinte, um alvo que dá ao caçador um bom desafio ganha o seu respeito e afeição (quanto o mais difícil a 

caçada, maior a felicidade de completá-la exitosamente). Se o alvo é humano e o objetivo, a copulação, a 

dificuldade da caçada aumenta o valor do objetivo, e a eventual captura, após intensa competição com caçadores 

rivais, é incalculavelmente reconfortante para o caçador ele mesmo” (DOVER, 1978, p. 87-88). 
83 “Quando Alcibíades conta, aos convidados da festa de Agatão, sobre sua própria tentativa, há muito tempo, 

de seduzir Sócrates, ele deixa claro (Banquete 217b, 217e) que ele está quebrando as regras de uma conversa 

educada e de uma maneira bem pronunciada. Nós não sabemos, nem podemos saber, se existiam amantes e 

amado que se abstinham de contato físico; talvez, eles sempre dissessem que sim, se perguntados, mas, em uma 

sociedade educada, a convenção os protegia de questionamentos diretos; na maioria das culturas heterossexuais, 

afinal, não é comum que se pergunte a A, ‘Certo, mas você ainda não fodeu B?’, por mais vivamente que isso 

fosse discutido por C e D” (DOVER, 1978, p. 54). 
84 “Um ἐραστής generoso consegue gratidão, e a generosidade tem muitas formas, desde uma dádiva que pode 

ser grosseiramente contabilizada em termos monetários até o sacrifício abnegado do seu próprio tempo, 

conveniência ou vantagem. Um ἐραστής paciente pode ganhar seu prêmio ao trabalhar o senso de justiça de um 

garoto (nós costumamos pensar que a paciência é digna de prêmios); um ἐραστής infeliz e desesperado recebe 

compaixão; um ἐραστής que haja demonstrado proficiência militar, atlética ou artística recebe a admiração de 

um garoto e é tomado, por ele, como um modelo; e um ἐραστής amável recebe amor.  Pode se ver, em todos 

esses casos, como, se o garoto estiver disposto a ceder, a oposição de seu pai poderia enfraquecer também, 

especialmente se o ἐραστής pertencer a uma família poderosa e influente ou ser, na verdade, um excelente 

modelo para o garoto imitar” (DOVER, 1978, p. 89). 
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possível remover, ou severamente limitar, as interações físicas da relação figurada pelo mito? 

O amante corrompido não seria uma caricatura desencorajadora de certos arranjos, como 

aquele em que um homem mais velho se aproveitaria da inocência de um jovem inexperiente, 

para, por meio da ὕβρις, satisfazer seus próprios desejos sexuais, em detrimento da sua 

reputação e estatuto político?   

Destarte, cabe chamar atenção para a reação do amante ao primeiro contato com a 

Beleza que emana desde o seu amado. A alma do amante recebe passivamente (δεξάμενος – 

251b2) a efluência da Beleza, por meio de um “orifício” seu, seus olhos, o que lhe causa 

pronunciada e enlouquecedora dor. Ele abre mão de família, amigos e posses, para se sujeitar 

a qualquer situação, a fim de permanecer na proximidade do seu amado. Ao mesmo tempo, 

porém, a proximidade do jovem lhe alivia e dá “o mais doce dos prazeres” (ἡδονὴν 

γλυκυτάτην – 251e5). O amante reúne, de uma só vez, características ativas e passivas, mas 

as internaliza, como se ele “penetrasse a si mesmo”, de acordo com Ferrari: 

As imagens sexuais da passagem [251b1-252a1] dotam a alma do amante tanto de 

um toco latejante, quanto de um diafragma resistente, de modo que ele penetra a si 

mesmo, não o menino; e a penetração não é parte de um plano [de sedução], mas 

um estado de espírito que ele não pode controlar, nem suprimir (1987, p. 163) 

 O mito opera um importante deslocamento na pederastia ática clássica. Amante e 

amado, ou melhor, contra-amantes “unem-se” no esforço de rememoração dos Seres, seus 

verdadeiros, passivos e inconquistáveis amados. Esse deslocamento, em contrapartida, 

demanda certas acomodações psíquicas. A relação entre amantes e amados, ou entre filósofos 

e Seres, desloca para a alma toda a ação erótica que anteriormente se limitava ao âmbito 

interpessoal. Cada amante se regozija conforme “possui” o amado. Para possui-lo, contudo, 

ele precisa recebê-lo dentro dele, mais especificamente nos canais que percorrem a sua alma, 

a fim de irrigá-la, aquecê-la e ensejar o germinamento dos brotos de onde sua plumagem 

outrora se espraiava e a recobria por inteiro. O mito imiscui discretamente uma reforma 

escandalosa para os padrões de virilidade então vigentes: deixar-se penetrar, ainda que por 

emanações supracelestiais, seria o bastante para justificar processos e legislações nada claros 

– poderia um filósofo, conforme descrito na palinódia, exercer um cargo público, a salvo de 

um destino similar ao de Timarco85? A espiritualização do amor, por assim dizer, permite 

que se encare o caso do amante corrompido com novos olhos. 

                                                           
85 Dover alicerça sua reconstrução da “homossexualidade” grega clássica, em grande parte, a partir da sua 

minuciosa leitura do Contra Timarco de Ésquines. Nesse discurso, Ésquines tenta condenar Timarco pelo fato 
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 O amante recém-iniciado é expressamente atraído por um rosto ou corpo belos, 

enquanto que o corrompido se interessa potencialmente por qualquer coisa bela, qualquer 

imagem terrena da Beleza inteligível. A amplitude dos termos gregos para “amar” e “beleza” 

corrobora essa sugestão. Segundo Dover, “nunca era difícil para um grego usar ‘ἔρως’ e 

palavras cognatas figuradamente quando seu objeto não era um indivíduo humano” (1978, p. 

156), logo não seria chocante que o amante corrompido pudesse amar coisas belas que não 

fossem humanas – e que, consequentemente, não fossem passíveis de sustentar qualquer tipo 

de interação sexual, em quaisquer dos papeis disponíveis. Ademais, aventa Griswold, “o 

grego καλόν pode também significar ‘admirável,’ ‘justo,’ ‘nobre,’ ‘adequado,’ ‘comedido.’ 

[...] Assim, Sócrates se refere à sua palinódia – aos conteúdos que ele declara serem 

verdadeiros – como ‘belíssima’ (257a3-4)” (1986, p. 117-118). A palinódia não é estranha a 

metáforas relativamente explícitas para se referir à cópula, de modo que esta aparente 

reticência, no que se refere ao apetite sexual do amante corrompido por mancebos 

desavisados, deve ser acolhida com cautela. A cautela, porém, não figura, quanto a esse 

detalhe, entre os procedimentos de autores como Griswold e Yunis, que rapidamente a 

encaram como uma condenação unívoca do sexo recreativo e homossexual. Griswold, bem 

expedito, arrazoa que “[esse amante] imediatamente objetifica seu belo amado, ao responder 

em termos simplesmente sexuais” (1986, p. 124). A objetificação sexual do amado parece se 

sustentar pela menção ao prazer contrário à natureza, que leva o amante a montar sobre esse 

amado, à maneira de um quadrúpede cioso de gerar prole86. Ao menos, é o que arrisca Yunis:  

O depravado ἐραστής, motivado pelo ἔρως desmedido, que busca o prazer [...], é 

condenado por buscar intercurso anal com seu ἐρώμενος. “Montar como um 

quadrúpede” descreve, com conotações derrogatórias, a postura em que a cópula 

toma lugar: o ἐραστής atrás do ἐρώμενος, que está de quatro (2011, p. 151) 

 A imaginação lúbrica de Yunis, com impressionante presteza, leva-o a conjurar 

mancebos prostrados onde não há nenhum – afinal, o referente de “τετράποδος” (250e3) é o 

                                                           
de, quando mais novo, haver se prostituído junto a homens mais velhos, o que lhe destituiria das condições 

necessárias para exercer um cargo público então. Dover se esforça, ao longo de todo seu livro, mas 

especialmente no segundo capítulo, para mostrar que o cerne da acusação contra Timarco reside na sua condição 

anterior de prostituto, enquanto atual homem de vida pública, antes de na relação sexual entre dois homens tão-

somente (1978, p. 19-109). 
86 É curioso notar que apenas nas descrições referentes ao amante recém-iniciado é que se encontra o termo 

“παιδικά” e suas variantes (251a6; 252d1; 253b3-4; 254a5; 254d5; 254e6; 256a1;), cuja conotação pederástica 

era praticamente exclusiva (DOVER, 1978, p. 17, n. 31). 
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amante87. Esse vívido, porém desavisado, retrato retoma provavelmente a colocação de 

Griswold de que “relações sexuais pederásticas, por serem ‘não-naturais’ [...] devem ser 

rejeitadas completamente” (1986, p. 135). Para esses autores, o mito figura um homem 

maduro, dominado pelo desejo, que sodomizaria seu imberbe amigo, incorrendo, portanto, 

em excesso, ὕβρις, perpetrado por uma prática sexual antinatural. Por conseguinte, a 

palinódia seria uma unívoca defesa da abstenção sexual, ao menos entre os filósofos. Mas é 

possível desmontar esse posicionamento de duas maneiras. Primeiramente, salientando que 

mesmo a visão corriqueira do amor e da pederastia, que o Fedro reformularia, não considera 

o desejo sexual antinatural sob prisma algum. Dover engenhosamente salienta que excessos 

hétero e homossexuais eram considerados “compulsões naturais” (1978, p. 61), condenáveis 

apenas em caso de adultério e prostituição – esta em condições bem específicas, como a do 

cidadão que assumisse cargo público, após haver se prostituído em algum momento da sua 

vida (Ibid. p. 30-32). Logo, deveria haver algum indício minimamente manifesto de que a 

reprovação ao sexo anal, supostamente detectada em outros diálogos platônicos por Yunis 

(2011, p. 152), baseia-se na sua condição antinatural. Ao contrário, de acordo com Dover, 

“aqui, ἔρως heterossexual é tratado no mesmo nível que a copulação homossexual, 

[enquanto] uma busca por prazer corpóreo que não vai mais além [do que isso]” (Ibid. p. 

163). O amante corrompido é caracterizado por um ἔρως estéril, pela sua miopia epistêmica: 

sua “vista” não alcança o Ser supraceleste que subjaz às coisas belas que o rodeiam. Se o seu 

desejo pela coisa bela é contrário à natureza, dificilmente isso permitirá que se equacione 

essa contrariedade a qualquer prática sexual específica. A transformação da erótica, de uma 

relação interpessoal e carnal para uma relação intrapessoal e “transcendente” – conquanto 

mediada por uma relação interpessoal – desaconselha uma compreensão tão vulgar da 

codificação da pederastia, ou, até mesmo, do sexo no Fedro. Para arrematar esse sobrevoo 

da erótica do mito, cabe se voltar rapidamente à noção de “ὕβρις”, termo complexo que 

amiúde é tomado como sinônimo de “sexo” pelos leitores do Fedro, para o detrimento de 

uma boa compreensão do diálogo. 

                                                           
87 Segundo Dover, o sexo entre dois homens, de acordo com as representações artísticas da época, era 

geralmente intercrural, isto é, as coxas do amado, e não o seu ânus, eram o alvo da penetração (1978, p. 99), de 

modo que ambos os parceiros poderiam se manter eretos, sem que nenhum deles precisasse se pôr de quatro 

(Ibid. p. 101). A concepção de que um enlace homossexual envolve a penetração anal, com o parceiro passivo 

de quatro, falaria, então, muito mais sobre o contexto ocidental atual do que sobre aquele da Atenas clássica 

retratada no Fedro.  
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 A ὕβρις, ou excesso, aparece ao lado de duas personagens problemáticas do mito. 

Primeiramente, ela é a “motivação” a partir da qual o amante corrompido monta a coisa bela 

não-especificada que lhe despertou o interesse (ὕβρει – 251a1). Segundamente, o cavalo mau 

da alma, segundo o símile tripartido e alado, é seu companheiro (ὕβρεως ἑταῖρος – 253e3). 

Retomando certos motivos tradicionais, alguns autores, como Griswold e Yunis, 

compreendem que o amante corrompido comete ὕβρις ao copular, quiçá pelo ânus, com seu 

jovem e belo amado, enquanto outros localizam a ὕβρις no cavalo mau da alma, uma vez 

que, segundo Cairns, “uma das criaturas que paradigmaticamente manifestam a ὕβρις [...] é 

o cavalo” (2013, p. 245). Compreende-se, então, que o amante corrompido chegaria à cópula 

desmesurada por conta do seu cavalo mau descontrolado, enquanto outros amantes e outras 

partes da alma seriam refratárias ao sexo, como salienta Ferrari: “[o amante recém-iniciado] 

veria no jovem um objeto de reverência antes de uma oportunidade para prazer sexual” (1987, 

p. 141). A divinização do amado corresponderia, então, à dessexualização da pederastia e à 

intelectualização da erótica: “[O amor platônico], em sua forma mais verdadeira, rejeita o 

sexo. Seus fins, seu foco e seus objetos são aqueles da filosofia platônica, não aqueles do 

ἔρως comumente concebido” (1978, p. 234). A ὕβρις seria uma marca característica das 

concepções não-filosóficas e carnais do amor, enquanto a visão platônica seria decididamente 

abstêmia e intelectualizada. Por mais que o Fedro mantenha algo da simbologia da ὕβρις e, 

decerto, não encoraje o sexo desenfreado como um fim em si mesmo, suspeita-se que seria 

demasiado precipitado acatar a leitura acima do papel da ὕβρις no diálogo. A fixação com o 

contexto sexual arrisca nublar o aspecto político-coletivo por detrás dessa noção tão rica e 

plástica: 

Havia, entretanto, uma ofensa específica chamada “ὕβρις” na lei ateniense. 

Qualquer um que golpeasse, empurrasse, puxasse ou retivesse outra pessoa poderia 

ser acusado por ὕβρις. Essa acusação não era um processo particular por danos, 

mas um indiciamento por uma ofensa contra a comunidade enquanto um todo, e 

era dado ao júri concordar com a demanda do acusador pela imposição da pena de 

morte. Indiciamentos por ὕβρις coexistiam com querelas particulares por danos 

decorrentes de simples assalto, mas, para estabelecer que um ato de violência era 

ὕβρις antes de assalto, era necessário persuadir o júri de que adveio de uma certa 

atitude e disposição da parte do acusado: isto é, de um desejo, da sua parte, de 

estabelecer uma posição dominante sobre sua vítima aos olhos da comunidade, ou 

de uma confiança de que, por razões de riqueza, força ou influência, ele poderia se 

dar ao luxo de rir da igualdade de direitos sob a lei e tratar outras pessoas como se 

fossem móveis à sua disposição [...] Quando uma ofensa contém um ingrediente 

sexual, ou quando algum aspecto da vida do acusado por uma ofensa não-sexual 

pode ser maliciosamente explorado, o grupo de palavras para ὕβρις pode ser 
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aplicado, tanto genérica, quanto especificamente, para criar uma oportuna confusão 

na mente dos jurados.   (DOVER, 1978, p. 35-36) 

 A ὕβρις não era apenas um qualificativo “moral”, mas configurava todo um grupo de 

ofensas à comunidade, perpetradas por uma imposição física ou simbólica – como se diria 

atualmente – do mais forte sobre o mais fraco. Um homem mais velho que, por variadas 

razões, violasse um jovem cidadão ou contratasse seus serviços sexuais, privava a 

comunidade da sua participação política – uma vez que o homem penetrado ou prostituído 

era, sob certo prisma, equiparável a uma mulher ou escravo. No entanto, a ὕβρις não se 

restringia ao âmbito sexual – era apenas uma das muitas aplicações. A correlação, quase 

imediata, entre o desejo sexual e o excesso pode parecer segura para uma certa tradição, mas 

traduz, apenas parcialmente, o contexto da Atenas clássica. Ademais, ela desconfigura o 

aspecto propriamente condenável da ação desmesurada: a ὕβρις sexual não é o produto desta 

ou daquela conduta, mas da sua imposição violenta. Seu papel, então, enquanto uma 

“motivação”, um modo de se justificar a cópula à revelia da parte penetrada ou passiva, no 

caso do amante corrompido, não significa que certo ato sexual é, por si só, desmedido, mas 

que sua maneira de alcançá-lo o é. Analogamente, o cavalo mau não representa 

necessariamente a desmesura intrínseca do apetite sexual, mas, talvez, a sua expressão 

condenável e danosa à comunidade. Do contrário, todo contato físico que os contra-amantes 

abertamente admitem entre si, na leitura mais conservadora da sua conduta sexual, seria 

também encarado como ὕβρις. 

 O mito e a palinódia se encerram com a enumeração das recompensas que aguardam 

aqueles que consagraram a vida à loucura erótica. Os prêmios são distribuídos de acordo com 

o ordenamento psíquico de cada casal de amantes. Providenciado que “vença” o melhor da 

διάνοια88 do casal, de modo a conduzi-los ao posicionamento, à dieta e à filosofia, esses 

amantes conduzirão uma vida abençoada e harmoniosa aqui mesmo (ἐὰν μὲν δὴ οὖν εἰς 

τεταγμένην τε δίαιταν καὶ φιλοσοφίαν νικήσῃ τὰ βελτίω τῆς διανοίας ἀγαγόντα, μακάριον 

μὲν καὶ ὁμονοητικὸν τὸν ἐνθάδε βίον διάγουσιν – 256a6-b2). Além de uma vida invejável, 

os amantes recebem uma recompensa ao desencarnar: concluída sua iniciação, isto é, após 

haverem morrido, suas asas psíquicas recuperam sua plumagem e se tornam leves – não 

                                                           
88 O melhor da διάνοια, nesse caso, seria o cocheiro. No próximo capítulo, a amplitude desse termo no mito 

será precisada mais detalhadamente, de modo que se evitará antecipar muito das suas conclusões, uma vez que 

elas se pretendem exclusivamente justificadas no contexto do mito e do seu emprego nada simples de uma 

imagem para representar a alma. 
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havendo bem maior, para os humanos, propiciado pela temperança humana, nem pela loucura 

divina (τελευτήσαντες δὲ δὴ ὑπόπτεροι καὶ ἐλαφροὶ γεγονότες [...] οὗ μεῖζον ἀγαθὸν οὔτε 

σωφροσύνη ἀνθρωπίνη οὔτε θεία μανία δυνατὴ πορίσαι ἀνθρώπῳ –  256b4-5). Essa vida, 

aparentemente, pode ser alcançada por aquele casal em que um contra-amante nada recusa 

do que lhe pede o outro, quando se deitam juntos, chegando, inclusive, a enlaçá-lo e beijá-lo 

por iniciativa própria – conquanto que, na alma dele, cocheiro e cavalo bom continuem a 

fazer frente aos reclames incessantes do cavalo mau, em nome da reverência e da “razão” 

(περιβάλλει τὸν ἐραστὴν καὶ φιλεῖ [...] ὅταν τε συγκατακέωνται, οἷός ἐστι μὴ ἂν ἀπαρνηθῆναι 

τὸ αὑτοῦ μέρος χαρίσασθαι τῷ ἐρῶντι, εἰ δεηθείη τυχεῖν: ὁ δὲ ὁμόζυξ αὖ μετὰ τοῦ ἡνιόχου 

πρὸς ταῦτα μετ᾽ αἰδοῦς καὶ λόγου ἀντιτείνει – 256a2-5). O que determina, portanto, o êxito 

de uma vida filosófica e a plena colheita dos frutos da loucura erótica não é a proscrição 

arbitrária desta ou daquela expressão corpórea, mas a manutenção do ordenamento psíquico 

que ensejou o tão feliz encontro desse casal de enamorados, cujas almas, diz o mito, antes de 

encarnarem, alçaram voo no cortejo liderado por Zeus.  

 Nesta seção, tentou-se ater o máximo possível àquilo que, da narrativa mítica, poderia 

ser decantado enquanto pederástico ou simplesmente erótico. Por um lado, essa estratégia 

facilitou a exposição de diversos aspectos do mito que se entrelaçam intimamente com outros 

igualmente, ou mais, complicados. Pôde-se passar, com relativa tranquilidade, pela 

linearidade do conto acerca de dois enamorados, que ao primeiro encontro dão início a uma 

edificante história de amor. Mas, por outro, amiúde se esbarrou em certos embaraços: quando 

se queria falar apenas de pessoas, de amantes, amados, contra-amantes, amantes 

corrompidos, era-se obrigado a reconhecer, breve ou tacitamente, que não se poderia falar de 

nenhum deles propriamente sem se falar, também, da alma: do seu antes, durante e depois da 

vida humana. Um leitor generoso perdoará esse deslize ao constatar, na próxima seção e no 

próximo capítulo especialmente, que ela não foi ignorada. Antes, espera-se que, conforme as 

páginas avancem, torne-se mais claro que se tratou de um gesto calculado. O que se inicia 

como um breve apanhado “antropológico” sobre a sexualidade ática clássica, pretende-se, 

desde seu gérmen, uma introdução à leitura do mito que será defendida na sequência. Essa 

continuação, avisa-se, matiza consideravelmente o “felizes para sempre” que se suspeitaria 

seguir ao que foi descrito acima. A consideração dos conflitos internos da alma mostrará que 

nada pode ser mais violento, mais implacável, que o amor entre dois filósofos – de modo que 
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o convite à filosofia que Sócrates estende a Fedro, a fim de que ele receba o maior dos bens, 

poderia ser compreendido, por certos leitores, como uma iniciativa demasiado sádica. Mas, 

para chegar a essa visão introspectiva da palinódia, no próximo capítulo, será antes 

recomendável considerar o estatuto filosófico que é garantido ao casal de contra-amantes no 

mito. 

 À primeira vista, esta seção pode haver parecido uma espécie de defesa intempestiva 

da pederastia nos seus arranjos mais escandalosos. No entanto, o que se pretendia fazer era 

sugerir, desde então, uma leitura menos “corpórea” da palinódia, particularmente do mito. 

Cada momento em que se tentou mostrar que o problema não era o sexo, o desejo sexual, a 

sodomia, tentava-se, acima de tudo, mostrar que o cerne da questão era sempre a alma. A 

oposição metafísica descortinada pelo mito não é aquela entre corpo e alma, mas entre 

diferentes partes ou agentes da alma. O objetivo não é evitar o sexo, mas, negativamente, 

evitar a ordem psíquica que conduza aos excessos, e positivamente manter a ordem psíquica 

que conduza à excelência. A abstenção do sexo, sua prática moderada – se possível – ou, 

ainda, a criação de uma economia de carícias não-penetrativas ou não-genitalizadas, que não 

ameaçasse a boa ordem e convidasse à má, não passam de uma consequência secundária, 

irrisória diante do maior dos prêmios dado aos seres humanos. A incursão antropológica 

farsesca, possibilitada sobremaneira pela objetividade e seriedade de um pensador como 

Dover, dá-se por satisfeita se houver convencido seu reduzido público de que não há lugar 

para histéricos nos estudos do Fedro. A esta seção negativa, seguir-se-á a positiva em que a 

alma ganhará paulatinamente o frontispício, à medida que se lapidará o que dobra o despertar 

erótico dos amantes seguidores de Zeus em uma iniciação filosófica. 

 

2.3 A filosofia à luz dos jovens moços em flor 

 

 A presente seção revisitará o mito, adotando, contudo, um escopo mais abrangente 

do que a sua predecessora. O casal de contra-amantes será revisitado em outro tempo e outro 

lugar, a saber, antes de encarnarem, no céu. Partindo-se do amante que entra em baque ao 

primeiro vislumbre de uma beleza mais elevada, esta seção patenteará a distensão topográfica 

do mito, bem como a temporal. Por um lado, tratar-se-á de mostrar como a compreensão da 

acepção de filosofia contida no mito, radica-se na imensidão desse universo que se descortina 



117 

 

logo no início da narrativa, em meio às suas revoluções celestiais e seus cortejos divinos e 

demoníacos a zelar por tudo. Por outro lado, tratar-se-á de mostrar que o mito não 

simplesmente troca de cenários, conforme se desdobra, mas que os sobrepõe, configurando 

um ἐσχατιά cósmica, em cuja resolução repousa a devida compreensão do seu aporte 

filosófico.  

 Anteriormente, o mito foi apresentado da seguinte maneira: um homem, cuja alma ou 

natureza pode ser dita filosófica, enamorou-se de um belo garoto. Açoitado pelo mais 

agridoce dos prazeres, ele tratou de “se controlar”, infundindo reverência e temor por toda 

sua alma, para se lhe aproximar de todo. Ao fazê-lo, ele capturou a atenção do garoto, que 

logo viu que esse pretendente não era como os outros. Ao contrário, ele, inclusive, era-lhe 

mais valioso, em sua loucura, do que seus parentes e amigos. A convivência continuada dos 

dois lhes permite refinar certos aspectos de suas personalidades que encontraram um no 

outro, com maior ou menor clareza, de modo que, ao final, poder-se-á dizer que partilharam 

de um mesmo projeto ao longo da vida: a emulação desse direcionamento do deus em 

questão. “Controlando-se” ciosamente, eles conseguem conduzir uma vida agradabilíssima e 

partem, suas almas, para o lugar de onde vieram e adquiriram o direcionamento, cuja 

emulação exitosa lhes  propiciou o retorno em grande estilo – providenciado que o hajam 

feito três vezes consecutivas. Afora o final extravagante, a narrativa é relativamente simples, 

se não um pouco moralizante à primeira vista – alguns leitores poderiam inclusive pensar 

que se tratava de alguma censura mais vigorosa à vida sexual alheia. Por mais que soe, dessa 

maneira, otimista e edificante, essa versão é deficiente: nas suas junções mais cruciais, ela 

recorre a um arcabouço metafísico do qual pouco se falou, para que se pudesse considerá-lo 

minimamente estável. Encarregar-se-á, agora, de revisitar essa mesma história, mas a fim de 

suprimir essas lacunas, aproveitando-se da resolução do seu nível mais simples e literal. 

Retorne-se à definição da quarta loucura divina, a erótica, que iniciou a seção anterior. 

Nela, o amante é definido como aquele que, ao ver uma coisa bela “aqui embaixo”, passa a 

rememorar daquela Beleza mesma “lá em cima”. Privilegiou-se, então, o papel que a Beleza 

desempenhava no despertar erótico do amante, sem, no entanto, justificar uma tal decisão. 

Por que é a Beleza, entre todas os Seres, aquela cujo esplendor desvia para cima o olhar que 

por ela passa? Porque seu esplendor ímpar é o único que pode ser sentido pelo corpo: 

Agora, havendo ido à terra, captamos [a Beleza], o mais vivo dos esplendores, por 

meio das nossas sensações mais vivas. A visão, pois, para nós, vem a ser a mais 
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aguçada das sensações do corpo. [Mas] a φρόνησις não é vista – se uma imagem 

viva dela mesma se apresentasse à visão, apresentar-se-iam impressionantes 

amantes – e [isso vale] para as outras coisas igualmente amáveis. Agora apenas a 

Beleza tem essa sorte, de modo que é a mais manifesta e amável (250d2-7) 

δεῦρό τ᾽ ἐλθόντες κατειλήφαμεν αὐτὸ διὰ τῆς ἐναργεστάτης αἰσθήσεως τῶν 

ἡμετέρων στίλβον ἐναργέστατα. ὄψις γὰρ ἡμῖν ὀξυτάτη τῶν διὰ τοῦ σώματος 

ἔρχεται αἰσθήσεων, ᾗ φρόνησις οὐχ ὁρᾶται—δεινοὺς γὰρ ἂν παρεῖχεν ἔρωτας, εἴ 

τι τοιοῦτον ἑαυτῆς ἐναργὲς εἴδωλον παρείχετο εἰς ὄψιν ἰόν—καὶ τἆλλα ὅσα 

ἐραστά: νῦν δὲ κάλλος μόνον ταύτην ἔσχε μοῖραν, ὥστ᾽ ἐκφανέστατον εἶναι καὶ 

ἐρασμιώτατον 

 Os εἴδωλα da Beleza são os únicos visíveis, ou, ao menos, inicialmente visíveis. O 

privilégio da Beleza sobre os demais Seres, portanto, radica-se nessa peculiaridade da 

percepção corpórea: dispusessem os corpos de sensações igual ou superiormente aguçadas à 

visão, outros poderiam ser os Seres amados ao lado da Beleza. Todos os Seres são “dignos” 

do amor dos seres humanos, mas eles, infelizmente, só conseguem apreender sensorialmente 

o bastante de um deles para amar. Por gozar dessa visibilidade é que a Beleza desempenha, 

no mito, o papel de enlouquecedora de pessoas, de “criadora” de amantes por excelência. 

Essa resposta, contudo, não está à altura da pergunta que lhe originou. Por que seres humanos 

precisam de εἴδωλα para terem acesso aos Seres? Por que eles devem ser apreensíveis pela 

percepção corpórea, se o “destino” dos Sere, por assim dizer, parece ser a alma humana? Por 

que essa aparente contigência da percepção corpórea deve determinar, pelo menos, o início 

do despertar erótico-filosófico do ser humano? A resposta mais abreviada possível para essa 

pergunta é a seguinte: porque seres humanos não são apenas um corpo e uma alma quaisquer, 

mas um corpo colonizado por uma alma derrocada e sem plumas, que já não pode mais, por 

conta própria, alçar-se aos céus para vislumbrar, conquanto problematicamente, este ou 

aquele Ser diretamente. O que leva a alma a decair e perder sua plumagem? Seu fracasso na 

mais extremada provação com que ela se depara (ἀγὼν ἔσχατος ψυχῇ πρόκειται – 247b5). 

Para melhor compreender essa provação, bem como o fracasso da alma, é oportuno 

considerar, conquanto rapidamente, o símile que Sócrates confecciona para a abordar a alma 

durante o seu hino mítico. 

 A alma, de maneira geral, no mito, assemelha-se à força conatural de um cocheiro e 

parelha equina89 alados (ἐοικέτω δὴ συμφύτῳ δυνάμει ὑποπτέρου ζεύγους τε καὶ ἡνιόχου – 

                                                           
89 “Ζεύγους” é traduzido por “parelha equina” para tornar a leitura mais fluída. O termo “ζεῦγος”, no seu mais 

geral, parece se referir a quaisquer tipos de pares, até o seu sentido mais restrito de par de animais de carga, 

como bois, ou cavalos, emparelhados por meio de um jugo. Como Sócrates trata logo de explicitar que se trata 

de uma parelha equina, isto é, de um par de cavalos que é conduzido por um cocheiro por meio de diversos 

instrumentos de montaria, optou-se por adiantar a tradução com relação ao texto mais ambíguo, a fim de evitar 
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246a5-6). As almas dos deuses, isto é, seus cavalos e cocheiros, são totalmente boas e 

provenientes daquilo que é bom, enquanto as outras são qualitativamente heterogêneas (θεῶν 

μὲν οὖν ἵπποι τε καὶ ἡνίοχοι πάντες αὐτοί τε ἀγαθοὶ καὶ ἐξ ἀγαθῶν, τὸ δὲ τῶν ἄλλων 

μέμεικται – 246a6-b1). Nas outras almas, apenas um dos cavalos é bom, belo e proveniente 

dessas coisas. O outro é o oposto disso e proveniente das coisas opostas (τῶν ἵππων ὁ μὲν 

αὐτῷ καλός τε καὶ ἀγαθὸς καὶ ἐκ τοιούτων, ὁ δ᾽ ἐξ ἐναντίων τε καὶ ἐναντίος – 246b2-3). A 

narrativa mítica explicitamente, na sua cena de abertura, aproveitará os motivos do símile 

para se articular em torno do problema da condução (ἡνιόχησις) das almas, especialmente 

nas dificuldades encaradas pelas outras almas, cuja parelha é misturada. A condução dessas 

almas heterogêneas, por sua vez, explicará como a alma vem a encarnar e “frutificar” em um 

filósofo, que viverá todo o relacionamento pederástico explorado na seção precedente. 

 O contraste entre os tipos de alma é duplicado pela narrativa mítica, que insiste em 

cotejar os deuses aos “outros”. Os deuses se organizam em coros, desprovidos de inveja 

(φθόνος γὰρ ἔξω θείου χοροῦ ἵσταται – 247a6-7), que são seguidos por aqueles dispostos e 

capazes para tanto (ἕπεται δὲ ὁ ἀεὶ ἐθέλων τε καὶ δυνάμενος – 247a6). O contato direto entre 

os deuses e seus seguidores não-divinos parece ser inexistente: não há registro, no mito, de 

qualquer interação, verbal ou não, entre os grupos. A exclusão da inveja, pois, não torna os 

céus um ambiente amigável ou acolhedor em termos das relações “interpessoais”. Os deuses 

se voltam às muitas e abençoadas visões e vias celestes, enquanto fazem, cada um, o que lhes 

cabe (πολλαὶ μὲν οὖν καὶ μακάριαι θέαι τε καὶ διέξοδοι ἐντὸς οὐρανοῦ, ἃς θεῶν γένος 

εὐδαιμόνων ἐπιστρέφεται πράττων ἕκαστος αὐτῶν τὸ αὑτοῦ – 247a4-6), sem se preocupar, 

aparentemente, com que acontece no seu rastro, enquanto rumam para a abóboda celeste sem 

grandes dificuldades: 

Quando se dirigem ao banquete e ao festim, rumam para o cimo da cúpula celeste. 

Os deuses a alcançam facilmente, porque seus carros são bem balanceados e 

obedientes às rédeas, enquanto os outros quase que não [a alcançam]. Pois, o cavalo 

que participa da maldade, à medida que afunda e puxa para a terra, pesa [o carro] 

se não houver sido bem adestrado pelo seu cocheiro. Nisso, com efeito, reside a 

penúria e a provação mais extremada para a alma. As que são chamadas de 

imortais, vindo a chegar no cimo, vão para fora, firmando-se sobre o dorso do céu, 

enquanto a revolução as revolve, firmadas, e elas olham para fora do céu (247a6-

c3) 

                                                           
paráfrases demasiado truncadas. Souza, por exemplo, traduz o termo literalmente por “jugo” (2016, p. 81). 

Hackforth aponta para a vagueza do termo, chegando, inclusive, a sugerir que pode nem se referir a uma dupla, 

mas a um número ainda maior e não-especificado (2001, p. 69, n. 3). 
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ὅταν δὲ δὴ πρὸς δαῖτα καὶ ἐπὶ θοίνην ἴωσιν, ἄκραν ἐπὶ τὴν ὑπουράνιον ἁψῖδα 

πορεύονται πρὸς ἄναντες, ᾗ δὴ τὰ μὲν θεῶν ὀχήματα ἰσορρόπως εὐήνια ὄντα 

ῥᾳδίως πορεύεται, τὰ δὲ ἄλλα μόγις: βρίθει γὰρ ὁ τῆς κάκης ἵππος μετέχων, ἐπὶ τὴν 

γῆν ῥέπων τε καὶ βαρύνων ᾧ μὴ καλῶς ἦν τεθραμμένος τῶν ἡνιόχων. ἔνθα δὴ 

πόνος τε καὶ ἀγὼν ἔσχατος ψυχῇ πρόκειται. αἱ μὲν γὰρ ἀθάνατοι καλούμεναι, ἡνίκ᾽ 

ἂν πρὸς ἄκρῳ γένωνται, ἔξω πορευθεῖσαι ἔστησαν ἐπὶ τῷ τοῦ οὐρανοῦ νώτῳ, 

στάσας δὲ αὐτὰς περιάγει ἡ περιφορά, αἱ δὲ θεωροῦσι τὰ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ. 

 A narrativa alterna, de maneira abrupta, a franca facilidade com que os deuses 

conduzem seus “carros”90, com a considerável dificuldade com que os outros sobem: 

enquanto os deuses se acomodam no dorso do céu91, embalados pelo seu movimento circular, 

os outros se deparam com sua mais extremada provação. A sequência da narrativa acirrará 

ainda mais o contraste entre a qualidade das duas experiências contemplativas – uma vez que 

ficará claro que alma não-divina alguma chega a se firmar no dorso celeste para contemplar 

os Seres.  

O Ser é negativa e superlativamente caracterizado como “a essência que, realmente 

sendo, é a mais incolor, informe e impalpável, visível apenas ao νοῦς, o piloto da alma” (ἡ 

γὰρ ἀχρώματός τε καὶ ἀσχημάτιστος καὶ ἀναφὴς οὐσία ὄντως οὖσα, ψυχῆς κυβερνήτῃ μόνῳ 

θεατὴ νῷ – 247c5-7). Sua contemplação92 é descrita a partir do caso divino, mas parece se 

estender às demais almas, no seu funcionamento básico: “a διάνοια divina, após ser nutrida 

pelo νοῦς e conhecimento sem mistura, após ver o Ser ao longo do tempo, assim como toda 

alma que cuidar de receber o que lhe convém, ama, aprimora-se e se nutre, contemplando a 

verdade” (ἅτ᾽ οὖν θεοῦ διάνοια νῷ τε καὶ ἐπιστήμῃ ἀκηράτῳ τρεφομένη, καὶ ἁπάσης ψυχῆς 

ὅσῃ ἂν μέλῃ τὸ προσῆκον δέξασθαι, ἰδοῦσα διὰ χρόνου τὸ ὂν ἀγαπᾷ τε καὶ θεωροῦσα τἀληθῆ 

τρέφεται καὶ εὐπαθεῖ – 247d1-4). Os Seres são visíveis93 apenas ao piloto do alma, o cocheiro 

do símile. Por conta disso, almas não-divinas, ao menos a princípio, podem delas extrair o 

mesmo que as divinas – afinal, ambas possuem cocheiro94. O cocheiro de qualquer alma pode 

                                                           
90 O debate acerca da presença, ou não, de um carro no mito, será visitado no próximo capítulo, onde as minúcias 

da imagens serão exploradas mais profundamente. 
91 “Νῶτον geralmente se refere à superfície do mar, mas na poesia, usualmente com um genitivo ou adjetivo 

qualificativo, como aqui, frequentemente denota outras superfícies também” (LEBECK, 1983, p. 270); 
92 “Não há menção de λόγος em lugar algum dessa passagem; metáforas oculares (acompanhadas por metáforas 

do comer) dominam” (GRISWOLD, 1986, p. 106). 
93 A visibilidade dos Seres pelo νοῦς parece ser da ordem metafórica, isto é, uma visibilidade que muito difere 

daquela literal, que marca a relação entre as imagens do Ser de Beleza e os olhos de um corpo terrestre. A 

relação entre essas duas “modalidades” de visão será explorada mais a fundo na sequência desta dissertação. 
94 O cocheiro do deus, juntamente com seus cavalos, é descrito como totalmente bom e proveniente do bom. 

Apenas um dos cavalos das outras almas é descrito assim – supostamente, subentende-se que o mesmo se 

estende ao cocheiro. No entanto, extrair-se-á dessa leitura tácita consequências importantes para a compreensão 

do símile e do mito mais adiante. Antecipa-se que, no contexto em mãos, a equivalência entre cocheiro divino 

e não-divino pode ser mantida sem maiores qualificações. 
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contemplar os Seres e nutrir, dessa maneira, precisamente que convém a esse tipo de nutrição: 

a διάνοια95. Ao nutrir a διάνοια, o cocheiro faz com que a alma venha a amar os Seres e a se 

sentir bem quando os vê. A revoada, então, das almas, em um hipotético contexto 

originário96, poderia se explicar em termos de necessidades nutritivas: as almas voam até a 

cúpula celeste porque têm “fome”. Com o tempo, porém, além dessa “fome” dianoética, 

surge um amor que dota a jornada de um cunho mais próximo do erótico – conforme logo 

mais se verá. 

Os deuses, então, empertigam-se com desembaraço no dorso celeste, de onde 

contemplam, embalados pelo movimento da revolução celestial, os Seres amados que os 

nutrem. As outras almas, porém, encaram maiores adversidades ao tentar seguir o exemplo 

divino e não parecem, jamais, equiparar-se, em termos de qualidade, à contemplação dos 

deuses. No máximo, “[d]as outras almas, aquela que houver melhor seguido e se assemelhado 

ao deus, emerge a cabeça do cocheiro para fora do lugar [celeste], e se deixa levar 

conjuntamente com a revolução, mas, perturbada pelos cavalos, divisa muito pouco dos 

Seres” (αἱ δὲ ἄλλαι ψυχαί, ἡ μὲν ἄριστα θεῷ ἑπομένη καὶ εἰκασμένη ὑπερῆρεν εἰς τὸν ἔξω 

τόπον τὴν τοῦ ἡνιόχου κεφαλήν, καὶ συμπεριηνέχθη τὴν περιφοράν, θορυβουμένη ὑπὸ τῶν 

ἵππων καὶ μόγις καθορῶσα τὰ ὄντα – 248a1-4). O contraste não poderia ser mais flagrante. 

Os deuses – com a exceção de Héstia, que sequer deixa a morada divina (μένει γὰρ Ἑστία ἐν 

θεῶν οἴκῳ μόνη – 247a2) –, quase param, curiosamente, de se mover por conta própria: eles 

                                                           
95 O estatuto da διάνοια e do νοῦς não é nada claro no mito da palinódia. Griswold, a partir do que ele chama 

de “metáforas do comer”, sugere que “o νοῦς vê os Seres, e a διάνοια digere os resultados; o νοῦς funciona 

como a boca, a διάνοια como o estômago”  (1986, p. 107) . White opta por uma solução menos imagética, mas 

igualmente arrojada: “[νοῦς] foi caracterizado como o piloto da alma. Mas, se a [διάνοια] divina é nutrida pelo 

[νοῦς], então [νοῦς] e [διάνοια] não são idênticos. De acordo com o símile para a natureza da alma, o piloto da 

alma se torna uma combinação de [νοῦς] e [διάνοια], cada um presumivelmente desempenhando funções 

cognitivas distintas” (1986, p. 108). Griswold extrai da sua caracterização estomacal da διάνοια consequências 

importantes para a cognição não-divina, de modo que, por mais trivial que ela possa parecer, ela não é nada 

inconsequente, mas, uma vez que escapa ao escopo desta dissertação, não será escrutinizada. Já White equipara 

uma mistura entre νοῦς e διάνοια ao piloto da alma, o que, a bem da verdade, não está expressamente no texto 

e pode trazer problemas quando se retorna à nutrição da alma encarnada, contexto em que não parece haver 

diferenciação entre as partes do símile, no que se refere à sua “alimentação”. Por mais tentador, então, que seja 

circunscrever os efeitos dos Seres ao piloto da alma, quem efetivamente os contempla, essa pode não ser a 

leitura mais aconselhável em virtude do que está por vir. 
96 Não se está sugerindo que haja, efetivamente, uma jornada original rumo ao local supraceleste, ou quiçá uma 

queda original da alma. Bluck (1958) e McGibbon (1964) encaram frontalmente a questão da originalidade da 

queda da alma, mas assumem diversas posições que serão rejeitadas mais adiante, porquanto projetam, no corpo, 

um papel maior na revoada psíquica do que se julga lícito.  
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ficam parados, sendo movidos solidariamente pela revolução celestial97. As outras almas, por 

sua vez, no melhor dos casos, conseguem espichar a cabeça de uma das suas partes – 

justamente a que é capaz de ver os Seres – enquanto seguem, por conta própria, o movimento 

circular, simultaneamente tumultadas pelos seus cavalos, o que prejudica notadamente sua 

contemplação. As almas não-divinas não apenas sobem com dificuldade (τὰ δὲ ἄλλα μόγις 

[πορεύεται] – 247b2-3), como também veem com dificuldade (μόγις καθορῶσα τὰ ὄντα – 

248a4). Malgrado seu objetivo comum, deuses e almas não-divinas não poderiam 

experimentar mais diferentemente a ascensão e contemplação dos Seres, como nota 

Griswold: 

Teorizar exige  lazer e, em um determinado sentido, passividade; os deuses não 

fazem nada quando se banqueteiam, salvo olhar. Labor ou técnica alguma é 

exigida, tanto para cultivar o alimento que comem, quanto para conseguir, eles 

mesmos, seu alimento. Eles são carregados pelo universo e, portanto, não precisam 

mover nada para se banquetear. As almas divinas não se movem dentro de um 

círculo, como alguém daria uma volta em uma pista de corrida. Antes, elas se 

firmam em um círculo que as carrega, em virtude do seu movimento próprio. 

Quando teorizam, cada deus está “internamente” em repouso, à medida que é 

movido circularmente. [...] Ao contrário das almas não-divinas, ademais, os deuses 

não estão aqui preocupados consigo mesmos (1986, p. 104) 

 O movimento dos deuses limita-se ao recebimento do movimento da revolução 

celeste, ou, talvez, ao esforço de manter-se no mesmo lugar, enquanto equilibrados no dorso 

do céu. De todo modo, sua ascensão e contemplação é manifestadamente mais tranquila, 

plácida, do que a das almas não-divinas. Estas, no melhor dos casos, movimentam-se como 

quem corre por uma pista circular de corrida, às voltas com seus próprios cavalos, divididas, 

portanto, entre si mesmas e os Seres, por assim dizer. Sua ascensão difícil é, pois, coroada 

por uma contemplação, no mínimo, parcial ou problemática. Ao contrário dos deuses, que 

estão inteiramente “fora” do céu, apenas a cabeça do cocheiro se alça acima, enquanto o resto 

da sua tumultuada alma permanece embaixo – sequer sua perspectiva dos Seres é a mesma 

dos deuses. Ademais, o agito das suas almas plausivelmente contribui negativamente para 

sua contemplação: não parece haver qualquer análogo ao “repouso interno” ou “movimento 

mínimo” dos deuses empoleirados no dorso do céu. Consequentemente, é plausível supor 

que as almas não-divinas amam menos intensamente os Seres, já que não conseguem se nutrir 

tão plenamente delas como os deuses.  

                                                           
97 “A declaração de Sócrates, de que Héstia permanece em casa (247a1-2), enquanto os outros deusem se 

movem circularmente em torno dela (247d4-5), reflete a ideia comum de que os astros são deuses se movendo 

em uma dança circular cósmica em torno de um centro” (BELFIORE, 2006, p. 205). 
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O contraste entre os deuses e as almas que mais se lhes assemelham e seguem se torna 

ainda mais pronunciado, quando se leva em consideração os demais contingentes, menos 

exitosos, de almas não-divinas. Parte delas, forçadas pelos cavalos, ora alçam, ora afundam 

as cabeças dos seus cocheiros98, com relação ao limite celeste, de modo que ora veem [os 

Seres], ora não (ἡ δὲ τοτὲ μὲν ἦρεν, τοτὲ δ᾽ ἔδυ, βιαζομένων δὲ τῶν ἵππων τὰ μὲν εἶδεν, τὰ 

δ᾽ οὔ – 248a4-5). Esse segundo contingente, ao contrário do primeiro, sequer consegue 

manter a cabeça do seu cocheiro constantemente acima do céu, o que sugere que sua 

contemplação, como a do primeiro, é qualitativamente inferior à dos deuses, mas, também 

“quantitativamente” inferior com relação à do primeiro e, obviamente, à dos deuses. Afinal, 

se é preciso alçar, pelo menos, a cabeça do cocheiro afora do céu para contemplar, nos 

intervalos em que ela afunda, subentende-se que ela não contempla. Por conseguinte, a 

nutrição dessas almas, pelas Seres, é menos satisfatória que a das outras e dos deuses. Sua 

situação, conquanto precária, ainda é melhor do que a do terceiro contingente de almas não-

divinas, que sequer consegue levantar voo: 

As outras inteiramente ciosas, seguem para cima, mas, por serem incapazes, 

deixam-se levar, submersas, pela revolução, voltam-se e se lançam umas contra as 

outras, tentando se pôr uma à frente da outra. Surge, então, o tumulto, a luta e o 

suor extremos, de onde, por conta da imperícia dos cocheiros, muitos são 

desfigurados e muito de suas muitas penas é despedaçado. Todas [essas almas] 

penam muito, retornam sem ter a visão do Ser, e, após voltar, recorrem à nutrição 

pela opinião (248a5-b5) 

αἱ δὲ δὴ ἄλλαι γλιχόμεναι μὲν ἅπασαι τοῦ ἄνω ἕπονται, ἀδυνατοῦσαι δέ, 

ὑποβρύχιαι συμπεριφέρονται, πατοῦσαι ἀλλήλας καὶ ἐπιβάλλουσαι, ἑτέρα  πρὸ τῆς 

ἑτέρας πειρωμένη γενέσθαι. θόρυβος οὖν καὶ ἅμιλλα καὶ ἱδρὼς ἔσχατος γίγνεται, 

οὗ δὴ κακίᾳ ἡνιόχων πολλαὶ μὲν χωλεύονται, πολλαὶ δὲ πολλὰ πτερὰ θραύονται: 

πᾶσαι δὲ πολὺν ἔχουσαι πόνον ἀτελεῖς τῆς τοῦ ὄντος θέας ἀπέρχονται, καὶ 

ἀπελθοῦσαι τροφῇ δοξαστῇ χρῶνται 

 Esse terceiro contingente de almas, embora deseje, por alguma razão, não consegue 

efetivamente alçar voo. Elas seguem o movimento circular, sem cruzar os limites internos do 

dorso celeste, mas terminam se voltando umas contras as outras, como se houvessem perdido 

de vista sua meta– a região supraceleste – e a sua via de acesso – a imitação dos deuses. Ao 

contrário dos primeiros segmentos, esses cocheiros não são prejudicados pelo tumulto ou 

força dos seus cavalos, mas pela sua própria imperícia, que os joga uns contra os outros e os 

leva a danificar significativamente sua plumagem. Lamentavelmente, em momento algum 

                                                           
98 O emprego de “ἡνιόχου” (248a3), no singular, junto de “τῶν ἵππων” (248a3 e 248a4-5), no plural, permite 

concluir que se tratam dos cavalos de um único condutor. Durante a ascensão e contemplação, portanto, 

curiosamente, até mesmo o cavalo “bom e do bom” tumultua e força seu cocheiro. A dinâmica intrapsíquica, 

na formação de diferentes “blocos” ou “frentes”, será explorada mais detidamente no próximo capítulo.  
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eles conseguem se espichar minimamente para contemplar os Seres. Logo, eles não são 

nutridos por conhecimento, mas apenas por opinião. Nussbaum equipara essa nutrição àquela 

que os deuses fornecem aos seus cavalos – néctar e ambrosia (247e3-4), também após 

retornar do seu périplo celeste (2001, p. 214). Na sua leitura, então, o alimento próprio aos 

cavalos é a opinião, que seria servida a qualquer alma, quando do seu retorno à morada 

divina, independentemente do quanto ela se nutriu, ou não, de conhecimento. Nesse caso, a 

nutrição por opinião não seria, por si só, prejudicial para alma – ela seria apenas incompleta, 

uma vez que a alma parece precisar também se nutrir de conhecimento. Para que tal leitura 

se sustente, contudo, é necessário inferir que as almas retornam todas para a morada divina 

e que as almas não-divinas têm acesso à mesma “dispensa” que os próprios deuses. Essa 

inferência, porém, introduz um problema. As almas cujas dietas consistem apenas de opinião 

têm as suas asas, ao menos momentaneamente, estropiadas. A precariedade da sua 

plumagem, conforme ilustram os dois indícios textuais cotejados abaixo, inviabiliza uma 

leitura do mito em que almas, malfadadas no seu périplo, retornam comodamente para a 

morada divina.  

 Pouco antes de dar propriamente início à narrativa, Sócrates se detém no poder motriz 

das asas: “a força natural da asa alça aquilo que é pesado, conforme o transporta pelos céus, 

para a morada da estirpe divina” (πέφυκεν ἡ πτεροῦ δύναμις τὸ ἐμβριθὲς ἄγειν ἄνω 

μετεωρίζουσα ᾗ τὸ τῶν θεῶν γένος οἰκεῖ - 246d5-6). São, portanto, as asas aquilo que dota o 

movimento da alma, no mito, de um vetor propriamente vertical, mais especificamente 

ascendente99, sem o qual ela não conseguiria alcançar o dorso celestial e acompanhar a sua 

revolução. Sócrates, em seguida, acrescenta que “o divino [é] belo, sábio, bom e tudo que [é] 

assim. A plumagem da alma se nutre e cresce por conta dessas coisas, mas fenece e esvanece 

por conta do que é vergonhoso, mau e tudo que é contrário” (τὸ δὲ θεῖον καλόν, σοφόν, 

ἀγαθόν, καὶ πᾶν ὅτι τοιοῦτον: τούτοις δὴ τρέφεταί τε καὶ αὔξεται μάλιστά γε τὸ τῆς ψυχῆς 

πτέρωμα, αἰσχρῷ δὲ καὶ κακῷ καὶ τοῖς ἐναντίοις φθίνει τε καὶ διόλλυται – 246e1-3). A 

primeira menção às asas, então, já as insere no contexto nutritivo que se repetirá pontual, mas 

fulcralmente, ao longo do mito. Para a presente exposição, a menção mais relevante a esse 

contexto nutritivo consiste na justificativa do mito para o empenho das almas na trajetória 

                                                           
99 “Dois tipos de movimento são indicados aqui [no símile], a saber, aquele dos cavalos (o movimento 

horizontal, por assim dizer) e aquele das asas (movimento vertical)” (GRISWOLD, 1986, p. 93). 
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rumo à contemplação dos Seres: “o que justifica tamanha aplicação [das almas] em ver a 

planície, onde está a verdade, é que, nesse prado, calha de estar o pasto adequado para o 

melhor da alma e que nutre a natureza das asas, de onde ela se torna mais leve, nutrindo-se 

disso” (οὗ δ᾽ ἕνεχ᾽ ἡ πολλὴ σπουδὴ τὸ ἀληθείας ἰδεῖν πεδίον οὗ ἐστιν, ἥ τε δὴ προσήκουσα 

ψυχῆς τῷ ἀρίστῳ νομὴ ἐκ τοῦ ἐκεῖ, λειμῶνος τυγχάνει οὖσα, ἥ τε τοῦ πτεροῦ φύσις, ᾧ ψυχὴ 

κουφίζεται, τούτῳ τρέφεται – 248b5-c2). A nutrição dianoética da alma é o que a torna leve 

e estimula o crescimento das asas, sem as quais a alma perde sua motricidade ascendente. 

Quando a alma não consegue “chegar” à planície da verdade, isto é, não consegue contemplar 

os Seres, ela deixa de nutrir suas asas. Ademais, seu fracasso contemplativo é implicado pela 

imperícia, ou κακία, do condutor: sua má-condução é o que leva as asas a fenecer, antes de 

medrar. Logo, as almas que não conseguem alçar voo, encontram-se com a plumagem 

comprometida e pesadas.  

Para que a sugestão de Nussbaum, segundo a qual a nutrição por opinião consiste no 

néctar e ambrosia dos deuses, mantenha-se, é preciso aceitar que uma alma, nas condições 

descritas acima, permanece no céu. Entretanto, tudo parece indicar que é nesse preciso 

momento que ela vem a encarnar, isto é, que ela decai: “[a alma], sendo perfeita e 

emplumada, percorre os céus e habita todo o universo, mas, após perder suas asas, deixa-se 

levar até agarrar algo de sólido, o qual coloniza, conforme agarra um corpo terrestre” (τελέα 

μὲν οὖν οὖσα καὶ ἐπτερωμένη μετεωροπορεῖ τε καὶ πάντα τὸν κόσμον διοικεῖ, ἡ δὲ 

πτερορρυήσασα φέρεται ἕως ἂν στερεοῦ τινος ἀντιλάβηται, οὗ κατοικισθεῖσα, σῶμα γήϊνον 

λαβοῦσα – 246c1-4). À primeira vista, pode não parecer muito claro que o dano causado às 

asas, por conta da imperícia do cocheiro, equivalha à sua perda e, consequentemente, acarrete 

na queda e encarnação da alma. No entanto, o mito trata de aclarar esse pormenor: “quando, 

havendo sido incapaz de seguir [o deus] e ver [os Seres], por alguma concorrência de 

circunstâncias100, esquecimento e imperícia, enche-se de peso, [a alma], pesada e desprovida 

de asas, precipita-se rumo à terra” (ὅταν δὲ ἀδυνατήσασα ἐπισπέσθαι μὴ ἴδῃ, καί τινι 

συντυχίᾳ χρησαμένη λήθης τε καὶ κακίας πλησθεῖσα βαρυνθῇ, βαρυνθεῖσα δὲ πτερορρυήσῃ 

                                                           
100 Para Bluck, não se trata de uma concorrência de fatores ou circunstâncias mas de uma “compulsão [...] 

devida ao acúmulo de esquecimento e pecado que a alma acumulou” (1958, p. 158). No entanto, não fica claro 

porque a concorrência do pecado e do esquecimento deve ser compreendida como uma “compulsão”, de modo 

que se prefere seguir McGibbon. Segundo McGibbon, o mito através “[d]o uso de συντυχίᾳ (248c), [...] não 

deseja entrar nas circunstâncias que levaram à condição imperfeita da alma e seu consequente fracasso na visão” 

(1964, p. 56).  
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τε καὶ ἐπὶ τὴν γῆν πέσῃ – 248c5-d1). Os cocheiros “maus”, pois, danificam sua plumagem 

psíquica a ponto de comprometê-la e ensejar a encarnação da alma. A imperícia do cocheiro 

redunda no fracasso do périplo e, por conseguinte, na perda das asas e subsequente 

encarnação da alma101. Por ora, embora não seja possível precisar o estatuto dessa nutrição 

por opinião, é possível asseverar duas coisas. Primeiramente, ela não consiste no néctar e 

ambrosia divinos, uma vez que a alma pesada não consegue se manter nos céus. 

Segundamente, ela não ajuda a tornar a alma leve ou a manter suas asas. Inclusive, sendo a 

opinião a única coisa de que a alma se nutre nesse caso, é possível aventá-la como a causa 

do seu “peso”, consequentemente, como uma das responsáveis pela sua queda e encarnação. 

Arriscar-se-á, então, uma definição provisória do que seria essa nutrição por opinião, uma 

vez que a “verdade” da visão ou rememoração que o amante filosófico, recém-iniciado, tem 

da Beleza desempenha um papel importante na sua diferenciação de seu antípoda 

corrompido. 

A travessia celestial das almas não-divinas toma constantemente como ponto de 

referência o dorso do céu. Ele é o limite que, se cruzado, permite a contemplação direta dos 

Seres pelo cocheiro psíquico. Os deuses aparentemente se aproveitam dele mais 

eficientemente: eles se acomodam na sua face “externa” e se deixam arrastar por seu 

movimento circular, de modo que veem bem todas os Seres. As almas não-humanas o cruzam 

com variados graus de sucesso. No melhor dos casos, elas conseguem manter a cabeça do 

cocheiro apenas acima do limite celeste, ao longo da revolução. Outras, menos exitosas, só 

conseguem espichar a cabeça em alguns momentos. No pior dos casos, elas sequer cruzam 

os limites celestes e permanecem completamente “submersas” – são essas as que se 

alimentam de opinião. Nussbaum sugere que se entenda a opinião como o alimento próprio 

dos cavalos e que se encontraria na morada divina, conforme ilustrado pela conduta dos 

deuses ao retorno do périplo. Algo dessa sugestão ousada pode ser aproveitado. A nutrição 

por opinião deve consistir em qualquer coisa que se encontra dentro do limite interno do céu 

– afinal, os cavalos, divinos ou não, são incapazes de ver os Seres e, consequentemente, de 

                                                           
101 “Amiúde, carruagens com asas em mitos antigos estão associadas com uma particular ação de transgressão 

humana ou de invasão da esfera divina, que é então seguida por um castigo inevitável. Esse é o caso, por 

exemplo, dos voos fatídicos de Belerofonte e Ícaro. No mito de Platão, as almas humanas são positivamente 

encorajadas a fazer a ascese com os deuses, embora o castigo da encarnação siga inevitavelmente para aqueles 

que fracassam em honrar os deuses apropriadamente” (WERNER, 2012, p. 110). 
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se nutrir diretamente delas. Analogamente, as almas não-divinas que não conseguiram ver os 

Seres, permaneceram ao longo do périplo, abaixo da fronteira celeste, e devem se nutrir de 

qualquer coisa que se encontre “à mão” – o que seria isso? As almas submersas, assim como 

as demais, desejam ascender, mas não conseguem. Poder-se-ia supor que, na tentativa de 

subir que antecede seu embate com as demais almas fracassadas, elas “viram” algo dos Seres. 

Eis o que se pretende dizer por meio dessa última frase que aparentemente contradiz tudo 

que se expôs até agora: a visão noética dos Seres, pelos deuses, nutre a alma de 

“conhecimento sem mistura” (ἐπιστέμῃ ἀκηράτῳ – 247d1). O que seria um conhecimento 

“misturado”? Poder-se-ia inferir que uma visão “não-noética” dos Seres, ao contrário da 

noética, ocorre enquanto a alma se encontra submersa, abaixo da fronteira celeste. A opinião 

consistiria, então, em uma visão mediada, turva, dos Seres, porquanto produzida por meio de 

uma espécie de “refração”. O esplendor dos Seres seria refratado pela densidade do meio em 

que as almas não-divinas se encontram, o que reduziria alarmantemente a qualidade da 

nutrição produzida pela contemplação. O conhecimento inteiramente sem mistura é próprio 

dos deuses, enquanto as demais almas tratariam de combinar o máximo de conhecimento e o 

mínimo de opinião possível na sua dieta102.  

Para facilitar a exposição do mito, aproveitou-se da divisão das almas não-divinas, de 

acordo com seu sucesso contemplativo, para explorar a topografia celeste e o problema da 

nutrição das suas asas. Antes de prosseguir, cabe esclarecer que a alocação de alma alguma 

em qualquer um desses grupos é garantida. A alma que melhor imitou o deus e concluiu um 

périplo sem encarnar não repetirá necessariamente o feito no seguinte. A jornada não parece 

ficar nem mais difícil, nem mais fácil, a cada repetição. Parece que, a cada revoada, a alma 

se defronta com sua extremada provação, podendo tanto se sair bem – e contemplar os Seres, 

com variados graus de êxito –, quanto se sair mal e forçosamente encarnar. Apenas ao 

encarnar é que seu “histórico” se torna relevante. A qualidade e quantidade da nutrição 

                                                           
102 Para Griswold, há uma diferença qualitativa significativa entre a contemplação divina e a das demais almas. 

No entanto, ele a tematiza a partir da sua posição, bem peculiar, da relação entre νοῦς e διάνοια. Comentar mais 

extensamente sua contribuição, para a questão elaborada aqui, exigiria todo um esforço de tradução algo 

contraproducente, de modo que se contentará em reproduzir o comentário que inspirou a presente 

argumentação, salientando que não necessariamente se adota, aqui, a leitura “digestiva” da διάνοια, bem como 

o seu aporte linguístico nos seres humanos: “Sócrates sugere que, para os deuses, conhecimento noético é 

confiável [...]. νοῦς sem distorção é o âmbito dos deuses; mas pessoas não são deuses. As pessoas são dotadas 

de uma parcial e possivelmente borrada visão noética da verdade, que foi digerida e reconfigurada pela διάνοια, 

em forma linguística” (1986, p. 108). A visão noética borrada de Griswold seria a visão não-noética da presente 

dissertação, resguardadas as devidas proporções. 
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psíquica é o que determina sua vida humana após a encarnação: “[a alma] que, havendo 

contemplado mais plenamente [os Seres] torna-se um homem que será filósofo, ou amante 

do belo, ou uma espécie de músico ou erótico” (τὴν μὲν πλεῖστα ἰδοῦσαν εἰς γονὴν ἀνδρὸς 

γενησομένου φιλοσόφου ἢ φιλοκάλου ἢ μουσικοῦ τινος καὶ ἐρωτικοῦ – 248d2-3). O amante 

da seção anterior, que viveu filosoficamente com seu amado enquanto contra-amantes, 

ambos antigos seguidores de Zeus, foi engendrado por uma destas almas que, embora haja 

fracassado eventualmente, contemplou o “bastante” dos Seres em périplos anteriores. O 

filósofo, pois, foi o que conseguiu estabelecer para si uma dieta mais rica de conhecimento, 

em detrimento de opinião, de modo que logrou se aproximar, na medida do possível, do 

conhecimento sem mistura que nutre os deuses. Agora, será possível revisitar esse amante e 

ressaltar seus traços filosóficos, a fim de patentear o que o mito tem a dizer da vida filosófica 

e como ela se articula à busca pelo autoconhecimento proposta por Sócrates no início do 

diálogo.   

Na seção anterior, o amante foi descrito como alguém que, ao olhar para uma imagem 

terrena da Beleza – um belo mancebo, por exemplo –, conseguia “alinhá-la” à verdadeira 

Beleza e se enamorar. Viu-se, então, que toda a alma do amante se alvoroçava com a visão 

da Beleza por intermédio dessa amável imagem sua. Ademais, ao colapso “óptico” da Beleza 

terrena com a supraceleste, acrescentava-se um curioso “desvio”: ao olhar para o amado, o 

amante via também o deus que o guiou enquanto era apenas uma alma, isto é, antes de 

encarnar e assumir a forma humana. O casal que protagoniza o mito era composto por antigos 

seguidores de Zeus, ou seja, por almas de natureza filosófica. Anteriormente, essas menções 

foram apresentadas algo inconclusivamente. Agora, é possível explicá-las a partir da 

narrativa mítica e, consequentemente, compreender melhor o arco narrativo. O mito não 

relata tão-somente a queda de uma alma e sua subsequente vida humana, mas, 

principalmente, seu esforço de retornar, o quanto antes, ao seu ponto de partida – aos cimos 

celestes, onde ela pode sair no rastro de um deus e contemplar os Seres. Como, porém, ensaia-

se esse retorno?  

Cada alma não chega ao lugar de onde partiu antes de dez mil anos – nem ganha 

asas antes desse tempo – menos as dos que filosofaram sem dolo ou amaram os 

jovens, com auxílio da filosofia. Essas, ao final do terceiro périplo, providenciado 

que hajam escolhido três vezes consecutivas essa vida, partem, tendo ganhado asas 

após terceiro milênio (248e-249a4) 

εἰς μὲν γὰρ τὸ αὐτὸ ὅθεν ἥκει ἡ ψυχὴ ἑκάστη οὐκ ἀφικνεῖται ἐτῶν μυρίων—οὐ γὰρ 

πτεροῦται πρὸ τοσούτου χρόνου—πλὴν ἡ τοῦ φιλοσοφήσαντος ἀδόλως ἢ 
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παιδεραστήσαντος μετὰ φιλοσοφίας, αὗται δὲ τρίτῃ περιόδῳ τῇ χιλιετεῖ, ἐὰν 

ἕλωνται τρὶς ἐφεξῆς τὸν βίον τοῦτον, οὕτω πτερωθεῖσαι τρισχιλιοστῷ ἔτει 

ἀπέρχονται 

O mito entrelaça explicitamente a atividade filosófica e a pederastia, fornecendo-lhes 

um objetivo comum: ambas permitem que se recupere a plumagem psíquica o mais rápido 

possível – no prazo de meros três mil anos. Não se trata, porém, de qualquer pederastia, mas 

daquela prescrita pelo mito, em que, no lugar de um amado, tem-se um contra-amante103. 

Qual é, porém, a influência da filosofia nessa pederastia? Mais fundamentalmente, que 

filosofia é essa, vislumbrada nesses jogos de espelhos, nessas triangulações, entre duas 

pessoas e um terceiro e sobre-humano elemento – sejam Seres, sejam deuses? A “definição” 

de filosofia entrevista pelo mito, que torna a pederastia uma empreitada psiquicamente 

edificante, é sinônima ao projeto socrático de auto-investigação, encetado vivamente ao 

longo do Fedro.  

Quem é o filósofo no mito? Ora, uma alma que tomou parte no cortejo de Zeus e que, 

pelo menos em um périplo celeste, conseguiu contemplar o bastante dos Seres para, após 

eventualmente fracassar, assumir não só a forma humana, como, também, aquela do filósofo. 

O mito não esclarece no que consiste essa visão “mais plena” dos Seres, mas parece seguro 

inferir que se trata de uma experiência particularmente nutritiva, digna de amor e, quiçá, a 

mais gratificante entre as que uma alma não-divina pode ter. O filósofo, porém, não pode, 

antes de três milênios, contemplar os Seres novamente. Mais especificamente, sua alma não 

dispõe das asas para tanto. Ela não conseguiria se alçar até os céus e tomar parte no cortejo 

de deus algum. A forma humana propicia à alma, entretanto, outra via de acesso aos Seres. 

A alma do filósofo não dispõe dos meios de contemplar, conquanto problematicamente, os 

Seres – ela não pode espichar, nem por um átimo, a cabeça de seu cocheiro acima do dorso 

celeste; ela permanece constantemente “submersa” e distante da abóboda. Mas a alma, ao 

“frutificar” em um filósofo, uniu-se a um corpo, que dispõe de percepções. Uma delas, a 

visão, pode se voltar a uma imagem terrena da Beleza e provocar a memória da alma. A 

memória dessa alma, que tão bastamente contemplou, antes de encarnar, consegue evocar o 

próprio Ser, provocando uma experiência quase dupla, ou simultânea, de visão. Por um lado, 

                                                           
103 “A disjunção ‘ἤ’ parece distinguir a pessoa que filosofa sem dolo da pessoa ‘pederastando’ com filosofia, 

mas o resto do diálogo sugere que essas duas vidas coincidem. Afinal, os dois primeiros discursos do diálogo 

apresentam pederastas com dolo. Então, se filosofar sem dolo é o mesmo que pederastar [sic] com filosofia, 

então, a filosofia está intrinsecamente conectada à pederastia sem dolo” (MOORE, 2015b, p. 69). 
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a visão física, de origem corpórea, de um corpo belo. Por outro, a visão noética, de origem 

psíquica, do próprio Ser da Beleza. O amante do belo, diz o mito, é precisamente aquele que 

é capaz de levar, conduzir, φέρεται, a visão física à rememoração da visão noética. O corpo 

“fornece” percepções à alma, de modo que ela pode, pelo menos, ver a Beleza terrena e 

rememorar a verdadeira e supracelestial, indo das suas muitas manifestações sensíveis àquela 

única e inteligível. Ao amar a Beleza que se lhe manifesta, através de um mancebo, o filósofo 

retoma, da única maneira que dispõe, porquanto composto por uma alma sem plumas, o 

desejo psíquico de contemplar os Seres. 

Viu-se, na seção anterior, que o amante era considerado um louco por desprezar as 

coisas “cá de baixo”, como família, amigos e posses materiais, por lhe preocuparem apenas 

as coisas “lá de cima”. Ao mesmo tempo, porém, ele buscava incessantemente a companhia 

do seu “médico”, o jovem que ocasionou toda essa rememoração de uma visão prévia e alheia 

a qualquer vida humana concebível. Curiosamente, essa imagem “cá de baixo” é a única via, 

ao menos inicialmente, para que o filósofo desloque o seu olhar para cima. O filósofo não é, 

portanto, insensível ao que lhe rodeia – ele apenas se dá ao trabalho de alinhá-lo àquilo que 

contemplou antes de assumir a forma humana:  

Mas o ser humano deve compreender o que é dito de acordo com a Forma, pois 

parte de muitas percepções para uma unidade alcançada através do raciocínio. Isso 

é a anamnese daquilo que a alma viu quando viajava junto do deus, menosprezando 

as coisas que agora dizemos ser, tendo levantado a vista para o ser que efetivamente 

é. (249b61-c3) 

δεῖ γὰρ ἄνθρωπον συνιέναι κατ᾽ εἶδος λεγόμενον, ἐκ πολλῶν ἰὸν104 αἰσθήσεων εἰς 

ἓν λογισμῷ συναιρούμενον: τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἀνάμνησις ἐκείνων ἅ ποτ᾽ εἶδεν ἡμῶν 

ἡ ψυχὴ συμπορευθεῖσα θεῷ καὶ ὑπεριδοῦσα ἃ νῦν εἶναί φαμεν, καὶ ἀνακύψασα εἰς 

τὸ ὂν ὄντως 
A anamnese constitui uma capacidade geral dos seres humanos, a partir da qual eles 

conseguem partir de uma multiplicidade de percepções para uma unidade “racional”. Sua 

compreensão e articulação discursiva são de acordo com as Formas, isto é, remontam, à 

                                                           
104 A reconstrução do texto é conteciosa no que se refere ao termo “ἰὸν”, que alguns pensam se tratar de “ἰὸντ’”. 

Hackforth (2001, p. 86) e Griswold (1986, p. 266) são favoráveis a “ἰὸντ’”, enquanto Yunis prefere “ἰὸν”. 

Nenhum dos autores extrai qualquer consequência significativa de suas respectivas escolhas, de modo que se 

notará aqui apenas que a razão de Griswold para rejeitar “ἰὸν” é demasiado arbitrária: “não faz muito sentido 

caracterizar algo que é ‘dito’ como indo ou fazendo coisa alguma (certamente, é o intelecto humano que parte 

dos muitos para o uno)” (1986, p. 266). Ora, por que não? Onde, no Fedro, é dito que o discurso é imóvel ou 

que metáforas de movimento não podem lhe ser aplicadas? Ao invés de adentrar essa discussão, que dista do 

escopo desta dissertação, far-se-á caso da recomendação de Thompson, para quem é mais importante 

compreender que “é evidentemente a mente generalizadora do ser humano quem exclusivamente [e não o Ser] 

pode ser dita ἰέναι εἰς ἓν λογισμῷ συναιρούμενον” (1868, p. 55), do que debater acerca da “ousada” emenda, 

segundo a qual, “‘ἰὸν’ se transformaria em ‘ἰὸντ’”. Por conta disso, segue-se a edição de Yunis (2011, p. 146), 

uma vez que não há razões aparentes para se acatar a emenda.  
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medida que a memória é capaz, aquilo que outrora contemplaram, os Seres. Depreende-se 

que o filósofo, por haver contemplado mais bastamente, organizaria seu discurso em maior 

consonância com a Forma do que as outras pessoas105. No entanto, a anamnese não se esgota 

na recuperação da visão dos Seres, mas parece abranger tudo aquilo que a alma viu enquanto 

seguia o cortejo divino106. Para haver assumido a forma humana, a alma deve, ao menos uma 

vez, haver contemplado a verdade (οὐ γὰρ ἥ γε μήποτε ἰδοῦσα τὴν ἀλήθειαν εἰς τόδε ἥξει τὸ 

σχῆμα – 249b5-6), ou seja, ela deve haver, pelo menos, completado um périplo antes de 

encarnar. Para tanto, ela deve haver emulado, com certo sucesso, seu deus guia. Não seria, 

então, lícito compreender que os ἔθη e ἐπιτηδεύματα divinos, que a alma deve emular a fim 

de contemplar, também são rememoráveis? A rememoração da Beleza ocasionaria aquela 

dos ἔθη e ἐπιτηδεύματα divinos, constituindo uma espécie de “segunda etapa” da anamnese, 

um desdobramento do seu choque inicial, em que o amante cumpre um papel mais passivo, 

como salienta Griswold: 

É a beleza do amado, e não o seu caráter, que atrai o amante. [...] Há uma diferença 

significativa na presente descrição quanto às maneiras em que a Beleza e os 

[caracteres dos] deuses estão presentes no amado. [...] Não parece haver 

necessidade de procurar a Beleza, como há no caso do deus [...]. Enquanto a Beleza 

se choca contra o amante com grande força, o caráter não o faz. O caráter não flui 

no amante como a Beleza. [...] Caráter, ao contrário da beleza física, não é algo 

[que está] ‘lá’, em uma forma acabada” (1986, p. 125) 

Qualquer amante recebe passivamente a efluência da Beleza ao se deparar com uma 

imagem terrena sua. No entanto, apenas aqueles que encetarem uma investigação sobre o 

futuro contra-amante descobrirão esta ou aquela natureza divina nele – e em si próprios. 

Novamente, a visão do jovem belo se confunde com a de um “objeto superior”, que não se 

encontra necessariamente presente ou próximo, diretamente apreensível, mas que é acessível 

pela memória. Mas, agora, essa rememoração implica uma certa relação entre o amante e o 

                                                           
105 “Sócrates claramente não está dizendo, nessa passagem, que todo mundo, de fato, rememora [como o 

filósofo], apenas em virtude de ser uma pessoa, embora seja verdade que quase todo mundo fale e, entenda em 

um certo nível, ‘aquilo que é dito’ [de acordo com a Forma]” (GRISWOLD, 1986, p. 115). 
106 Este posicionamento é frontalmente oposto àquele de Griswold, por exemplo, para quem certas coisas “não 

são objetos de anamnese porque não são Formas” (1986, p. 152). Griswold assume que, para rememorar algo é 

preciso percebê-lo sensivelmente – em um processo análogo ao que acontece com o Ser de Beleza no mito. 

Entretanto, a Beleza é uma exceção, antes de uma regra geral: ela é o único Ser cuja percepção sensível, por si 

só, leva à rememoração. Outrossim, sua contínua recepção pela alma parece fomentar a rememoração de outras 

coisas distintas, como o Ser de Temperança e a natureza e caráter divinos – que, em momento algum, afluem 

em direção à alma. Por mais que se adotasse a hipótese de Griswold –  segundo a qual a rememoração da Beleza 

capacita, de certa maneira, as demais percepções, especialmente a audição, para a apreensão dos demais Seres 

(Ibid. p. 114-115) – isso não excluiria, do rol de coisas rememoráveis, aquilo que não fosse um Ser, a saber, os 

costumes e ocupações divinos que o amante e o contra-amante emulam, à medida que se relacionam. 
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jovem que não se reduz à mera contemplação dele, à passividade da alma que se deixa 

penetrar ocularmente pelas efluências de um Ser. É como se a rememoração inicial da Beleza, 

se cultivada através do trato continuado com a sua imagem terrena, ocasionasse aquela dos 

demais detalhes do périplo celestial. A anamnese, nesse caso, não seria uma revelação 

momentânea e total107, mas um processo paulatino e trabalhoso de recuperação virtual do que 

se perdeu – analogamente à alma não-divina que se esforça por manter a cabeça acima do 

dorso celeste para contemplar todos os Seres, o melhor que pode, conforme eles se tornam 

visíveis a partir da revolução celeste108. A revisão da pederastia, explorada na seção anterior, 

calca-se na faceta mais epistemológica do mito: o filósofo deve amar diferentemente porque 

contemplou mais plenamente os Seres e se deu ao trabalho de rememorá-los. O esplendor da 

Beleza iluminaria gradativamente o passado da alma anterior à encarnação e o “transporia”, 

por assim dizer, ao contexto propriamente humano que ela habita agora.   

 O filósofo rememora um dos Seres cuja contemplação motivou suas provações 

celestes, de modo que ele passa, tal como uma alma não-encarnada, a buscar seu brilho no 

reluzir de moços bonitos. No entanto, o filósofo passa a exigir mais do que a mera 

contemplação, ou rememoração, de um Ser. Sua memória curiosamente não o transportou 

apenas ao momento preciso em que a cabeça do seu cocheiro psíquico vislumbrou a Beleza. 

Em vez disso, ela o inseriu na esteira do périplo em sua totalidade. A Beleza não é qualquer 

coisa cujo desfrute é fácil, imediato – malgrado a espontaneidade de sua recepção pela alma 

do amante. Antes, seu usufruto implica toda a cena de abertura do mito, em que almas não-

divinas seguiam os deuses régios, imitando-os, a fim de chegar, da maneira que conseguirem, 

até a região supraceleste onde repousam os Seres. O filósofo que se rememora dessas coisas, 

compreende que há toda uma preparação que deve ser feita, a fim de se evitar o resultado 

lastimável de sua última cavalgada. Seu relacionamento com o belo jovem lhe revela a 

maneira que ele deve ser para melhor tomar parte no cortejo psíquico – o que, 

                                                           
107 “Embora uma leitura rápida do exemplo de rememoração que Sócrates procede a descrever possa sugerir o 

contrário, é razoavelmente claro que a anamnese não é nada como uma revelação e conversão religiosas únicas 

[...]. Rememoração é um processo que toma lugar ao longo do tempo. É uma atividade, não é um estado, da 

alma” (GRISWOLD, 1986, p. 115). 
108 Rapp trabalha esmeradamente a imagem da revolução celestial como uma espécie de modelo para a 

contemplação humana que deve ser “descontruído” (2014, p. 49). A placidez de uma contemplação circular dos 

Seres pelos deuses é substituída por uma intensa e laboriosa empreitada, em que a alma luta consigo mesma, 

completamente carente de qualquer estabilidade ou porto seguro. Nesse sentido, a despeito de diferenças 

terminológicas superficiais, acredita-se que não se poderia ser mais simpático aqui à perspectiva de Rapp.  
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consequentemente, implica na transformação do seu parceiro também. A recriação do périplo 

celeste na terra, onde não há deuses para seguir literalmente ou opulenta plumagem psíquica 

para alçar alma alguma à morada divina, traduz-se no germinamento lento, doloroso e, ao 

mesmo tempo, prazeroso das asas, e na lapidação recíproca desse τρόπος humano em divino. 

Nesse sentido, a loucura do filósofo não é apenas um desprezo pelas coisas terrenas que o 

cercam – ao contrário, ele muito as valoriza, conforme seu cuidado com o contra-amante 

revela –, mas um ajuste drástico de perspectiva. Ele passa a valorar a partir dessa perspectiva 

supracelestial, em que as coisas ao seu redor são imagens daquelas acima dele. Sob esse 

prisma e escala é que ele passa a viver. Seu desprezo à familia, aos amigos e às riquezas, 

então, pode ser compreendido como um análogo do momento em que os próprios deuses 

deixam de fazer o que lhes cabe para contemplar.  

 A trajetória divina não é linear, mas circular. Os deuses não abandonam seus deveres, 

aquilo que lhes cabe, para contemplar indefinidamente: seu banquete não é o termo final da 

travessia, apenas o seu ponto culminante, que, se não a justifica, ao menos a torna prazerosa. 

Analogamente, pode-se compreender que o afã inicial com que o amante se aproxima do 

contra-amante é tão chocante porque é o momento que lhe revela o ponto culminante da sua 

própria trajetória. Até mesmo o filósofo não deixaria completamente o âmbito social-material 

de seus pares, mas será tachado de louco por submetê-lo à rememoração da Beleza e ao 

esforço que ela pressupõe, qual seja, o de trabalhar o seu τρόπος reciprocamente ao do seu 

contra-amante. Ambos farão o que lhes cabe, visando seu eventual festim – como se os 

deuses, para teorizar, não deixassem seus encargos cosmológicos completamente de lado, e 

os humanos, analogamente, não deixassem seus papéis políticos de lado. O que realmente 

muda, de um caso para o outro, é que os deuses não parecem “aprender” nada com a 

contemplação, ou se alterar de qualquer maneira significativa com ela. Logo, sua função 

cosmológica é tão bem executada e compreendida quanto antes. O mesmo, porém, não pode 

ser dito em relação aos humanos que os imitam, até mesmo o filósofo: eles não passam a 

executar o mesmo “trabalho” de antes. O filósofo revisita seus arredores com outros olhos, 

onde tudo é medido à luz da Beleza. Ele não se torna simplesmente mais eficiente nos seus 

afazeres: ele pode, antes, mudar radicalmente de ocupação, ou encará-la de uma perspectiva 

completamente nova. Seus antigos convivas o considerarão louco e descompromissado, mas 
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apenas ele – e aqueles que partilharem de seu divino transporte – saberão que só agora é que 

sua ação tem uma meta e um operar claros.  

A meta mais ambiciosa do filósofo é contemplar diretamente os Seres, o que ele não 

poderá fazer em vida – apenas ao final da terceira encarnação filosófica consecutiva da sua 

alma é que a plumagem psíquica haverá crescido novamente. À maneira do pássaro que não 

pode alçar voo, embora o deseje, o filósofo olha para cima no intuito de rememorar os Seres. 

Ao fazê-lo, ele se rememora também do deus que outrora guiou sua alma e tenta se lhe 

assemelhar. Para se “divinizar”, o filósofo precisa investigar as imagens terrenas que lhe 

chamam a atenção, a fim de asseverar se comungam da sua natureza divina. O filósofo, então, 

entabula uma relação triangular com seu amado, que se revela, na verdade, um contra-

amante. O jovem serve de anteparo para que o filósofo veja tanto o Ser da Beleza, quanto o 

deus-guia. Eventualmente, o próprio jovem encontra um tal “espelho” no filósofo – ambos 

são intermediários para o acesso de entidades que não se encontram nas paragens humanas. 

Eles passam a imitar o deus, porque amam os Seres – eles são contra-amantes dos Seres, isto 

é, aliados no esforço comum de rememoração e emulação de um τρόπος divino 

compartilhado. Os contra-amantes, à medida que se “esculpem” reciprocamente na 

semelhança do líder divino comum, recriam as condições para um périplo celeste bem-

sucedido. Por um lado, eles tratam de recuperar suas respectivas asas psíquicas por meio da 

rememoração da Beleza que a proximidade um do outro propicia. Por outro, eles tratam de 

seguir e imitar, na medida do possível, o líder de seu antigo cortejo psíquico. Se o percurso 

e conduta divinos devem ser seguidos e imitados, então, no caminho para o seu “banquete a 

dois”, cada um deles, à maneira dos deuses, faz o que lhe cabe, isto é, reproduz no âmbito 

político, cívico e social os encargos cosmológicos dos deuses. O paralelo entre a atuação 

cosmológica, por parte dos deuses, e a ação política, por parte dos contra-amantes, fica mais 

claro quando se leva em conta aquilo que fundamenta dramaticamente toda a cena da revoada 

divina, bem como aquilo que é motivo narrativo da emulação: a ausência de φθόνος nas 

fileiras divinas. Como observa Brisson: 

A sociedade dos deuses é, como a dos homens, trabalhada pela inveja: inveja entre 

eles, mas também inveja a respeito dos homens. Platão se opõe a essa representação 

tradicional. Ao assim proceder, ele destrói a mitologia, e abre espaço para a 

teologia, tal como é compreendida agora. Pois, a inveja é o motor da narrativa da 

qual se alimenta o mito (1996, p. 29) 
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A cena de abertura do mito não é apenas uma extravagância literária de seu autor, 

mas uma significativa reformulação dos pressupostos religiosos sustentados pelos mitos 

tradicionais. Não há φθόνος entre os deuses, nem entre os deuses e as almas não-divinas. Ao 

emular os deuses desprovidos de inveja, o amante – e não só o amado – pode se converter 

em um contra-amante solidário. O ἀντεραστής, no seu contexto original, era o rival de um 

amante na corte da pessoa amada. A supressão do φθόνος, porém, transforma o termo. Não 

se trata mais de rivais pela posse exclusiva do amor de um terceiro. O Ser pode ser amado 

por deuses e quantas mais almas não-divinas conseguirem vislumbrá-lo. Antes, cada um 

deles desempenha um papel fundamental no percurso exitoso do outro rumo ao local 

supraceleste – ainda que tal papel se confine a uma encarnação tão-somente e careça de 

posterior complementação. Os contra-amantes se ajudam a alcançar o objeto efetivo de seu 

amor, o Ser – porque ajudar o outro deixou de ser sinônimo de se deixar prejudicar (Ibid. p. 

29-30). No lado divino, a ausência de φθόνος possibilita a cercania das almas não-divinas e 

a tolerância do seu eventual, conquanto parcial, êxito109. No lado humano, porém, a supressão 

do φθόνος implica a fomentação de um ἔρως que não é “ciumento”, em que dois contra-

amantes trabalham ativamente no aprimoramento um do outro, para que ambos desfrutem de 

um mesmo objeto de afeição. As consequências cosmológicas da eliminação do φθόνος são 

refletidas pelas transformações profundas das relações interpessoais na terra – o que não é 

politicamente inconsequente de todo. Os contra-amantes, pois, não se descolam da sociedade 

para saciar qualquer tipo de desejo – sexual ou contemplativo – mas, compreendendo-o como 

meta final, repensam toda a sua maneira de viver e intervir politicamente. Cabe, agora, 

precisar como essa peculiar versão da pederastia enseja a lapidação de costumes e ocupações 

“divinos”. 

Primeiramente, deve se fazer caso da equivocidade do termo “natureza”, φύσις, 

empregado com certa vagueza até aqui. A demonstração de Sócrates visa determinar a φύσις 

das almas divina e humana (245c2-3). Logo, dizer que a φύσις de uma alma é a de um 

seguidor de Zeus, ou de um filósofo, não pode ser compreendido como uma resposta à 

pergunta inicial de Sócrates. Sócrates indaga pela natureza geral, quiçá comum, de almas 

humanas e divinas – e não pela natureza desta ou daquela alma não-divina. O que é chamado 

                                                           
109 “Os deuses têm inveja dos humanos, dos quais não suportam a beleza, a felicidade, as riquezas, ou quaisquer 

outras vantagens que possam colocar em perigo sua proeminência” (BRISSON, 1996, p. 28). 
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de φύσις da alma, no contexto da relação pederástica revisada, pode ser qualquer coisa que 

complementa esse conceito que Sócrates busca ao longo do mito – ou que se lhe subordina 

de alguma maneira. Até o próximo capítulo, a φύσις de uma alma será compreendida no 

horizonte dessas relações entre seres humanos que procuram emular um determinado τρόπος 

divino afim à sua natureza. Segundamente, o que é esse τρόπος? Ele está claramente 

relacionado à φύσις da alma, mas se confundiria ou se reduziria a ela? Nenhuma das opções 

parece ser o caso. A φύσις é uma determinação prévia à encarnação, que não pode ser mudada 

ao longo de uma: uma pessoa não pode mudar o passado de sua alma, isto é, deixar de haver 

seguido Zeus, para haver seguido Afrodite, por exemplo. O τρόπος, em contrapartida, é 

particularmente maleável, especialmente quando se junta um casal de pessoas cujas almas 

têm a mesma natureza. Por um lado, o τρόπος do amante se altera a partir do momento em 

que ele vê seu amado, seu potencial contra-amante110, e passa, ao mesmo tempo, a ver o deus. 

Por outro, o τρόπος do amado se altera mediante o esforço ativo do amante de moldá-lo à 

semelhança do deus, ao qual ele remete por si só. O deslocamento óptico propiciado pelo 

amado faculta a sua lapidação pelas “mãos” do amante. Ademais, quanto mais o amante vê 

o deus, melhor ele pode lapidar o amado, assim como quanto mais lapidado é o τρόπος do 

amado, melhor o amante pode imitá-lo. A lapidação desse τρόπος divino comum levaria a 

uma expressão mais plena da φύσις psíquica que os contra-amantes visam emular111. Em 

outras palavras, a φύσις é uma espécie de projeto existencial, levado a cabo pela lapidação 

recíproca do τρόπος divino, por meio da reprodução dos ἔθη e ἐπιτηδεύματα de um deus em 

particular. Mas por que a emulação de uma determinada φύσις, bem como a reprodução de 

certos ἔθη e ἐπιτηδεύματα garantiriam um melhor resultado para os périplos celestes? Como 

elas contornariam seu principal obstáculo, qual seja, a heterogeneidade da parelha equina e a 

eventual imperícia do cocheiro?  

Para Bluck, o mito não descreve uma queda original da alma, mas, antes, o que 

acontece com almas que já encarnaram e não se aperfeiçoaram devidamente, isto é, não 

                                                           
110 A dissertação se preocupa com a descrição do casal filosófico, mas não parece haver indicativos, no texto, 

de que apenas os filósofos podem “contra-amar”. Evita-se, porém, adentrar a questão mais profundamente 

porque toda a sequência do mito, que explica psiquicamente como se dá essa transformação do τρόπος, parece 

se basear em almas de natureza filosófica. Logo, abarcar as demais naturezas exigiria um esforço de tradução 

que extrapola o presente escopo. 
111 “O tipo de [τρόπος] original da alma (representado por um deus) é, na verdade, uma potencialidade para ser 

um certo tipo de [τρόπος]; uma alma não se torna o seu tipo de [τρόπος] até que o viva e atue em sua 

concordância” (GRISWOLD, 1986, p. 122). 
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praticaram filosofia junto aos belos moços na terra. As almas não-divinas que fracassam no 

seu cortejo são aquelas que treinaram mal seus cavalos “em uma encarnação anterior” (1958, 

p. 158), pois é necessária, a seu ver, uma causa terrena para a corrupção do cavalo: “por que 

deveria um cavalo padecer de mau treinamento, se ele nunca esteve na terra e corrompeu sua 

natureza aqui?” (Ibid. p. 157). Essas almas não se deram conta de que a encarnação é uma 

espécie de “dádiva divina” (MCGIBBON, 1964, p. 57), a partir da qual  “a alma humana 

pode aspirar a uma promoção que lhe permitiria gozar de uma felicidade que jamais haja 

conhecido antes” (BLUCK, 1958, p. 164). A prática da filosofia se torna bem-vinda quando 

se compreende que, embora “qualquer alma possa crescer asas após dez mil anos (249a), 

[apenas] o filósofo se torna perfeito (τέλεος – 249c)” (Ibid. p. 160). Sem a filosofia, a 

encarnação se torna um interstício infrutífero entre um périplo celeste e outro. Mas, para os 

filósofos, segundo Bluck, ela constitui a oportunidade de escapar, de uma vez por todas, de 

qualquer risco de tomar parte no ciclo encarnatório milenar: 

Se assumirmos que todas as almas sobem à região celeste ao final do ciclo de dez 

mil anos, e admitirmos que não há garantia de que todas essas almas estarão 

perfeitas ao chegarem lá, [então] algumas almas estarão suscetíveis à “queda” e 

passarão, presumivelmente, por mais um ciclo de vidas. Ademais, já que o objetivo 

de tentar alcançar a virtude filosófica é, de fato, a felicidade eterna, é claro que 

apenas quando tal virtude é alcançada é que se pode esperar por completa 

imunidade de qualquer queda posterior (Ibid. p. 160) 

 A recompensa que aguarda o casal de contra-amantes filosóficos, à medida que eles 

emulam corretamente seu guia divino comum, é o resguardo de qualquer encarnação 

posterior, por meio de um aperfeiçoamento definitivo – de uma promoção irrevogável? Bluck 

assume, para defender sua leitura, que o cavalo mau não “é” mau, mas, antes, que ele “está” 

mau, por conta do que sobreveio à alma, quando da sua encarnação. Bluck parece 

desconsiderar que, antes de principiar a narrativa, Sócrates especificou que o cavalo mau era 

“mau e proveniente do mau”, mais especificamente “contrário e proveniente do contrário”, 

com relação ao cavalo bom. Talvez, a maldade do cavalo mau, para Bluck, seja uma 

potencialidade que apenas uma encarnação não-filosófica pode aflorar. Porém, ainda que 

esse fosse o caso, sua visão não parece sustentável, como aponta McGibbon: “que a natureza 

do cavalo é intrinsecamente má é indicado pela efetiva descrição do seu treinamento, que nos 

é dada, no caso do amante filosófico na terra [...]. Não há nada nisso que sugira 

transformação” (1964, p. 60-61). McGibbon, ademais, corretamente observa que o 

aperfeiçoamento entrevisto por Bluck elevaria o estatuto das almas não-divinas àquele de 
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plenas divindades (Ibid. p. 61), o que também é insustentável, já que “é claro que [os deuses] 

representam um tipo de ser que não apenas nunca está sujeito à encarnação, como também 

nunca o esteve” (Ibid. p. 61-62). A discussão de McGibbon com Bluck patenteia que não há 

uma transformação significativa na constituição da alma, não importa o quão aplicadamente 

ela filosofe: ela nunca se diviniza plenamente, ela nunca deixa de ter uma condução 

problemática. Logo, o que a prática da filosofia, de fato, aufere à alma não-divina? 

A alma não-divina é plenamente capaz de se mover: seu problema é estabelecer algum 

tipo de concórdia entre as diferentes tendências de movimento que a compõem. 

Constantemente, no périplo, o cavalo mau tenta pesá-la e afundá-la em direção à terra, 

embora ela tente ascender rumo à região supraceleste. O deus lhe mostraria o caminho e, 

também, a maneira de encetá-lo. Afinal, a parelha divina é homogeneamente boa e facilmente 

conduzida. Por conta disso, os deuses não precisam se preocupar com a balbúrdia de seus 

cavalos: eles podem fazer o que lhes cabe e ascender, ao mesmo tempo, sem dificuldade 

alguma. Eles podem servir de modelo, então, à medida que ilustram, para as almas não-

divinas, como uma alma consegue chegar ao lugar desejado. Os deuses apresentam, em um 

certo sentido, um desafio impossível para seus seguidores não-divinos. O mito sequer sugere 

que o cavalo mau possa se transformar, tornar-se bom, de modo que a cavalgada é 

forçosamente laboriosa e “difícil de ser digerida”. No entanto, ele pode ser adestrado por um 

bom cocheiro. A emulação divina não alteraria, de fato, a constituição da alma não-divina. 

Na verdade, ela intervém nessa faceta aparentemente maleável do τρόπος psíquico: a alma 

não-divina toma uma φύσις divina como sua, elabora-a por meio da reprodução de ἔθη e 

ἐπιτηδεύματα, no contexto de uma relação pederástica reformada e aprende a melhor 

conduzir seus cavalos – o mau especialmente. A emulação dessa φύσις divina é o que permite 

à alma não-divina, por um lado, readquirir seu antigo aspecto alado, e, por outro, contornar 

os problemas oriundos de sua constituição problemática. O curioso é que essa auto-afecção, 

esse trabalho sobre si, só parece poder ser realizado em vida, isto é, sob a forma humana – 

como se a alma só pudesse aprender a evitar posteriores quedas, após haver caído112. A alma 

                                                           
112 “[A reascensão da alma ao divino] torna-se, ela mesma, parte da história da alma, isto é, parte da alma em 

questão. A despeito de tudo que se disse a respeito de a alma já ser sua própria verdadeira natureza, uma vez 

que ela decaiu de seu estado original, ela estará inacabada e incompleta até que encontre novamente [seu estado 

original]. Autocontrole e, decerto, toda a experiência erótica e de atração por um amado, é uma experiência 

estranha ao τόπος celestial e, portanto, à natureza original da alma” (GRISWOLD, 1986, p. 121-122). 
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não se torna constitutivamente melhor ou mais próxima do divino – ela apenas tenta se lhe 

aproximar, na medida das suas limitadas capacidades. Pode não ser tão bom quanto o 

definitivo resguardo de qualquer encarnação posterior, mas não deixa de ter seu valor. 

O mito revela que se conhecer, como se vinha suspeitando desde a abertura do 

diálogo, é um esforço de investigação conjunta, mas que também implica um certo trabalho 

sobre si – e sobre o outro. O filósofo que deseja contemplar os Seres deve, para saciar seu 

anseio, descobrir a sua própria natureza ao lidar com os demais. A descoberta de sua natureza, 

de sua φύσις, não constitui o fim da auto-investigação, mas, antes, seu começo propriamente 

dito. A partir da delimitação de sua própria natureza, revelada pelo trato continuado com o 

outro, o filósofo pode aventar quais ἔθη e ἐπιτηδεύματα ele deve reproduzir, a fim de que seu 

τρόπος expresse, o melhor possível, a φύσις que ele tomou como sua própria. Ao mesmo 

tempo, para alinhar ao máximo seu efetivo τρόπος à sua φύσις idônea, ele precisa retribuir o 

“favor” do outro que possibilitou seu trabalho sobre si. Para se conhecer, então, o filósofo 

deve levar seu contra-amante a se conhecer também – em uma investigação onde, na verdade, 

não parece haver líderes. Se o amante do mito, ou o Sócrates do diálogo, por vezes toma a 

iniciativa na discussão, é porque ele viu algo no seu contra-amante, ou em Fedro, que o haja 

motivado a tanto. Ademais, a auto-investigação não se esgota em um esforço puramente 

interpessoal. Os contra-amantes do mito não lapidam apenas a si mesmos, mas, também, 

desbravam um mundo que extrapola largamente as estimativas demasiado humanas pelas 

quais se pautavam até então. Eles não apenas compreendem que a contemplação dos Seres é 

o fim que os mobilizará ao final do ciclo encarnatório, como, também, recriam 

cotidianamente o seu périplo, por meio de uma revolucionária relação erótica desprovida de 

inveja. 

Esta seção mostrou como, a partir da relação pederástica revisada, descortinada na 

seção anterior, pode florescer uma vida propriamente filosófica, baseada na rememoração 

dos Seres e em uma certa “divinização” do direcionamento de cada alma não-divina, na 

adoção de uma “segunda natureza” por assim dizer. Ambas as facetas, por sua vez, abrem 

margem para uma nova compreensão das relações interpessoais e, quiçá, da própria vida 

política. Sugeriu-se, então, que esse seria o autoconhecimento procurado por Sócrates desde 

as primeiras linhas do Fedro. A próxima seção concluirá este capítulo, apontando exatamente 

como o mito da palinódia se aplica à relação entre Sócrates e Fedro, a partir da apropriação 
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que Sócrates faz da noção ritualística de “ἐποπτεία” – de modo que apenas o terceiro capítulo 

dará conta do violento e massacrante esforço sobre si próprio que é implicado pela auto-

investigação.  

 

2.4 A romaria filosófica de Sócrates e Fedro 

 

A última seção foi encerrada por uma colocação arrojada: não só o casal de contra-

amantes filosóficos ilustra a busca socrática pelo autoconhecimento, como, também, 

ilustraria a própria relação de Sócrates e Fedro. Para corroborar esse tanto, a presente seção 

revisitará o mito da palinódia, para mostrar como a noção de “ἐποπτεία”, bem como a de 

iniciação são fulcrais para a exposição erótico-filosófica das seções anteriores. A partir disso, 

tornar-se-á possível retornar para a cena do diálogo e apontar como Sócrates, à maneira de 

um contra-amante, enxergou seu “deus” em Fedro, ao mesmo tempo que tratou de lapidá-lo. 

Começar-se-á a deixar o mito para retornar, conquanto brevemente, ao cenário do diálogo, 

ao contexto no qual ele se insere, não como uma visão ou revelação extática, mas uma 

narrativa a ser interpretada e qualificada113. Em suma, a presente seção retornará ao mito para 

mostrar como ele foi posto em prática no próprio diálogo, por Sócrates e Fedro – e, 

consequentemente, demonstrar que o diálogo pode ser lido como uma longa auto-

investigação conjunta, nos moldes entrevistos pela palinódia.  

Em momentos cruciais da narrativa mítica, Sócrates recorre à terminologia dos 

mistérios, mais precisamente àquela dos Eleusinos, cuja profanação pesa sobre a contraparte 

histórica de seu interlocutor, Fedro, o belo rapaz a quem sua palinódia se destina. 

Primeiramente, Sócrates retoma a ambiguidade entre “morte” e “iniciação”, prenunciada na 

sua versão do mito de Orítia e Bóreas, por meio do seu uso, aparentemente inocente, das 

várias formas do verbo “τελευτάω”. Segundamente, a introdução da terminologia específica 

da revelação, a ἐποπτεία, permite que se crie uma analogia entre o rito, sagrado entre os vivos, 

e contemplação dos Seres pelas almas desencarnadas. Conjuntamente, esses empréstimos 

ensejam uma leitura literal do mito, na qual a morte constitui uma iniciação ritual que 

                                                           
113 Griswold, por exemplo, sustenta que o diálogo se estrutura por sucessivas qualificações, de modo que a 

palinódia seria qualificada pela subsequente discussão retórica (1986, p. 163). Embora não se detecte nada de 

equivocado na estratégia geral de Griswold, a presente dissertação opta por uma via distinta. É possível 

qualificar a palinódia por outro viés, qual seja, o da interação de Sócrates e Fedro enquanto “auto-

investigadores”.  
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aperfeiçoa a alma, à medida que a conduz para a verdadeira ἐποπτεία – não aquela de Elêusis, 

mas a dos Seres. A primeira parte dessa seção matizará um pouco essa leitura literal, sem 

prestar muita atenção àquilo que poderia ser efetivamente considerado como a visão religiosa 

de Sócrates ou Platão. A segunda parte procurará mostrar como essa apropriação exemplifica, 

de uma só vez, a estratégia de Sócrates, aventada na primeira seção desse capítulo, e o 

processo de auto-modificação recíproca examinado na segunda e na terceira.  

A primeira menção à iniciação ritual precede a definição do amor como quarto tipo 

de loucura divina – e é particularmente enigmática antes de uma leitura completa do mito: 

“apenas o homem que se vale retamente desses lembretes, havendo sempre sido iniciado nos 

ritos perfeitos, torna-se perfeito” (τοῖς δὲ δὴ τοιούτοις ἀνὴρ ὑπομνήμασιν ὀρθῶς χρώμενος, 

τελέους ἀεὶ τελετὰς τελούμενος, τέλεος ὄντως μόνος γίγνεται – 249c5-d1). A formulação 

grega abre margem para vários trocadilhos entre perfeição e iniciação, como salienta Yunis 

(2011, p. 147), sugerindo que aperfeiçoar-se é iniciar-se. Na ordem da narrativa, porém, a 

menção aos ritos, bem como ao uso reto de lembretes é, no melhor dos casos, vaga. Após 

examinar superficialmente a inteireza do mito, é fácil identificar o correlato de “uso reto dos 

lembretes”: trata-se do filósofo que remonta, das percepções corpóreas de Beleza, ao Ser da 

Beleza ele mesmo. O acento no uso “reto” ou “correto” desses lembretes é de particular 

importância para a erótica do mito, que distinguirá o amante que deles faz esse uso, daquele 

que não o faz114. O que dizer, contudo, a respeito da iniciação? Ela é a purificação que 

antecede a revelação extática – no caso, a contemplação dos Seres realizada pela alma antes 

de encarnar: 

A Beleza era, então, uma luminosa visão, quando, junto de um bem-aventurado e 

abençoado coro, vimos a abençoada mirada e espetáculo, nós seguimos Zeus, e os 

demais, outras divindades. Nós vimos e tomamos parte dos ritos, que podem ser 

merecidamente descritos como os mais abençoados, celebrando-os por completo e 

sem sofrer as mazelas que depois nos sobreviriam. Ao sermos iniciados e elevar 

nosso olhar para as aparições, na resplendente purificação, [que eram] completas, 

simples, estáveis e beatas. Nós estávamos purificados e imaculados daquilo que 

agora nos envolve e chamamos de “corpo”, aprisionados como dentro de uma ostra 

(250b4-c5) 

κάλλος δὲ τότ᾽ ἦν ἰδεῖν λαμπρόν, ὅτε σὺν εὐδαίμονι χορῷ μακαρίαν ὄψιν τε καὶ 

θέαν, ἑπόμενοι μετὰ μὲν Διὸς ἡμεῖς, ἄλλοι δὲ μετ᾽ ἄλλου θεῶν, εἶδόν τε καὶ 

ἐτελοῦντο τῶν τελετῶν ἣν θέμις λέγειν μακαριωτάτην, ἣν ὠργιάζομεν ὁλόκληροι 

μὲν αὐτοὶ ὄντες καὶ ἀπαθεῖς κακῶν ὅσα ἡμᾶς ἐν ὑστέρῳ χρόνῳ ὑπέμενεν, 

ὁλόκληρα δὲ καὶ ἁπλᾶ καὶ ἀτρεμῆ καὶ εὐδαίμονα φάσματα μυούμενοί τε καὶ 

                                                           
114 O bom uso dos ὑπομνήματα é ilustrado exemplarmente pelo casal de contra-amantes filosóficos, enquanto 

o mau uso, pelos pretensos amantes “cuja iniciação não é recente”.  
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ἐποπτεύοντες ἐν αὐγῇ καθαρᾷ, καθαροὶ ὄντες καὶ ἀσήμαντοι τούτου ὃ νῦν δὴ σῶμα 

περιφέροντες ὀνομάζομεν, ὀστρέου τρόπον δεδεσμευμένοι (250b4-c5) 

A passagem acima claramente se refere ao momento em que a alma toma parte do 

coro divino, na esperança de contemplar os Seres na região supraceleste – as aparições 

completas, simples, estáveis e beatas. Para chegar até essas aparições, entretanto, as almas 

devem celebrar certos ritos, os mais abençoados, de modo que os ritos cumprem um papel 

restritivo na economia do mito: eles separam as almas iniciadas das não-iniciadas. Essa 

repartição das almas não-divinas já foi explorada na seção precedente, mas a partir de outra 

terminologia. Anteriormente, as almas foram divididas entre as que melhor imitaram os 

deuses, as que os imitaram um pouco pior e, por fim, aquelas que sequer o fizeram, porque 

terminaram se lançando umas contra as outras, por conta da imperícia de seus cocheiros. 

Aparentemente, essa divisão pode ser traduzida na terminologia extática. Em ambos os 

contextos, as almas têm a mesma finalidade, qual seja, contemplar os Seres. No primeiro 

caso, para tanto, elas precisavam imitar seu deus. No segundo, elas precisavam haver sido 

iniciada nos ritos. Emular o deus seria equivalente a tomar parte nos ritos iniciáticos? Do que 

a alma estaria se “purificando”, ao emular um deus? Ora, na seção anterior, viu-se que a 

emulação do caráter divino, estando a alma não-divina encarnada ou não, não altera, de todo, 

a sua constituição, mas a ajuda a conduzir sua parelha equina heterogênea. A purificação 

proporcionada pelos ritos não transforma o cavalo mau em bom ou limpa a alma dos traços 

de uma encarnação anterior, como poderia sugerir um Bluck. Antes, ela consiste em uma 

prática ou exercício continuado. A alma que “sempre” se inicia, que sempre emula 

devidamente o deus, é, por isso, “purificada” e pode contemplar as mais bem-aventuradas 

das aparições115. Um exame mais detido da terminologia iniciática da passagem em mãos 

pode tornar essa sugestão mais atraente.  

A alma não-divina se purifica à medida que emula bem o deus, no seu périplo até a 

região supraceleste. Acima do dorso celeste, ela vê as aparições abençoadas. Esse esquema 

se enquadra na divisão das etapas de iniciação dos ritos dos grandes mistérios (NELSON, 

2000, p. 42) de Elêusis: “μυεῖσθαι e ἐποπτεύειν são termos apropriados para os dois estágios 

                                                           
115 A iniciação recente e remota dos amantes provavelmente se refere a esse contexto. As almas que recém se 

iniciaram foram aquelas que emularam os deuses há menos tempo, de modo que se encontram ainda na primeira 

encarnação (YUNIS, 2011, p. 151), “frescos dos ritos iniciáticos” (THOMPSON, 1868, p. 61). A importância 

do tempo para a eficácia da rememoração sugere que o esplendor dos Seres pode esvanecer com o tempo, se 

não for devidamente “cultivado” tão logo a alma encarne.  
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da iniciação eleusina, o primeiro sendo a iniciação básica, o último sendo o nível de elite 

alcançado por aqueles que participaram uma segunda vez, um ano mais tarde” (Yunis, 2011, 

p. 150). O μυεῖσθαι, o iniciar, seria equivalente à emulação do deus, durante o périplo, 

enquanto o ἐποπτεύειν, ao gesto da alma cujo cocheiro espicha a cabeça acima do dorso 

celeste. 

A iniciação emulativa, porém, não se dá apenas entre as almas desencarnadas, mas, 

também, entre aquelas que se contra-amam: “[os amantes116] imitam a si mesmos e o seus 

prediletos, persuadindo-os e os fazendo seguir o ritmo daquela ocupação e aspecto [divinos], 

aos quais se conduziam” (μιμούμενοι αὐτοί τε καὶ τὰ παιδικὰ πείθοντες καὶ ῥυθμίζοντες εἰς 

τὸ ἐκείνου ἐπιτήδευμα καὶ ἰδέαν ἄγουσιν – 253b4-5). A μύησις, observa Simms, era 

ministrada por um mistagogo, já iniciado, mediante compensação monetária (1990, p. 191-

193). Aqueles que desejam ser iniciados devem pagar pelo serviço – analogamente aos 

amantes que, pelos favores sexuais de um jovem, oferecem-lhe presentes e riquezas. 

Consoante à revisão da pederastia, parece haver também uma revisão da etiqueta ritualística. 

O mistagogo não recebe pagamento algum. Afinal, ambos os contra-amantes desempenham, 

ao mesmo tempo, o papel de mistagogo e daquele que quer ser iniciado, assim como cada 

um deles é simultaneamente a parte ativa e a passiva na “penetração intrapsíquica” 

ocasionada pela recepção das efluências da Beleza. Cada um pode iniciar ao outro porque 

ambos são semelhanças do deus guia, quem efetivamente deve ser imitado, através da 

reprodução dos seus ἐπιτήδευματα. À primeira vista, essa esquematização parece sustentável. 

Os mistérios menores, purificações não-obrigatórias (SIMMS, 1990, p. 183), são realizados 

pelas almas encarnadas, a fim de melhor se prepararem para os mistérios maiores, após a 

desencarnação. A μύησις pode se aplicar equivocamente aos dois tipos diferentes de ritos, 

uma vez que designa abrangentemente qualquer rito iniciático. Logo, preserva-se o seguinte: 

nenhuma alma precisa se “iniciar” em vida para conseguir contemplar exitosamente os Seres 

na região supraceleste – para tanto, basta se iniciar e emular o deus guia que vai na frente. 

Uma μύησις em vida não garante a chegada da alma desencarnada na ἐποπτεία, ao mesmo 

                                                           
116 Para Yunis, essa educação se limita àqueles que seguiram Apolo, ou outros deuses, enquanto que, no caso 

dos seguidores de Zeus, ela é imediata (2011, p. 157-158). Esse posicionamento, contudo, parece pouco 

convincente, quando se considera que o amante tem que assemelhar o jovem ao deus, esculpindo-o na 

semelhança divina. Esse esculpir seria “espontâneo”, ou pelo menos, mais do que colocar o jovem no ritmo das 

ocupações divinas? Ademais, se todos os deuses tomam parte em uma dança divina, por que os seguidores de 

Zeus e Hera não educariam seus contra-amante ritmicamente? 
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tempo que, para se chegar à ἐποπτεία, é preciso tomar parte na μύησις celeste. A perfeição 

que o filósofo alcança, então, não é aquela de uma literal divinização sua, como sugeriu 

Bluck, mas aquela de uma purificação preparatória –  alcançada pelo aprimoramento de um 

τρόπος, condizente com a φύσις divina que deve ser emulada pela alma não-divina – para a 

eventual revelação dos Seres, ao final da encarnação. Ele tenta, nos limites de uma 

encarnação, recuperar sua plumagem e, consequentemente, reconquistar sua perfeição 

psíquica. Mas por que o mito se dá ao trabalho de elaborar esse paralelo – tão elusivo para 

leitores hodiernos117? Para sinalizar, por um lado, o acolhimento das influências iniciáticas 

de Fedro, por parte de Sócrates, mas, por outro, para indicar como sua apropriação adivinho-

poética levou ao descortinamento de um mistério ainda maior do que o da ἐποπτεία – o que 

fica particularmente claro devido à topografia cósmica descortinada pelo mito. 

A efetiva ἐποπτεία se caracterizava por “uma experiência corpórea, 

farmacologicamente induzida, que ocorria na culminação da iniciação nos mistérios 

religiosos de Elêusis” (RINELLA, 2000, p. 72). No mito, não há drogas, ou sequer um corpo, 

quando a ἐποπτεία se dá. Não obstante, “a descrição ocular contida em Fedro 251a-e [250a-

e, na verdade]: φάσματα arrebatadores, incluindo um sublime encontro com uma aparição 

divina, é consistente com muitas descrições de ἐποπτεία eleusina escritas séculos antes e 

depois da composição do diálogo” (Ibid. p. 72). Apesar dessa forte confluência entre a 

ἐποπτεία histórica e a mítica, é importante notar que o Fedro opera um significativo 

deslocamento com relação à celebração dos ritos. Os mistérios, tanto os menores, quanto os 

maiores, eram sagrados em localidades terrestres, urbanas ou rurais. No mito, porém, a 

ἐποπτεία é realizada nos limites do céu. A mudança do τόπος da ἐποπτεία torna seu retrato 

fidedigno no mito mais provocador do que pareceria à primeira vista. 

O mundo intracelestial, no mito, por vezes é descrito como se fosse preenchido por 

um “elemento líquido” (THOMPSON , 1868, p. 51). As almas que encetam o périplo celeste, 

por exemplo, estão submersas, ὑποβρύχιαι, até conseguirem levantar a cabeça de seus 

                                                           
117 “Platão apresentou elementos rituais dos mistérios de maneira disparatada no Fedro e fez com que viessem 

à tona de maneiras mundanas (Fedro escolhendo o lugar, por exemplo, supostamente por conta dos seus 

charmes, e Sócrates com sua cabeça encoberta por vergonha). Entretanto, em sua totalidade, eles formam uma 

corrente subjacente imediatamente reconhecível para um leitor antigo familiarizado com os mistérios. Da 

mesma maneira, um personagem que se ajoelhasse variadamente, meneando a cabeça e repetidamente batesse 

no peito, tudo em uma localidade sagrada, traria às mentes contemporâneas o rito cristão da penitência” 

(NELSON, 2000, p. 41). 
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cocheiros acima dessa “superfície marítima” que seria o dorso celeste – se não conseguirem 

manter essa elevação da cabeça, é dito que elas afundam. No mito, as paragens intracelestiais 

e marinhas se confundem, enquanto a terra firme é inacessível – no máximo, os deuses se 

equilibram na linha do horizonte, que separa o meio aquático do terrestre. Logo, o mito 

explicitamente coloca a sua ἐποπτεία acima daquela dos ritos eleusinos, como se a ἐποπτεία 

fosse “uma via rival para se acessar a verdade” (RINELLA, 2000, p. 75). Ademais, conforme 

discutido na seção anterior, a metáfora marinha não é epistemologicamente gratuita. A 

diferença no gradiente dos meios aquático e terrestre implica uma perda qualitativa 

significativa na contemplação do que está na “terra”, quando se está na “água”. As almas que 

conseguem se alçar, conquanto problematicamente, acima da superfície marinha e 

contemplar os Seres, no mesmo meio em que elas se encontram, têm uma experiência 

nutritiva. Em contrapartida, as que permanecem submersas, têm um mero banquete de 

opinião e vêm a atrofiar suas asas – indicando uma precarização epistêmica da contemplação. 

Analogamente, aqueles que celebram a ἐποπτεία apenas no decurso da vida humana não têm 

uma experiência tão forte ou reveladora quanto aqueles que o fazem após a desencarnação, 

uma vez que “a ἐποπτεία metafísica da filosofia [foi posta] acima da ἐποπτεία eleusina 

original, induzida por drogas” (Ibid. p. 76), revelando a maior preocupação com a purificação 

da alma do que aquela do corpo. Essa suposta rivalidade, detectada por Rinella, traduz-se em 

uma franca hostilidade aos ritos eleusinos, ou, antes, constitui uma espécie de aliança? A 

interação entre Sócrates e Fedro parece apontar muito mais na direção de uma 

complementaridade entre as duas ἐπόπτειαι do que de qualquer tipo de antagonismo.  

 Sócrates e Fedro iniciam, um ao outro, em mistérios distintos. Fedro calha de levar 

Sócrates para o lugar onde se celebravam os mistérios menores, como se quisesse 

“inconscientemente” prepará-lo para os maiores, para sua eventual  ἐποπτεία. Fedro, para 

Sócrates, efetivamente desempenha o papel de um guia. Além disso, Sócrates o acusa de lhe 

haver drogado e provocado seu rapto pelas Ninfas travestidas de Musas estivais. Nesse 

sentido, Fedro cumpre o papel de mistagogo de Sócrates nos ritos eleusinos. Os pendores 

adivinho-poéticos de Sócrates, porém, apossam-se dele, mostrando que ele pode não ser tão 

leigo quanto parecia em matéria de mistérios. Sócrates, por exemplo, termina seu primeiro 

discurso após sua métrica ditirâmbica, garantida pela ninfolepsia (238d2), dar lugar à épica: 

“não percebeste, ó abençoado, que não mais profiro ditirambos, mas versos épicos [?]” (οὐκ 
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ᾔσθου, ὦ μακάριε, ὅτι ἤδη ἔπη φθέγγομαι ἀλλ᾽ οὐκέτι διθυράμβους – 241e1-2). Esse mesmo 

gênero reaparece, sem uma referência nominal contudo, na sua palinódia, como aponta 

Belfiore, em todo seu verniz dionisíaco: 

As danças executadas pelas almas-carro são similares, em muitos aspectos, ao 

ditirambo. As declarações bem-humoradas de Sócrates, no seu primeiro discurso, 

de que ele está falando na linguagem ditirâmbica (238d3; 241e2), preparam o leitor 

para o uso sério que é feito desse gênero poético no segundo discurso de Sócrates. 

Do período arcaico até meados do século V a.C., ditirambos eram danças 

circulares, lideradas por um ἔξαρχος e dançadas e cantadas por um coro de 

cinquenta homens ou garotos, à música orgiástica das flautas frígias. Eles tinham 

um caráter dionisíaco, conforme evidenciado, por exemplo, pela invocação de 

Dioniso com Ditirambos nas Bacantes [v.] 526 de Eurípides. Também há alguma 

evidência de que o ditirambo era apresentado em fantasia de sátiro em algumas 

ocasiões. Ademais, é possível que o poeta que conquistou uma vitória ditirâmbica 

fosse escoltado para casa em uma carruagem. [...] A imagem coral não é mera 

ornamentação poética nessa passagem, mas tem importantes implicações para as 

posições religiosas e psicológicas expressas no mito. A dança, na Grécia Antiga, 

era uma parte importante dos ritos iniciáticos religiosos (2006, p. 205-206) 

 A apresentação poética da palinódia não é apenas um delírio apolíneo, conquanto 

obra de um poeta (247c4-5), mas, também, dionisíaco e ditirâmbico. Sócrates pode não falar 

propriamente em ditirambos, mas expressa suas imagens e ritos por meio do mito da 

palinódia, onde assumem posição central. Analogamente, porém, ao que se dá com a 

ἐποπτεία, a dança coral terrena encontra um correlato celeste superior – mas que, novamente, 

não parece invalidá-la, uma vez que confirma sua origem e fundamentação divinas. A poesia 

permite que Sócrates se aproxime de Fedro e se aproprie da sua extática ritual dentro de um 

contexto filosófico. Outro indício dessa estratégia reside na sua apresentação da palinódia. O 

gesto de encobrimento da cabeça, uma importante marcação cênica, prepara o público para a 

purificação poética, a palinódia. Ao mesmo tempo, porém, como aponta Nelson, esse gestual 

também encontra ecos na postura ritual: 

A descrição do encobrimento e descobrimento da cabeça faz, de fato, sentido, 

enquanto uma indicação de uma mudança na condição de Sócrates de uma pessoa 

não-iniciada, carente de pureza [...] durante seu primeiro discurso, para aquela de 

um iniciado e, quiçá, de um mistagogo ao final do seu segundo discurso (2000, p. 

39) 

 De uma perspectiva “poética”, o encobrimento e descobrimento de Sócrates se devem 

à sua apresentação, à maneira de Estesícoro, de uma retratação ao Amor. De uma perspectiva 

extática, porém, seu encobrimento e descobrimento apontam para uma purificação. O 

Sócrates “maculado” que proferiu o discurso erótico anterior se purificou, à medida em que 

se deu conta da necessidade de uma retratação e a pôs em prática. A sobredeterminação do 

seu gestual evidencia a complementaridade entre as “purificações” poética e extática, a qual 
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é prefigurada pela equivocidade simbólica do plátano. Essa complementaridade não 

desemboca em uma mera identificação entre poesia e êxtase: ambos os expedientes alteram, 

de algum maneira, aquele que lançou mão deles. O que Sócrates buscava em Fedro, de certo 

modo, já se encontrava nele mesmo. No entanto, Fedro é quem calhou de lhe atentar para 

isso. Analogamente a Sócrates que, nos seus expedientes poéticos, descobre-se um coribante, 

Fedro, nos seus êxtases, pode vir a se descobrir um cultor das Musas. Logo, até quando Fedro 

guia Sócrates, ele não deixa de ser guiado por ele: 

É Fedro quem guia Sócrates para o lugar onde ele lhe ensinará o discurso erótico 

de Lísias e, uma vez que chegam no lugar, Sócrates elogia Fedro por ser um bom 

“guia turístico” (ξεναγέτης). Enquanto esse comentário pode ser considerado 

ironicamente, já que é Sócrates quem eventualmente revela a natureza da 

derradeira iniciação para Fedro (na Beleza), suas ações (como ter a cabeça 

encoberta) e suas preocupações (especificamente com a purificação) [...] sugerem 

que [...] antes de sua transformação em um mistagogo, Sócrates, ele mesmo, 

precisa de uma iniciação simbólica que reflita as associações simbólicas do cenário 

do diálogo (NELSON, 2000, p. 43) 

 Sócrates e Fedro lideram um ao outro, cada um à sua maneira, à primeira vista 

alternadamente. No entanto, uma inspeção mais minuciosa revela que essa liderança é 

simultânea. Para levar a cabo sua apresentação poética, Sócrates constantemente recorre a 

Fedro, de uma maneira que o implica, conquanto silenciosamente, na composição do mito. 

Além de haver proferido o primeiro discurso de Sócrates, após drogá-lo, Fedro é quem “gera” 

o segundo discurso, a palinódia, após instar Sócrates a permanecer sob o plátano até que 

esfrie (ἀλλὰ περιμείναντες καὶ ἅμα περὶ τῶν εἰρημένων διαλεχθέντες, τάχα ἐπειδὰν ἀποψυχῇ 

ἴμεν – 242a4-5). A sugestão, aparentemente inócua, de Fedro, apraz enormemente Sócrates, 

que passa a elogiá-lo, considerando-o “simplesmente espantoso e divino, Fedro, em matéria 

de discursos” (θεῖός γ᾽ εἶ περὶ τοὺς λόγους, ὦ Φαῖδρε, καὶ ἀτεχνῶς θαυμάσιος – 242a6). 

Segundo Sócrates, Fedro é o responsável pelo seu subsequente discurso, a palinódia: “agora, 

pareces o responsável pelo surgimento de outro discurso que pronunciarei” (νῦν αὖ δοκεῖς 

αἴτιός μοι γεγενῆσθαι λόγῳ τινὶ ῥηθῆναι – 242b4-5). De acordo com Leclerc, a contribuição 

de Fedro para a palinódia é pequena, mas significativa: 

Pode-se admitir que Sócrates se rende a um tal argumento de bom senso e decide 

regressar mais tarde, mas não se vê em que a banalidade da proposta de Fedro pode 

suscitar um novo discurso e, ainda menos, justificar o emprego de qualificativos 

como θεῖός e θαυμάσιος. É que, em sua ingenuidade, Fedro disse qualquer coisa 

que lança Sócrates a começar seu segundo discurso e lhe sugere o tema: é a alma, 

ψυχή, e a palavra que engatilha etimologicamente ou, se o parentesco não é mais 

sentido, homofonicamente, é ἀποψυχῇ (1983, p. 370) 
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Para Leclerc, é o “argumento de bom senso” que ocasiona o transporte de Sócrates, 

bem como fornece o tema para o seu segundo discurso – como se eles não pudessem se 

afastar da alma até o sol baixar. No seu primeiro discurso, Sócrates usa, pela primeira vez no 

Fedro, o termo “alma” (τῆς ψυχῆς – 241c5), como observa Griswold (1986, p. 64). Mas, 

segundo o próprio Sócrates, quem pronunciou esse discurso foi Fedro, após drogá-lo. Logo, 

Fedro não apenas falou qualquer coisa cujo som lembrou Sócrates da alma, como, também, 

“inspirou-lhe” a compor um discurso dedicado a esse tema. Ao fazê-lo, ele assume a posição 

de pai do discurso, como aponta Derrida: Fedro deve ser capaz de socorrer seu filho que, por 

sua vez, grato ao auxílio do pai, não cometeria o “parricídio” (1972, p. 95). O primeiro 

discurso, cuja paternidade também é de Fedro, não foi devidamente socorrido, de modo que 

sucumbiu e foi renegado por Sócrates. Para evitar que o mesmo não ocorra com sua palinódia, 

para que ela “vingue”, Sócrate precisa assumir plenamente a posição de mistagogo, de 

iniciador, ao invés de iniciado – salvando o mito, o mito pode salvá-los (BRISSON, 1994, p. 

74), ou, no caso, purificá-los e prepará-los para iniciação. A confusão referente à autoria do 

discurso, bem como as obrigações decorrentes dessa noção de paternidade discursiva, 

refletem a dinâmica do casal filosófico de contra-amantes, que são simultânea e 

reciprocamente iniciados e iniciadores, seguidores de Zeus que baquicamente transbordam 

um sobre o outro o seu brilho divino, estimulando a reprodução das condutas e ocupações 

divinas que ambos devem emular para se iniciar, tanto na terra, quanto no céu. Logo, não há 

uma rejeição dos ritos religiosos e do seu aspecto corpóreo118, mas, seguindo a estratégia do 

mito, uma inserção sua em um contexto mais abrangente, que extrapola a vida terrena e 

propriamente humana. Por conseguinte, a resolução dramática do diálogo assume um aspecto 

algo paradoxal.  

Sócrates assoma, no diálogo, como uma espécie de hipocondríaco. Ele se anuncia um 

enfermo e, ao mesmo tempo, auto-medica-se ao seguir Fedro. Ao final da palinódia, Sócrates 

encontra sua cura? Na verdade, ele parece desistir de procurá-la. Em um primeiro momento, 

Fedro a evidencia, quando sua récita do discurso de Lísias consterna Sócrates quase que 

patologicamente: “demoníaco, meu companheiro, como me tiras de mim mesmo. Senti isto 

por conta de ti, Fedro, ao mirar-te, que me parecias reluzir, por conta do discurso que estavas 

                                                           
118 “Quando Platão tomava emprestado das noções religiosas de purificação, ele estava interessado apenas no 

seu significado espiritual e rejeitava os ritos eles mesmos, já que ele estava mais preocupado com a purificação 

da alma do que com aquela do corpo” (NELSON, 2000, p. 33-34). 
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lendo” (δαιμονίως μὲν οὖν, ὦ ἑταῖρε, ὥστε με ἐκπλαγῆναι. καὶ τοῦτο ἐγὼ ἔπαθον διὰ σέ, ὦ 

Φαῖδρε, πρὸς σὲ ἀποβλέπων, ὅτι ἐμοὶ ἐδόκεις γάνυσθαι ὑπὸ τοῦ λόγου μεταξὺ ἀναγιγνώσκων 

– 234d2-4). Se essa é a enfermidade, a paixão por discursos, que assola Sócrates, segundo o 

mito, ela não é a mais benfazeja das dádivas divinas – a loucura erótica? Se Sócrates se curar 

dessa oftalmia, ele não arrisca estancar todo o processo de auto-descoberta e auto-

modificação que o trato com Fedro vinha lhe proporcionando sutilmente119?  

No mito, o transporte erótico é equiparado à oftalmia120, nos seus eflúvios e contra-

eflúvios que emanam da Beleza, entre um contra-amante e o outro. Essa secreção parece 

escorrer de Fedro, contaminar Sócrates e fazê-lo sair de si – abrindo lugar para as Musas 

estivais, as Ninfas e o próprio Fedro, com suas drogas, lá se alojarem. O amor de Sócrates 

por Fedro, ou pelos discursos que dele fluem, testa os limites, lentamente, das suas 

confluências, em um jogo intricado de idas e vindas, equiparável a uma comédia ingênua – 

mas jamais gratuita. Sócrates e Fedro se unem por uma coincidência – um encontro não-

planejado em uma das muitas saídas da cidade, em uma cálida tarde de verão. Seu amor 

comum por discursos os leva até certo ponto. Mas Sócrates está superlativamente fora de 

lugar e não conhece o campo. Antes de levar a mal o amigo que lhe apontou o óbvio, Sócrates 

resolve acolher seus comentários. Curiosamente, isso é o que lhe permite se aproximar de 

alguém tão deslocado quanto Fedro, cuja incerta profanação dos mistérios acarretou uma 

franca derrocada material após o seu degredo. Fora das muralhas da cidade e das querelas 

forenses, Sócrates enceta a sedução de Fedro, bem como a de si próprio, por assim dizer: 

cada um conduz o outro pelas suas sendas peculiares, em meio às cercanias idílicas. O que, 

em um primeiro momento, parece aflorar como uma irredutível diferença – o contraste entre 

o pendor extático de Fedro e a sobriedade de Sócrates – termina por se revelar um solo fértil 

para as mais relevantes similaridades.  

                                                           
119 Novamente, não se pode concordar com Schenker, na demarcação tão clara do diálogo, no que se refere ao 

erotismo de Sócrates. Para ele, após a leitura do discurso de Lísias, ele reage apenas como amante – somente 

na palinódia ele se adéqua à sua própria erótica e desempenha ambos os papéis (2006, p. 74), isto é, comporta-

se como contra-amante. Desde o início do diálogo, essa erótica reformada já está em movimento, embora ela 

só seja tematizada na palinódia – o que não significa que certos traços mais comumente aparentados a um dos 

papéis tradicionais predomine neste ou naquele momento, na caracterização das personagens. Griswold lista 

tais momentos com relativo esmero (1986, p. 29-31), diga-se de passagem.  
120 “A oftalmia é uma doença particularmente apropriada para se fazer isso [reintroduzir a concepção tradicional 

do amor enquanto uma doença], já que é comumemente concebida como sendo contraída pelos olhos, e seu 

sintoma mais proeminente é uma secreção dos olhos” (CAIRNS, 2013, p. 249-250). 
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O demônio socrático e o seu sinal divino característico premem Sócrates a 

permanecer dentro do perímetro do santuário bucólico e finalizar sua apresentação poética – 

mas não sem antes pontuar essa inesperada simbiose que parece atenuar os limites entre as 

personagens, bem como aqueles entre elas e o cenário. Sócrates se afina às paragens rituais 

dionisíacas – enquanto o santuário lhe diz que é mister se abluir, sua própria alma lhe aponta 

a justificativa para tanto. Sócrates, porém, não busca se lavar nas águas de um rio, não 

obstante seu caráter sagrado, mas, antes, nadar nas águas que preenchem todo o espaço 

intraceleste, até chegar na “superfície”, de onde se avistam as mais bem-aventuradas 

aparições. Junto de Fedro, Sócrates aprende o valor da ἔκπληξις ritual121 e que ela não dista 

muito das ἀπορίαι de origem erótica, conforme apresentadas pela sua própria retratação – e 

que serão exploradas mais a frente (3.2). Se a consumação da paixão é o fim almejado pelos 

os amantes no contexto da pederastia tradicional, Sócrates – ou ao menos as personagens do 

seu mito – parecem se contentar com a emoção da caçada no seu prolongamento indefinido, 

o que parece levar a uma reversão de papéis. Não era só Sócrates quem ansiava por Fedro, 

mas Fedro, também, quem se deixa embalar por esse aparente canto de Sereia e cigarra – e 

que quiçá sequer imaginava que ao convidar esse homenzinho excêntrico, superaria qualquer 

expectativa razoável no que se trata de discursos eróticos.  

Fedro troça e imita Sócrates, devolvendo-lhe suas próprias palavras: “se eu, ó 

Sócrates, desconheço Sócrates, então me esqueci de mim mesmo” (‘εἰ ἐγώ, ὦ Σώκρατες, 

Σωκράτην ἀγνοῶ, καὶ ἐμαυτοῦ ἐπιλέλησμαι,’ 236c3-4). Sócrates replica o gesto, mas em 

uma escala bem mais grandiosa. Não são apenas Fedro e Sócrates quem brinca de se repetir, 

mas qualquer casal que se preze e que ame, antes de um ao outro, um objeto comum, cuja 

“corte” só é levada a cabo mediante a sua cooperação, antes de sua competição. Para que tal 

aliança seja firmada, Sócrates precisa transbordar, na direção de Fedro, os eflúvios da Beleza 

que ele recebeu, através dele, ao escutá-lo recitando as palavras de Lísias. Sócrates parece 

mais consciente, desde o início, do quão significativo pode ser o encontro dos dois, mas 

apenas através da sua palinódia, ele aparentemente consegue comunicá-lo a Fedro. Fedro 

                                                           
121 “O amante é descrito como atônito e sobrepujado, a palavra grega sendo ἐκπλήττω. Junto de seus cognatos 

ἔκπληξις, que LSJ traduz como ‘perturbação mental’, esse verbo é um dos favoritos de Platão; ele comunica a 

ideia básica de que as paixões sobrepujam e bloqueiam a racionalidade humana. Como se esperaria, então, seu 

uso platônico tem muitas conotações negativas. Apenas no segundo discurso de Sócrates e no mito de 

Aristófanes, no Banquete, é que o verbo tem conotações positivas” (CAPRA, 2014, p. 72). 
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reluz demoniacamente, como se sua luz própria revelasse a divindade que os cercava e que 

transmutava as margens do Ilisso nos campos sagrados, não só de Elêusis, mas do pasto da 

verdade – um análogo terreno seu, pelo menos: 

O primeiro [périplo] é uma peregrinação pedestre e terrestre, que os conduziu da 

cidade, onde se encontraram, até um santuário natural consagrado às divindades 

campestres. [...] O ponto culminante de seu itinerário era outra peregrinação, 

espiritual e celeste, dessa vez. O μῦθος de Sócrates faz com que eles se lembrem 

de que, ao peregrinar na companhia do deus (συμπορευθεῖσα θεῷ – 249c), suas 

almas filosóficas, sob o aguilhão do Amor, foram capazes, então, de perceber, além 

dos Céus, ao final de um περίοδος longo e árduo, “a planície da Verdade”, e de 

receber, do pasto (λειμών) que lá se encontra, o alimento conveniente às suas asas 

(MOTTE, 1995, p. 35). 

 Sócrates articula seu mito a partir do pequeno périplo que ele enceta junto de Fedro 

Por mais opulento e ambicioso que seu mito haja sido, ele não abandona a terminologia 

própria dos ambientes rurais e das extensões recobertas por vegetação mais ou menos 

selvagem. Não há, então, uma oposição entre a mata das Ninfas e a planície da Verdade, mas 

um elucidativo paralelo, como aponta Philip: 

Esses dois τόποι nem tanto se opõem, quanto se parecem. E o jogo de suas 

diferenças é também totalmente decisivo para a apreensão de suas relações. Assim, 

já que o local do diálogo é descrito por uma profusão de notações e de impressões 

das mais variadas, que o fazem, de pronto, um espaço sensível, passa-se totalmente 

o contrário com o local supraceleste, qualificado essencialmente no modo privativo 

em relação ao registro sensorial e sensual (1981, p. 467). 

 A jornada cantada no mito é difícil de ser compreendida por si só, em virtude das 

paragens que tenciona desbravar. Efetivamente, pouco é dito positivamente a respeito dos 

Seres, assim como a respeito do que efetivamente constitui a emulação divina, terrestre ou 

celeste, como se, de fato, tais façanhas ultrapassassem “os limites mesmos da linguagem” 

(GRISWOLD, 1986, p. 104). O que pode ajudar na compreensão, ou na decifração, da 

palinódia é o seu ponto de partida composicional. Ao retomá-lo e “sistematizá-lo”, Sócrates 

não está apenas compondo um discurso que atende aos interesses já comprovados de Fedro, 

como sugere Morgan (2000, p. 229), mas, antes, aponta para a chave de leitura do seu hino 

mítico. O mapeamento dos céus, a partir do que é visto na terra, permite o estabelecimento 

de um paralelo elucidativo entre duas séries de ritos iniciáticos, conforme observa Motte:  

Primeira etapa (Atenas): a cidade dos “profanos” que vê Lísias pronunciar um 

discurso quase ímpio. Segunda etapa (Agra), aquela dos pequenos mistérios: a 

peregrinação “fora das muralhas” que Fedro deve guiar sobre o prado intermediário 

das Ninfas [...], e o discurso “vergonhoso” de Sócrates, tão logo imputado, por ele, 

a seu amigo. Terceira etapa (Elêusis), aquela dos grandes mistérios: a peregrinação 

espiritual realizada pelo segundo μῦθος de Sócrates e que, graças ao Amor, conduz 

à contemplação beatífica do santuário “fora do céu” (1995, p. 37). 
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A apropriação da terminologia eleusina permite que a palinódia se sirva do itinerário 

das personagens do diálogo para esclarecer seu próprio percurso e aporte. Logo, sua 

valorização do celestial, do que vem após a vida, não se equaciona simplesmente a uma 

desvalorização do terreno e da vida humana. Por mais que a palinódia estabeleça uma 

hierarquização, em que a ἐποπτεία celeste se encontra superior à terrena – quase que 

reduzindo-a à posição de um mistério menor, de um rito não-obrigatório – compreende-se 

também que a terrena ajuda a explicar a celeste. Analogamente, Sócrates poderia prescindir 

de toda sua conversa frutífera com Fedro e, ainda assim, por outras vias, vir a se conhecer. 

Entretanto, o que Fedro lhe traz permite a Sócrates conceber melhor seu caminho celeste, 

enquanto alma “retirante”. Por conseguinte, Sócrates passa a enxergar Fedro como contra-

amante seu, cujo brilho fala de uma paragem superior e quase divina. Seus sucessivos 

esforços de pô-lo no ritmo do deus que refulge através dele, culminam na enunciação de um 

hino mítico, calcado em um expediente poético, cujos temas e linguagem são aqueles dos 

ditirambos e iniciações dionisíacas, aos quais Fedro certamente estaria acostumado. Ao final 

da palinódia, Fedro se encontra saciado de discursos – embora não de conversação, como a 

sequência do diálogo deixa mais do que claro. Contrariamente ao que passou ao final do 

primeiro discurso de Sócrates, Fedro não pede por mais (241d4-6), mas se mostra satisfeito. 

O festim de discursos pode acabar – Lísias não superará a palinódia socrática e a conversa 

pode tomar outro rumo122 (257b7-c7). Mais especificamente, o reconhecimento de Sócrates 

e Fedro como seguidores de Zeus os permite se adequarem à ordem, se não à da cidade, pelo 

menos à dos céus, e considerar seus problemas mais imediatos a partir de um novo e superior 

prisma. Por conseguinte, sua pontual subtração ao espaço da cidade não pode constituir um 

verdadeiro abandono da política, mas um desvio necessário à sua permanência na cidade - à 

maneira dos deuses e demais almas que, para permanecerem nos céus, deixam-no por um 

breve período. Contra-amando-se, Sócrates e Fedro poderiam tentar se manter na cidade e 

escapar às condenações que os rondavam. 

                                                           
122 Griswold considera a palinódia uma marcação importante no drama do diálogo. Nela, tem fim a comédia da 

primeira metade do diálogo, a alternância de lideranças, de papeis, entre as personagens (1986, p. 31). Griswold, 

porém, parte de uma perspectiva bem menos lisonjeira, em que Fedro jamais poderia ser um contra-amante de 

Sócrates de tão débil intelectualmente que ele é. Embora não se defenda aqui que Fedro é um arguto interlocutor, 

não se encontrou qualquer indício seguro de sua torpeza.  
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Fedro pode não haver se transmutado, pela mera audição do discurso, em um filósofo, 

mas sua tímida participação no pedido de Sócrates que encerra a palinódia indica uma 

abertura análoga àquela do amado que começa a se converter em um contra-amante e não 

sabe ainda muito o que sente em relação ao outro, nem em relação a todas as transformações 

que começam, desde então, a tomar lugar no seu íntimo. Não há uma cura para a enfermidade 

discursiva das personagens, mas, antes, tem lugar a descoberta de uma nova patologia, essa 

inusitada oftalmia, que torna a companhia um do outro benquista para mais alguns “dedos de 

prosa”. O decalcamento do mito da palinódia, no drama do diálogo, ademais, permite que se 

avente o seguinte: independentemente dos sentimentos que Sócrates e Fedro podem nutrir 

um pelo outro, sua relação se adéqua aos moldes da pederastia do mito – enquanto uma 

conversa entre dois filósofos auto-investigadores.  

O mito reformula as relações homossexuais, mostrando como homens podem 

reciprocar ao desejo que um sente pelo outro, conquanto dentro de certos limites socialmente 

respaldados. Curiosamente, ao mesmo tempo, essa reformulação também acarreta certas 

mudanças nos papéis de gênero, por assim dizer, ao prescrever certa passividade aos homens 

na sua relação “nutritiva” com os Seres. Poder-se-ia então dizer que a própria 

heterossexualidade é repensada, sob esse prisma. Mas não se trata apenas disso. Não se pode 

mensurar precisa ou definitivamente o aporte das brincadeiras que Sócrates e Fedro trocam 

entre si – os trocadilhos infames, as piadas de duplo sentido, o próprio ruflar das vestes que 

encobrem e descobrem volumes suspeitos, sejam textos ou cabeças –, mas ainda que se 

admita toda a carga homoerótica das cenas, é importante notar que ela se encontra 

subordinada e fundamentada por um pano de fundo filosófico. O protagonismo que o mito 

confere à alma não destitui a erótica de seu apelo corpóreo, mas o sujeita claramente às 

demandas de uma vida filosófica. Amar, nesse sentido, não é copular ou, sequer, casar-se, ou 

entravar qualquer tipo de relação não-carnal, mas compartilhar de um objetivo comum, olhar 

para um mesmo lugar, abrindo-se àquilo que vem do outro. A revisão da pederastia, 

explorada na segunda seção deste capítulo, ao ser aplicada à cena dramática do diálogo, 

mostra que o impulso sexual não é sublimado, mas, antes, expandido para todos os âmbitos 

das atividades humanas123. Sócrates e Fedro se movem por amor, mais ou menos claro, mais 

                                                           
123 “Logo, embora seja idealizada e revisionária, a explicação de todo o ἔρως humano como derivado do ἔρως 

platônico, dá lugar para elementos genuínos de uma descrição satisfatória, positiva, daquilo que chamamos de 

amor” (CAIRNS, 2013, p. 236). 
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ou menos forte, pelos Seres, assim como os demais seres humanos, compostos de almas não-

divinas que algo, pelo menos, viram delas antes de encarnar. Sócrates detecta, logo no início 

da palinódia, que o próprio Fedro já traz algo disso: seu uso de drogas afrodisíacas se submete 

a um rito revelatório – conquanto não tão “desvelador” quanto aquele descrito no mito: 

Prazeres sexuais, os ἀφροδισία, são inquestionavelmente um importante tema ético 

nos diálogos medianos de Platão, mas não são o assunto primário. Êxtase é o 

assunto, porque através dele se tem acesso à verdade. Como o poeta [Estesícoro], 

Sócrates anuncia antes do seu segundo discurso que ele deve se purgar da sua 

ofensa original [...]. Dadas a linguagem e imagens eleusinas que seguem logo mais, 

nós podemos até dizer que o remédio que figuradamente recupera a visão de 

Sócrates é uma espécie de poção filosófica, que produz a epifania filosófica da 

beleza essencial, uma ἐποπτεία não muito diferente daquela dos grandes mistérios 

[de Elêusis] (RINELLA, 2000, p. 69) 

O resgate que Rinella opera das referências farmacológicas, extáticas, presentes no 

pano de fundo do Fedro não visa negar ou menosprezar, de qualquer maneira, a importância 

do sexo – assim como a preocupação filosófica que dele decorre – mas, enquadrá-la no seu 

lugar devido, de acordo com o próprio diálogo. A ambição do mito não é prescrever uma 

dietética sexual determinada, ou, ainda, inspirar certo sentimento religioso – como se a 

excitação sexual rivalizasse com a extática, – mas determinar como esse sentimento motriz 

tão poderoso, que é o amor, determina tão fundamentalmente a ação humana e, 

consequentemente, a própria atividade filosófica124. Essa valorização do amor na vida 

humana serve de substrato para toda uma reconfiguração das relações interpessoais, da vida 

comum, política, por assim dizer, que não é insignificante. A redução, pois, do diálogo a uma 

defesa ou ataque ao sexo, drasticamente o aplaina e o destitui daquilo que o torna tão 

instigante. Nas andanças de Sócrates e Fedro, o que deve ser destacado é o quão intensamente 

uma pessoa pode se colocar diante de outra, na fruição de algo que se torna acessível na 

presença do outro. Os mistérios, os enlaces febris, o diálogo filosófico, são diferentes 

modalidades dessa dinâmica tão curiosa, em que uma pessoa deve percorrer toda a extensão 

dos céus, perscrutar seus limites, regressar, decair e, no final, voltar a vista à outra, para 

chegar a si mesma.  

                                                           
124 “A descrição do crescimento das asas (251a7-252) é, nela mesma, um agregado de imagens. Muitas das 

palavras têm múltiplas associações e algumas delas são onomatopaicas. Como resultado, elas tanto provocam 

a mente, quanto os ouvidos, e a passagem produz a irritação titilante que ela tão bem descreve. Logo, a 

delineação da excitação sexual estimula a excitação intelectual, as duas sendo, para Platão, inextricavelmente 

conectadas” (LEBECK, 1983, p. 273). 
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Esta curta seção chega ao seu fim após se debruçar sobre algumas pequenas minúcias 

referentes ao uso que a palinódia faz da terminologia eleusina. Por um lado, esse estudo 

deixou mais clara a relação entre as diferentes etapas da erótica filosófica explorada nas 

seções precedentes. Por outro, ela ensejou um retorno à cena do diálogo, em que a 

“justificativa dramática” da palinódia tornou-se mais clara. Por mais generoso que se possa 

ser a esse capítulo, um leitor mais versado no Fedro rapidamente constata uma flagrante 

lacuna: pode-se dar por encerrada a leitura da palinódia sem uma aproximação mais 

demorada da refrega psíquica entre o cocheiro e o seu cavalo mau, cujo resultado parece 

influir sobre toda a relação dos futuros contra-amantes? Evidentemente que a resposta só 

pode ser negativa. A partir do que se pôde ver a respeito da narrativa mítica – suas referências 

pederásticas e eleusinas, seu cunho filosófico, a própria noção de autoconhecimento que dela 

se depreende, o próximo capítulo poderá se demorar longamente nas muitas complexidades 

da imagem, bem como nas suas consequências para a delimitação do estatuto do objeto do 

autoconhecimento, essa alma não-divina que emula uma divindade, por meio de uma relação 

erótico-filosófica triangular. Nesse sentido, é como se este e o capítulo precedente tivessem 

que abrir caminho, entre as bastas veredas do texto do Fedro, para poder se centralizar na 

questão mais premente e fundamental deste trabalho, a saber, o estatuto abissal dessa estranha 

imagem que Sócrates confecciona para a alma.
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3 UMA IMAGEM ABISSAL DA ALMA  

 

 O presente capítulo retornará à palinódia sob um viés pronunciadamente distinto 

daquele adotado no capítulo anterior. Previamente, a palinódia foi encarada como uma 

narrativa relativamente simples a respeito de um casal de contra-amantes filosóficos. A 

consideração, porém, do papel da alma na caracterização desse casal como filosófico 

introduziu uma série de perguntas, já aludidas na reconstrução do contexto clássico da 

pederastia ática, que permaneceram sem uma resposta satisfatória. Em contrapartida, ela 

conseguiu mostrar como a palinódia decorre direta e “organicamente” da conversa entre 

Sócrates e Fedro e dos problemas que a marcam – especialmente no que se refere à busca 

pelo autoconhecimento.  

 Diante da obstinação com que se evitou previamente adentrar as minúcias das 

dinâmicas intrapessoais e intrapsíquicas, este capítulo se debruçará quase que 

exclusivamente sobre elas. Por um lado, ele complementará aquilo que falta abordar a 

respeito da palinódia, a saber, a discussão acerca da imortalidade da alma e das contendas 

intrapsíquicas. Por outro, ele mostrará como a alma efetivamente se transforma no decurso 

do trajeto delineado anteriormente. Para contemplar ambos os objetivos, finalmente se 

considerará a alma a partir da imagem que Sócrates lhe confecciona, argumentando em prol 

do seu caráter abissal em função do seu papel no mito e na economia da palinódia. 

 A imagem não é apenas um recurso expositivo, empregado a fim de auxiliar a 

construção da narrativa reconstruída no capítulo anterior, à medida que permite uma certa 

figuração da alma. Na verdade, a imagem é a ferramenta que permite o engajamento duplo 

exigido pela auto-investigação. Decerto, ela funciona como um anteparo reflexivo, sobre o 

qual Sócrates, Fedro, e qualquer outro auto-investigador podem se projetar e espelhar. Mas 

ela também se furta a um espelhamento perfeito, não-problemático – assim como o próprio 

mito, conforme aludido pontualmente no capítulo anterior. Qualquer coisa na imagem, à 

primeira vista, parece simplesmente não funcionar, ou não funcionar direito. Mas são essas 

pequenas fissuras na sua articulação, ecoadas pelas fraturas da própria narrativa em que ela 

se insere, as responsáveis por ensejar a efetiva auto-transformação almejada pela palinódia e 

pela auto-investigação socrática. Nesse sentido, foi deliberadamente que se ignorou a 

imagem no capítulo anterior. Queria se mostrar, ao mesmo tempo, que a palinódia pode ser 
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lida, por assim dizer, de uma só vez, linear e superficialmente, e que essa leitura, por mais 

razoável que venha a ser, carece de algo – que ela é forçosamente incompleta, parcial. Essa 

leitura linear e superficial, porém, suscita, ao leitor minimamente atento, um sem-numéro de 

perguntas nada inconsequentes. Para respondê-las, porém, a imagem trará os seus próprios e 

vertiginosos questionamentos, decorrentes da constitutiva tensão entre a sua conaturalidade 

e o seu plurivalente dinamismo, cujo estudo ensejará um movimento similar ao apontado 

acima, no que se referia à compreensão do mito. 

 Decifrar o que é uma σύμφυτος δύναμις se revelará uma empreitada laboriosa – 

especialmente conforme sua interpretação auxilie aquela do mito e do diálogo. No entanto, a 

superposição dessas diferentes camadas de leitura e aplicação do símile patenteia seu efetivo 

escopo. São os problemas colocados pela imagem da alma que entravam uma leitura “direta” 

ou “irrefletida” do mito. Solucioná-los não é um mero exercício intelectual, mas antes uma 

atividade capaz de mobilizar todos os aspectos envolvidos na auto-investigação e, por 

conseguinte, propiciá-la concretamente. Nesse aspecto, também, a repartição da leitura da 

palinódia é oportuna: ela demarca, com alguma arbitrariedade e artíficio, os dois aspectos 

simultâneos da auto-investigação. Evidentemente, uma leitura consequente da palinódia não 

equivale a uma vida plenamente filosófica ao lado de um contra-amante, como prescrito pelo 

mito, ou à lapidação de um direcionamento divino, pela reprodução de certos costumes e 

ocupações. Não obstante, a palinódia se encarrega de mostrar o caminho para que tais 

expedientes se tornem alcançáveis, exequíveis, antes de prescrições vazias – ou, para usar a 

terminologia e imagens do mito, para que se viva verdadeiramente de maneira filosófica e 

não se deixe surpreender pelas artimanhas de um cavalo mau, em um eventual, porém crucial, 

momento de fraqueza. 

 A primeira seção se dedicará à argumentação de Sócrates a respeito da imortalidade 

da alma (245c5-246a2). Propor-se-á que a imortalidade da alma não está tão bem assentada 

quanto a imortalidade do que se move por conta própria. Apesar disso, a equiparação 

sugestiva desse princípio à alma é o que estabelece a rica tessitura em que o mito se 

desdobrará denodadamente. Esta seção delimitará, então, o escopo do mito a partir do quanto 

a argumentação, que o antecede, informa-o a respeito da sua ontologia. Outrossim, mostrar-

se-á que a modulação entre a argumentação e a narrativa mítica é menor, ou menos radical, 

do que se costuma supor, uma vez que ela não é o discurso pretensamente lógico-formal que 
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costumam considerá-la, nem uma inclusão posterior que destoa gritantemente do resto da 

palinódia, especialmente do mito.  

 A segunda seção se debruçará sobre a insuspeitada unidade botânica ou vegetal da 

alma. A partir do despertar erótico que o mito vividamente descreve, será possível delinear a 

coesão subjacente de uma alma não-divina, especialmente no que se refere à sua resposta 

erótica. Ademais, a consideração dessa unidade ou integridade botânica ensejará uma 

discussão mais profunda sobre a imagem da alma, bem como do seu uso ao longo da narrativa 

mítica. Uma maior atenção à imagem da alma, à imagem desse inquietante σύμφυτος, 

revelará certas inconsistências da narrativa que fortalecem o mito enquanto ferramenta para 

o auto-conhecimento – de modo que esta seção servirá também para a delimitação disso que 

se chamou de “abissalidade”. Ao mesmo tempo, porém, esse fortalecimento do mito 

enquanto ferramenta para a auto-investigação o enfraquecerá enquanto recurso expositivo ou 

heurístico para outras finalidades. 

 A terceira seção frisará os conflitos da alma, sua cisão constitutiva, para explorar mais 

nuanças da psicologia do mito. Ressaltar-se-á a violência do cocheiro e a aparente 

cordialidade do cavalo mau para aclarar certos equívocos interpretativos pertinentes ao mito, 

que terminam por descaracterizá-lo. A refrega entre o cocheiro e o cavalo mau mostrará, por 

um lado, como a alma não-divina alcança e goza dessa unidade botânica que subjaz à sua 

heterogeneidade, e, por outro, como essa unidade não exclui certa hierarquização ou 

diferenciação das partes, aspectos ou capacidades da alma. A conjunção desses aspectos é o 

que dota o mito do seu dinamismo peculiar e o que torna a sua interpretação tão desafiadora. 

 A quarta seção finalmente falará mais extensamente sobre o corpo ou, pelo menos, 

do corpo no seu encaixe com a alma. Considerar-se-á mais atentamente a famosa imagem da 

ostra (250c4-5), para precisar o aporte dos benefícios e malefícios que o corpo traria à alma. 

Dessa maneira, será possível solucionar certos questionamentos pendentes e demarcar como 

o protagonismo da alma no mito não resulta em uma condenação total do corpo. Ao contrário, 

argumentar-se-á em favor do seu valor para a atividade filosófica, bem como para a auto-

investigação encetada ao longo do diálogo. Esta seção se encarregará ademais de organizar 

certos comentários e observações a respeito do mito e da imagem abissal da alma, à guisa de 

uma conclusão para o presente capítulo. 
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3.1 Toda e cada alma 

 

 A presente seção se debruçará sobre o início da demonstração socrática, a fim de se 

atentar tanto para o tratamento que ela dispensa à alma, quanto para o legado dessa discussão 

na sequência mítica da palinódia. Primeiramente, delimitar-se-á o escopo da demonstração, 

evidenciando que ela nunca se propôs uma prova da imortalidade da alma, mas, acima de 

tudo, uma justificativa do posicionamento elogioso que Sócrates mantém a respeito do Amor. 

Segundamente, realizar-se-á um balanço dos objetivos alcançados por Sócrates em sua 

concisa argumentação, para demarcar o que é auferido e transposto à narrativa mítica. 

Outrossim, isso também permitirá compreender o que motiva o abandono desse registro mais 

argumentativo pelo narrativo. Por fim, considerar-se-á o papel que o símile desempenha na 

sequência da palinódia, tendo em vista o que se viu nesta seção, bem como no capítulo 

precedente, particularmente no que se refere à auto-investigação. 

 Para demonstrar que a loucura erótica é a maior das alegrias que os deuses podem 

conferir às pessoas (ἀποδεικτέον [...] ὡς ἐπ᾽ εὐτυχίᾳ τῇ μεγίστῃ παρὰ θεῶν ἡ τοιαύτη μανία 

δίδοται – 245b6-c1), Sócrates julga necessário voltar-se à φύσις da alma. Mais 

especificamente, ele diz que “é preciso, para compreender a verdade acerca da φύσις da alma, 

tanto a divina, quanto a humana, observar suas paixões e ações” (δεῖ οὖν πρῶτον ψυχῆς 

φύσεως πέρι θείας τε καὶ ἀνθρωπίνης ἰδόντα πάθη τε καὶ ἔργα τἀληθὲς νοῆσαι – 245c2-4). 

A demonstração (ἀπόδειξις) de Sócrates, pois, versará sobre os πάθη τε καὶ ἔργα da alma, a 

fim de provar que o amor é um regalo divino e benéfico aos seres humanos. Tal demonstração 

tem como princípio (ἀρχὴ – 245c4) a discussão sobre a imortalidade da alma, onde ocorre a 

primeira aparição de “ψυχὴ πᾶσα”. A partir dessa discussão, que constitui a primeira 

abordagem frontal de Sócrates a respeito da alma na palinódia, será possível identificar quais 

elementos, por ela mobilizados, serão retomados quando da sua subsequente narrativa mítica. 

Dessa maneira, será possível pleitear tanto uma maior contiguidade entre essa prova, de 

caráter supostamente “lógico-formal”, e o mito “poético-religioso”, em termos de conteúdo 

e estilo, quanto construir um aparato interpretativo para se encarar, logo mais, o mito. Mais 

especificamente, deseja-se mostrar (I) que a discussão da imortalidade constitui a primeira 

parte de uma demonstração das benesses eróticas que os deuses conferem aos humanos, e 

(II) que a definição da φύσις da alma precisa o seu estatuto ontológico para a sequência mítica 

da palinódia. À primeira vista, tais objetivos podem parecer demasiado modestos, se não 
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triviais. Mas uma consulta à literatura especializada mostrará que ela prima por apartar 

drasticamente o princípio da sequência da demonstração, reduzindo a demonstração apenas 

à discussão sobre imortalidade, e que, além disso, pouco se faz da clara definição da φύσις 

da alma contida no princípio da demonstração, de modo que a alma é comentada, no mito, a 

partir de pressupostos bem diversos do que aqueles aconselhados pelo próprio texto.  

 O atual recorte da palinódia privilegia, então, seu segmento não-mítico para mostrar 

que o seguinte: primeiramente, que o contraste entre o segmento não-narrativo e o narrativo 

da demonstração é melhor compreendido como uma modulação do que como um hiato 

propriamente dito. Segundamente, que a φύσις da alma não está sendo definida em termos 

materiais ou imateriais, mas nos termos próprios do primeiro segmento da demonstração, 

quais sejam, em termos daquilo que se move por si mesmo e daquilo que move e é movido 

por outrem. A partir disso, será possível melhor compreender as imagens utilizadas para 

caracterizar a alma na sequência da demonstração, especialmente à medida que elas abarcam 

algo da relação entre a alma e o corpo. 

 A demonstração é iniciada pela afirmação de que “ψυχὴ πᾶσα é imortal”. Como 

observa Frutiger, a tradução dessa expressão deu início a uma milenar querela que atravessou 

a Antiguidade até os dias atuais, em que ainda “uns, com Harpócrates, compreendem [por 

ψυχὴ πᾶσα] ψυχὴ ἑκάστη; outros, como Posidônio, ἡ ψυχὴ ὅλη” (1976, p. 131). A gramática, 

segundo Frutiger, permite ambas as leituras125, de modo que é necessário recorrer a uma 

interpretação da passagem para defender esta ou aquela tradução. Antes de arriscar uma 

posição própria, será oportuno considerar a de alguns autores. Thompson, algo 

hermeticamente, sustenta que “não [é] ‘cada alma’, mas, antes, ‘a alma toda’, isto é, o 

princípio vital, de maneira geral. [Porque] o argumento conduz a isso: que a organização 

depende da alma, [e] não, a alma, da organização” (1868, p. 44). Demos simplesmente 

                                                           
125 “Inicialmente, essa palavra [πᾶς] significa: a) ‘inteiramente’, quando acompanhada do artigo; e b) ‘cada’, 

quando vem sozinha (nesse caso, precede comumente o substantivo, mas nem sempre). Contudo, mesmo dentro 

do sentido de ‘inteiro’ [a)], πᾶς pode ser empregado sem artigo, ou bem c) porque o substantivo é tomado em 

uma acepção inteiramente geral e indeterminada [...], ou bem d) por uma exceção que não é rara em Platão [...]. 

O primeiro desses casos se exclui por conta própria; mas a escolha entre os outros três é complicada. Ψυχὴ 

πᾶσα pode tanto significar ‘cada alma’, à medida que πᾶς siga o substantivo ao invés de precedê-lo, por uma 

inversão da ordem natural das palavras que é frequente nos diálogos. Ψυχή será então um coletivo singular, e 

ψυχὴ πᾶσα equivalerá a πᾶσαι ψυχαί. Mas nada impede que se traduza por ‘a alma inteira’ [...]. Dessa maneira, 

a palavra ψυχή designará a substância psíquica em geral, e é dessa substância que Platão buscará demonstrar 

que ela é imortal, e que ela o é inteiramente (πᾶσα), sem que parcela alguma jamais possa ser destruída” 

(FRUTIGER, 1976, p. 131-132). 
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“assum[e] que ψυχὴ πᾶσα significa cada alma” (1968, p. 134). O próprio Frutiger se 

posiciona, argumentando em favor do sentido distributivo, a partir de uma comparação entre 

as duas ocorrências de “ψυχὴ πᾶσα” no Fedro (1976, p. 133-134), mas, como aponta 

Hackforth, “Platão poderia haver variado sua expressão sem visar dois sentidos distintos. 

Minha própria crença é de que Platão não tinha, aqui, presente a distinção entre o sentido 

coletivo e o distributivo em mente” (2001, p. 64). Ferrari retoma, de maneira curiosa, a 

posição de Hackforth, defendendo que a ambiguidade da construção é deliberada: ela 

traduziria a ruptura da “demonstração”, de registro impessoal e objetivo, para o mito, pessoal 

e subjetivo (1987, p. 124). White concorda parcialmente com Ferrari, ao sustentar que “a 

ambiguidade pode ser intencional porque o que essa descrição, enquanto uma declaração de 

princípios [referindo-se à sua posição no início da demonstração],  assevera sobre a alma não 

exige que tal distinção seja feita nesse momento” (1993, p. 79). Griswold, por sua vez, sugere 

que se trata de “um termo de massa” (1986, p. 84), no que Bett (1986, p. 14) e Blyth (1997, 

p. 186) concordam – ressaltando que Blyth é o único que tenta reintroduzir, por outra via, a 

noção de uma alma do mundo, a qual é descartada pelos outros dois, quando se posicionam 

quanto a essa tradução. Yunis advoga em prol de “a alma toda” porque “o argumento trata a 

alma como uma entidade indiferenciada que possui certas propriedades” (2011, p. 137). Por 

fim, Moore parte do contexto dramático do diálogo para construir seu posicionamento. A 

argumentação de Sócrates, que é ruim segundo Moore, visaria mudar a postura de seu 

interlocutor, Fedro, diante de discursos (MOORE, 2014b, p. 180). Por conta desse objetivo, 

ele arrazoa que o sentido de “ψυχὴ πᾶσα” deve ser determinado contextualmente, isto é, de 

acordo com a maneira pela qual Fedro, o destinatário imediato do argumento, poderia 

compreendê-lo (Ibid. p. 183). Moore, então, conclui que “[Fedro] estaria fortamente disposto 

a compreender [ψυχὴ πᾶσα] como ‘cada alma’. [...] Nada implicando a existência de uma 

alma do mundo, ou de uma massa de alma, apareceu. Logo, Fedro não teria por que pensar 

que o narrador se refere, aqui, a isso” (Ibid. p. 184). Vê-se, portanto, que, de uma disjunção 

gramatical exclusiva, é possível construir toda sorte de nuanças interpretativas, alinhadas a 

projetos interpretativos mais ou menos ambiciosos, no que se refere ao tratamento do diálogo. 

O que se fará, então, conforme se aborde os diferentes matizes, é extrair aquilo que pode 

servir ao presente estudo, tomando a ambiguidade de “ψυχὴ πᾶσα” muito mais como um fio 

condutor expositivo do que uma questão propriamente dita.  
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 Destarte, cabe precisar o estatuto das asserções iniciais de Sócrates, bem como o 

escopo dos termos que as constituem. A partir disso, tornar-se-á mais fácil compreender o 

resto da demonstração e o seu aporte. Após afirmar que ψυχὴ πᾶσα é imortal, Sócrates postula 

que o que está sempre em movimento é imortal126 (τὸ γὰρ ἀεικίνητον ἀθάνατον – 245c5). 

Em seguida, ele contrasta duas perspectivas acerca do movimento das coisas127: algo pode 

mover e ser movido por outras coisas, ou mover a si mesmo:  

O que move outra coisa [distinta de si mesmo], e é movido por outra, tem o findar 

da existência, ao findar do movimento. Apenas o que move a si mesmo, como não 

abandona a si mesmo, jamais deixa de se mover, como, também, é a fonte e o 

princípio desse movimento para as outras. (245c5-d1) 

τὸ δ᾽ ἄλλο κινοῦν καὶ ὑπ᾽ ἄλλου κινούμενον, παῦλαν ἔχον κινήσεως, παῦλαν ἔχει 

ζωῆς. μόνον δὴ τὸ αὑτὸ κινοῦν, ἅτε οὐκ ἀπολεῖπον ἑαυτό, οὔποτε λήγει 

κινούμενον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσα κινεῖται τοῦτο πηγὴ καὶ ἀρχὴ κινήσεως 

 Bett (1986, p. 4), Blyth (1997, p. 196) e Yunis (2011, p. 136) concordam que a 

equivalência entre movimento e vida128 foi tradicionalmente considerada como intuitiva. 

Blyth ressalta, contudo, que a “[equivalência] entre automovimento e imortalidade não é 

óbvia e não indica imediatamente o fundamento da demonstração” (1997, p. 196). Logo, ele 

não identifica as afirmações iniciais como axiomas, como fez Hackforth (2001, p. 65), ou 

como uma antecipação da conclusão, à maneira de Bett (1986, p. 3), mas como a hipótese a 

ser comprovada pela demonstração. Aqui, não só se adotará o posicionamento de Blyth 

quanto ao programa da argumentação socrática, como, também, estendê-lo-á a outros 

segmentos da demonstração. 

Partindo, pois, dessa posição aceite de que movimento e vida se equivalem, Sócrates 

chegaria à conclusão trivial de que aquilo que se move, em virtude disso, nunca deixa de 

viver, porque “nunca abandona a si mesmo”. No entanto, como argumenta Bett, a constatação 

                                                           
126 “A leitura ἀεικίνητον [...] é superior a αὐτοκίνητον [...]. αὐτοκίνητον provavelmente surgiu do argumento 

imediatamente posterior de Sócrates – e o tornaria redundante – de que o que move a si mesmo nunca deixa de 

se mover” (YUNIS, 2011, p. 137). Cabe ressaltar que Bett não considera a redundância um argumento favorável 

à leitura ἀεικίνητον, mas se decide por ela pela evidência documental superior de ἀεικίνητον, com relação a 

αὐτοκίνητον. 
127 Sócrates não menciona expressamente outra perspectiva sobre o movimento. Esta primeira seção tentará 

mostrar que a argumentação socrática aponta implicitamente para uma “terceira via” que só será “corroborada” 

pela totalidade da demonstração. No caso, Sócrates trataria de demonstrar como a alma, à medida que move a 

si mesma, move também o corpo, isto é, move tanto a si mesma, quanto a algo distinto, o corpo, sem que, para 

tanto, ela mesma seja movida por algo distinto de si mesma.  
128 Os autores supracitados, no contexto desse argumento, traduzem o termo “ζωῆς” por “vida”. Optou-se, 

porém, por reservar “vida” à tradução de “βίος”, que ocorre no mito. Não se pretende defender, contudo, 

nenhuma posição filosófica por meio dessa tradução, mas apenas evitar que se dê a dois termos distintos uma 

mesma tradução. No entanto, para não tornar a menção aos textos secundários mais confusa, adotar-se-á, por 

ora, a tradução de “ζωῆς” por “vida”. 
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dessa “propriedade essencial da coisa que move a si mesma” (1986, p. 5) não basta para se 

demonstrar que ela sempre estará em movimento e, consequentemente, sempre estará viva, 

sendo, portanto, imortal. Afinal, prossegue Bett, Sócrates carece, por ora, de uma formulação 

que garanta a “posse eterna” dessa propriedade (Ibid. p. 6). Logo, para não imputar uma 

petição de princípio a Sócrates129 , Blyth sugere que se diferencie dois aspectos da hipótese, 

segundo a qual o que se move é imortal: “(a) que existe algo que está sempre em movimento 

– aquilo que move a si mesmo (no sentido fraco: enquanto existir); depois (b) no sentido 

forte: em outras palavras, que isso existe para sempre (e, então, é imortal)” (1997, p. 196). O 

sentido fraco de imortalidade já seria garantido pela identificação da alma com um princípio 

de movimento que nunca abandona a si mesmo. Resta, à sequência da prova, mostrar o 

sentido forte, isto é, que esse “não se abandonar nunca” é equivalente a “existir para sempre”, 

enquanto um tal princípio. Para tanto, Sócrates precisará provar por que princípios, tais como 

o de automovimento, são eternos. 

Sócrates, então, opera um ligeiro desvio na sua terminologia. Ele afirma: “princípios 

não têm geração. Tudo que tem geração necessariamente é gerado por um princípio, mas o 

princípio não [é gerado] por coisa alguma. Se [ele] tivesse sido gerado por um princípio, 

[tudo que tem geração] não haveria advindo de um princípio” (ἀρχὴ δὲ ἀγένητον. ἐξ ἀρχῆς 

γὰρ ἀνάγκη πᾶν τὸ γιγνόμενον γίγνεσθαι, αὐτὴν δὲ μηδ᾽ ἐξ ἑνός : εἰ γὰρ ἔκ του ἀρχὴ γίγνοιτο, 

οὐκ ἂν ἐξ ἀρχῆς γίγνοιτο – 245d1-3). À primeira vista, parece abrupta a transição de 

movimento (κίνησις) e geração (γένεσις), o que, ademais, pode tornar ainda mais difícil de 

perceber por que é tão premente que um princípio seja incriado. No entanto, o cotejo entre 

os termos em questão se provará frutuoso, à medida que dissipe essas dificuldades meramente 

aparentes. Primeiramente, deve-se considerar a relativa equivalência entre a geração 

(γένεσις) e o movimento (κίνησις): “Platão introduz a noção de uma ἀρχὴ κινήσεως e, então, 

imediatamente vem a dizer [...] que ‘tudo que tem geração é gerado’ por uma ἀρχή” (Bett, 

1986, p. 9). Por ora, não fica claro se a geração abarca completamente a noção de movimento 

ou se, antes, não passa de uma variante sua – como parece ser, de fato, o caso130. Logo, ao 

                                                           
129 “Cometer-se-ia uma petitio principi algo crassa, ao se inferir que aquilo que move a si mesmo está sempre 

em movimento [...] imediatamente do fato que, enquanto causa do seu próprio movimento, ele não pode 

abandonar a si mesmo” (1997, p. 194). 
130 “O uso de οὕτω δὴ [246d6-7) [...] encoraja a suposição de que um princípio geral está sendo agora aplicado 

a um caso específico (‘isso se aplica ao que move a si mesmo, enquanto fonte de movimento’)” (BLYTH, 1997, 

p. 202, n. 3) 
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esclarecer que a ἀρχή não pode ser gerada por outra coisa, Sócrates está dizendo que a ἀρχή 

não pode ser movida por outra coisa, ou seja, que ela move a si mesma. A ἀρχή precisa não 

haver sido gerada por outra coisa para preservar seu estatuto enquanto princípio de 

automovimento. No entanto, há uma consequência metafisicamente interessante a ser 

extraída disso.  

Em momento algum, Sócrates diz que o princípio gera a si mesmo – embora haja dito 

que ele move a si mesmo. Mas, se o paralelo entre geração e movimento é procedente, não 

deveria ser o princípio capaz de gerar a si mesmo? Blyth exclui essa possibilidade, como 

indica a sua tradução131 ao final da passagem supracitada: “pois, se uma fonte originária 

adviesse (γίγνοιτο) de algo, ela não adviria/se tornaria (γίγνοιτο) mais uma fonte originária” 

(1997, p. 199). Sua tradução lhe permite formular a seguinte implicação: “o que advém difere 

da sua fonte originária” (Ibid. p. 200). Blyth entende, pois, que Sócrates introduz, nessa 

passagem, uma forçosa distinção entre a causa e o efeito, para usar uma terminologia 

anacrônica, porém menos equívoca. O efeito, para ser efeito de uma causa, precisa ser distinto 

dessa causa. No caso em mãos, isso significa dizer que tanto (1) a ἀρχή não pode ser gerada 

por outra ἀρχή – como se sugeriu aqui inicialmente –, quanto (2) a ἀρχή não pode gerar a si 

mesma. O sentido (1) é o mais evidente, ainda mais quando se parte de um paralelo entre a 

geração e o movimento, como feito aqui. O sentido (2) é mais elusivo e metafisicamente 

instigante. Primeiramente, ele não repousa sobre qualquer paralelo, embora não os exclua 

absolutamente. Segundamente, ele estipula um axioma metafísico, de acordo com o qual 

causa e efeito devem diferir, entre si, em virtude da própria relação causal que os instaura 

enquanto tais. Por conta dessa “diferença natural” (Ibid. p. 200), a ἀρχή não pode ser causa 

de si mesma. Se ela gerasse a si mesma, seria necessário abrir mão da relação causal entre 

                                                           
131 Yunis traduz essa passagem diferentemente: “se o começo viesse a existir a partir de algo, [tudo que vem a 

existir] não viria a existir de um começo” (2011, p. 137). À primeira vista, sua tradução parece inviabilizar 

aquela de Blyth, porém, o encadeamento causal entre a ἀρχή e o que tem geração permite conciliá-las. Como o 

próprio Yunis argumenta, contra a emenda que possibilita a tradução de Blyth: “[ela] exigiria que γίγνοιτο fosse 

tomado como equivalente de εἴη [...], mas, ao longo dessa passagem, γίγνοιτο tem o sentido de ‘vir a existir’” 

(Ibid. p. 137). No entanto, a posição de Blyth permite que a emenda seja mantida sem que, para tanto, γίγνοιτο 

mude de sentido. Seu argumento não é que a ἀρχή não seria um começo ou princípio, mas que, ao ser gerada 

por um princípio, não poderia ser gerada como princípio, uma vez que o princípio deve diferer daquilo que ele 

gera. Interessa a Blyth que a passagem pareça contraditória, porque, precisamente, ela deve ilustrar uma redução 

ao absurdo, qual seja, a de que a ἀρχή não pode ser gerada por coisa alguma.  
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ela e si mesma, ou, então, do seu estatuto enquanto princípio. Logo, como a ἀρχή não é gerada 

por coisa alguma, nem por si mesma, ela não tem geração alguma132. 

Após provar que a ἀρχή não tem um começo, uma geração, Sócrates decide provar 

que ela não tem, também, corrupção ou destruição: “uma vez que não tem geração, é forçoso 

que seja incorruptível” (ἐπειδὴ δὲ ἀγένητόν ἐστιν, καὶ ἀδιάφθορον αὐτὸ ἀνάγκη εἶναι – 

245d4-5). O que fundamenta, contudo, sua estratégia? Ela não passa de um desdobramento 

do seu gesto anterior de formular seu argumento em termos de “geração”, antes de uma noção 

mais geral de “movimento”. Ao provar que a ἀρχή não é gerada por si mesma, ou outra coisa, 

Sócrates tem em vistas a seguinte consequência: garantir que a ἀρχή incriada é algo que move 

a si mesma. Essa garantia lhe concederia o sentido fraco de imortalidade, qual seja, que 

enquanto a ἀρχή mover a si mesma, ela existirá. No entanto, ele precisa provar, também, o 

sentido forte dessa imortalidade, qual seja, que a ἀρχή jamais deixará de se mover e, portanto, 

sempre existirá. O estudo dessa parte do argumento mostrará que a restrição da noção de 

“movimento” para a de “geração” permite a Sócrates garantir tanto o sentido forte da sua 

hipótese inicial, quanto a assimetria entre movimento e geração necessária para que seu 

argumento se sustente. Sócrates então diz: 

Se é necessário que tudo advenha de um princípio, nem o princípio, nem qualquer 

outra coisa, poderá advir dele, após ele haver sido destruído. Assim, o princípio de 

movimento é o que move a si mesmo. Ele não pode ser nem destruído, nem gerado, 

do contrário, todo o céu e toda a geração, após caírem inertes, não terão de onde 

vir a se mover novamente. (245d4-e2) 

ἀρχῆς γὰρ δὴ ἀπολομένης οὔτε αὐτή ποτε ἔκ του οὔτε ἄλλο ἐξ ἐκείνης γενήσεται, 

εἴπερ ἐξ ἀρχῆς δεῖ τὰ πάντα γίγνεσθαι. οὕτω δὴ κινήσεως μὲν ἀρχὴ τὸ αὐτὸ αὑτὸ 

κινοῦν. τοῦτο δὲ οὔτ᾽ ἀπόλλυσθαι οὔτε γίγνεσθαι δυνατόν, ἢ πάντα τε οὐρανὸν 

πᾶσάν τε γῆν εἰς ἓν συμπεσοῦσαν στῆναι καὶ μήποτε αὖθις ἔχειν ὅθεν κινηθέντα 

γενήσεται 

 A ἀρχή deve ser indestrutível para garantir a mobilidade e, consequentemente, a 

geração da totalidade das coisas. Mas, por que isso garante que a ἀρχή é indestrutível? A 

força do argumento da destruição repousa sobre uma pressuposição que não seria exclusiva 

de Platão, mas, antes, estaria disseminada entre os pensadores gregos da Antiguidade133: “o 

que [Platão] pressupõe ser inconcebível não é que esse universo possa deixar de existir, mas 

                                                           
132 Ao contrário do que sugere Moore, para quem “começos [ἀρχαί] diferem de outros tipos de geração por 

advirem do nada” (2014b, p. 189). 
133 Para Demos, ela haveria sido popularizada por Platão (1968, p. 136). Já Moore estima que se trata de um 

argumento popular, presente, pelo menos, já em Alcmeno, segundo o testemundo de Aristóteles, de modo que 

sua aparição, no Fedro, alertaria seus leitores para o cunho “desconstrutor” da palinódia: ao abordá-lo e 

ridicularizá-lo – na leitura de Moore – Platão ensinaria seus leitores a desarmar esse tipo de argumento e 

remediar suas próprias suscetibilidades a discursos problemáticos (2014b, p. 201). 
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que toda a γένεσις [...] deixe de existir [...]. Essa é uma possibilidade que jamais foi 

contemplada por qualquer pensador grego” (HACKFORTH, 2001, p. 66-67). Se, de fato, a 

inexistência do movimento e da geração não era uma possibilidade sustentável, então, torna-

se mais fácil compreender por que esse argumento é lícito – embora restrito àqueles que 

comunguem desse pressuposto. É possível, contudo, considerá-lo sobre outros prismas. 

Griswold, por exemplo, acredita que o argumento não é tanto cosmológico, quanto moral: “o 

prospecto de que o universo seja irreversivelmente destruído e desprovido de toda vida é 

moralmente inaceitável” (1986, p. 83). Griswold, porém, não elabora o que seria essa 

inaceitabilidade moral, o que torna sua argumentação algo estéril134. Blyth, por sua vez, tem 

uma sugestão mais interessante: “se a alma fosse destruída e todo o movimento cessasse, os 

céus atingiriam um estado de perfeito repouso eterno, o mesmo estatuto ontológico dos 

próprios Seres, completamente solapando a transcendência delas a respeito de todos os 

corpos” (1997, p. 207). A manutenção do movimento, enquanto geração, é o que sustentaria 

a diferença ontológica entre os âmbitos intra e supracelestial. Blyth, porém, não encontra 

razão alguma, no Fedro, que faça dessa manutenção do status quo ontológico uma 

necessidade cosmológica – o Timeu parece ser sua pedra de toque nesse quesito, como ilustra 

sua hábil costura dos diálogos. No que se refere, porém, às peculiaridades da argumentação 

socrática do Fedro, a conjectura histórica de Hackforth ainda parece, conquanto algo 

frustrante, a alternativa mais razoável. Embora esse não seja o argumento mais instigante de 

todos – ao menos à medida que não se dispõe atualmente de razões que o fundamentem para 

além de ser “uma ideia grega da Antiguidade” –, ele se presta a um papel economicamente 

importante, dentro da demonstração da imortalidade. Até então, simplesmente assumiu-se 

que a geração é uma “espécie”, um tipo específico de movimento que não engloba outras 

possíveis variações suas. No entanto, o argumento acima as mistura, sugerindo uma certa 

equivalência dos termos. Seria o caso de rever a qualificação anterior indicada? As 

contribuições de Blyth, novamente, mostram-se preciosas: 

A fonte do movimento deve ser uma fonte da geração, do contrário, a asserção de 

que a primeira é incriada (245d3-4) não seguirá da conclusão de que a fonte da 

geração é incriada ([245]d1-3). Contudo, isso não pode ser o caso por conta da 

                                                           
134 “Pode se objetar que o ponto é que estamos lidando com um contrafatual para o qual não há refutação 

empírica: já que todo movimento não parou, segue-se que a ἀρχή é indestrutível. Mas isso apenas mostraria 

que a ἀρχή ainda não foi destruída, enquanto Sócrates deseja fazer uma reivindicação muito mais forte, a saber, 

que não pode nunca ser destruída. Auxílios para esse tipo de reivindicação parece repousar em alguma espécie 

de imperativo moral” (GRISWOLD, 1986, p. 258, n. 10). 
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identificação da geração com o movimento (incluindo o automovimento), nem pela 

inclusão do movimento dentro da geração. Dado que esses termos estão 

logicamente relacionados (ou não haveria razão para pensar que suas ἀρχαί o 

estariam), então geração deve ser uma espécie de movimento. Como, então, é 

possível inferir atributos da fonte do gênero daqueles da fonte de uma espécie [sua], 

sem supergeneralizar aspectos locais, limitados? Isso só pode ser legítimo se, 

enquanto tipo de movimento, a geração não puder ter sua própria fonte diversa. A 

prova supõe, então, que há uma fonte comum para todos os fenômenos com uma 

caraterística similar genérica. Seguiria disso que, sendo a mesma para todos, essa 

fonte é única, o que é, de fato, suposto pelo argumento de que, enquanto uma fonte 

de movimento e geração no universo, ela é indestrutível. 

Dado que a geração é uma espécie de movimento, mas que depende da mesma 

fonte, [a implicação de que] aquilo que advém difere da sua fonte originária será, 

de fato, derivada [da implicação de] que aquilo que é movido por outra [coisa] não 

é uma fonte. Isso significativamente exige que a geração seja compreendida como 

movimento causado por outrem (1997, p. 205) 

 O que vinha, até então, sendo apenas sugerido ou pressuposto, torna-se, enfim, 

patentemente claro, com a afirmação, algo insatisfatória, sob certa perspectiva e 

sensibilidade, de que a ἀρχή deve ser indestrutível. Por um lado, o texto dessa afirmação 

entrelaça os termos “geração” e “movimento”, o que exige do leitor atento uma tomada de 

posição, conquanto provisória que seja. Mas, por outro, ela aclara o seguinte: para que o 

argumento, dado seu pressuposto, seja defensável, a ἀρχή da geração deve ser compreendida 

também como a ἀρχή do movimento – o que, porém, não explica a necessidade que esse 

princípio seja o único135. Se o movimento fosse uma espécie de geração, a hipótese central 

careceria de argumentos posteriores – afinal, não é ao princípio de geração, enquanto tal, que 

está sendo atribuída a imortalidade, mas ao princípio de automovimento. Ao mesmo tempo, 

geração e movimento não podem ser equiparados pela seguinte razão. O princípio de geração 

não gera a si mesmo, afinal, ele sequer é gerado. No entanto, o princípio de movimento move 

a si mesmo. O que explica essa diferença? Aproveitando-se da implicação da “ordem 

natural”, conforme estabelecida por Blyth, fornecer uma razão para tanto se torna fácil. A 

geração é uma espécie de movimento, que implica uma distinção entre seu princípio e a coisa 

por ele gerada. Se o movimento fosse um caso particular de geração, então, o princípio de 

movimento, ao se mover – pois também é um princípio de movimento próprio – moveria 

uma coisa diferente de si mesmo – e consequentemente, poderia vir a cessar de existir. Logo, 

a única alternativa possível é que a geração seja compreendida como uma variante do 

movimento. Mas, se a geração não passa de um subtipo de movimento, por que lhe é dada 

                                                           
135 “Platão está simplesmente tomando por garantido que não há mais do que um princípio de movimento” 

(BETT, 1986, p. 11). 
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tamanha importância? Como Bett e Blyth notaram, o argumento seria insuficiente se a 

imortalidade da ἀρχή decorresse de ela nunca se abandonar, isto é, de nunca deixar de ser um 

princípio de automovimento atuante. A geração, enquanto variante do movimento, por 

pressupostos cosmológicos antigos, garante a indestrutibilidade desse princípio, ao mesmo 

tempo que lhe priva de ter uma geração ele mesmo. Sua posição, enquanto gerador incriado 

e indestrutível, confere à sua atuação, sobre si mesmo, a eternidade. Assim, fica manifesta a 

imortalidade daquilo que é movido por si mesmo (ἀθανάτου δὲ πεφασμένου τοῦ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ 

κινουμένου – 245e3). 

 Até agora, Sócrates nada falou da alma, ou da sua imortalidade, afora a frase inicial 

e contenciosa. Toda sua argumentação se voltou apenas à ἀρχή de movimento, enquanto πηγή 

da geração. Para aplicar o que foi “demonstrado” acima à alma, ele se voltará, primeira e 

curiosamente, ao corpo, mais especificamente à origem do seu movimento. Seu 

procedimento tensiona a argumentação, uma vez que a força a mudar, ao mesmo tempo, sua 

temática e, mais importante, sua própria linguagem. Não se falará mais, por ora, da geração, 

do ser movido e mover outrem, e do mover-se por si mesmo, mas de ser movido de dentro 

ou de fora. A sobreposição de disjuções aparentemente paralelas àquela acima guiará essa 

“segunda parte” do argumento e será a responsável por equacionar a alma àquilo que se move 

por si mesmo, de modo que é mais do que aconselhável lhe prestar redobrada atenção. 

Segundo Sócrates, “todo corpo, que é movido de fora, é inanimado, enquanto aquele, que é 

[movido] de dentro, é animado, em virtude daquilo que é a natureza dessa alma” (πᾶν γὰρ 

σῶμα, ᾧ μὲν ἔξωθεν τὸ κινεῖσθαι, ἄψυχον, ᾧ δὲ ἔνδοθεν αὐτῷ ἐξ αὑτοῦ, ἔμψυχον, ὡς ταύτης 

οὔσης φύσεως ψυχῆς – 245e4-6). A admissão de que se o corpo é movido de fora, então ele 

não tem uma alma, ou, de que se ele é movido de dentro, então ele tem uma alma, significa 

que ele é uma daquelas coisas desprovidas de movimento próprio, que movem e são movidas 

por outrem, que, ao cessar o movimento, recebido de alhures, deixa de existir? De acordo 

com Moore, o intuito é que pareça ser esse o resultado do raciocínio, por meio da seguinte 

“manobra retórica incrível”: 

Ao invés de simplesmente contrastar “ἔνδοθεν” (“de dentro”) com o “ἔξωθεν” (“de 

fora”) da linha anterior, ele acrescenta dos pronomes que signficam “si mesmo”: 

“αὐτῷ” (“para si mesmo”) e “ἐξ αὑτοῦ” (“de si mesmo”). Porque se estava falando 

de automovimento [...] o argumento equaciona tudo que foi dito sobre o “si 

mesmo” e finge que “de dentro” é idêntico a “de si mesmo” e “para si mesmo”. 

Essa é dificilmente uma clarificação inocente do posicionamento e orientação do 

movimento internamente localizado. É uma tentativa de tapear a audiência, para 
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que aceite que movimento de dentro é automovimento e que ser animado é o que 

explica esse automovimento e, logo, que a alma é automovimento (2014b, p. 198) 

A introdução do par “dentro” e “fora”, da maneira que é feita, sugere que “dentro” 

está para “si mesmo”, assim como “fora” para “outrem”. Supostamente, então, ao se voltar 

ao movimento corpóreo, Sócrates identificaria o movimento próprio do corpo como sendo 

aquele decorrente da φύσις da alma que o habita, que está dentro dele. Por conseguinte, 

decorreria disso que os demais corpos, inanimados, mover-se-iam pela influência externa de 

outros corpos, animados ou não. Como apenas a alma é que move a si mesma, então, inclusive 

o movimento dos corpos inanimados se explicaria por aquele da alma. Não houvesse ela 

movido um corpo, e iniciado toda uma sequência causal, o corpo inanimado não poderia 

mover outro, enquanto este, que foi movido pelo primeiro, não moveria um terceiro e, assim, 

indefinidamente – supondo que o movimento se conserve ao longo da sua cadeia de 

transmissão. Entretanto, em momento algum Sócrates explicitamente equaciona ou relaciona 

o que é “de fora” ao que é “de outro”. Será, então, que realmente o que é “de dentro” é o que 

é “de si mesmo”? O corpo que se move de dentro é movido por si mesmo?  

Os corpos, curiosamente, não são prontamente definidos como “coisas que movem e 

são movidas por outras”, mas como coisas que são movidas de fora ou de dentro. No caso de 

serem movidas de dentro, é em virtude da φύσις da alma. Parece fácil conciliar a origem 

externa do movimento de certos corpos com serem “coisas que movem e são movidas por 

outras”. No entanto, o mesmo não pode ser dito a respeito daqueles que recebem seu 

movimento de dentro. A alma é o que lhes confere movimento. Se a alma é a ἀρχή do 

movimento, não deveria ela apenas mover a si mesma? Como, então, ela pode mover o corpo, 

outra coisa distinta dela mesma, e não se enquandrar entre as “coisas que movem e são 

movidas por outras”? O estatuto da relação entre corpo e alma, em corpos animados, sequer 

foi ainda estabelecido, de modo que a φύσις da alma pode ser qualquer coisa entre (1) um 

princípio de automovimento – a alma move a si mesma e, em virtude disso, de alguma 

maneira, o corpo se move; a alma é o princípio de movimento, mas não aquilo que 

especificamente move o corpo – e (2) algo que move e é movido por outra coisa – talvez, a 

alma tenha um estatuto privilegiado entre as coisas que não têm movimento próprio, de 

maneira que ela é o que move o corpo, mas não é um princípio de movimento no sentido 

estrito que se vinha discutindo. Retorne-se à distinção entre movimento e geração, para 

reavaliar essa questão. 
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 Sócrates começa sua demonstração atentando para a diferença entre as coisas que 

movem a si mesmas e as coisas que não movem a si mesmas, ressaltando que apenas aquelas 

podem ser princípios de automovimento. No entanto, ele nunca afirma expressamente que o 

princípio move alguma coisa além de si. Antes, ele apenas afirma que o princípio gera outras 

coisas. A imortalidade do princípio de automovimento é provada através do seu papel 

enquanto princípio único de geração, uma espécie de movimento que parece implicar uma 

ação que visa algo distinto do seu agente – afinal, o princípio gera as demais coisas, mas não 

a si mesmo. O papel da alma, a respeito do corpo que ela anima, parece ser precisamente do 

mesmo tipo que o da geração: em virtude da sua φύσις, algo se dá no corpo, a saber, o 

movimento. Para que a alma seja equiparável a um princípio, ela não pode mover 

“diretamente” uma coisa distinta de si mesma, à maneira das coisas que movem e são 

movidas por outrem. Logo, a ação da sua φύσις, por mais que redunde, de alguma maneira, 

no movimento do corpo, deve ser compreendida como uma ação sobre si mesma. 

Analogamente ao princípio que gera, mas não move outras coisas, a alma deve mover apenas 

a si mesma, nesse sentido restrito de movimento. O movimento que ela transmite ou dá ao 

corpo não pode ser compreendido da mesma maneira que o seu automovimento. Do 

contrário, ela perde seu papel enquanto princípio de automovimento. Mas o que significa 

esse “movimento corpóreo”, esse movimento que não é automovimento? Ser um princípio 

de automovimento não parece significar o mesmo que mover outras coisas – o que parece ser 

bem contra-intuitivo. Outra objeção pertinente: o que o movimento corpóreo diz a respeito 

da unicidade do princípio, daquilo que garante o sentido forte da sua imortalidade, que 

Sócrates deseja demonstrar136? Atente-se, então, à maneira com que Sócrates correlaciona a 

alma àquilo que move a si mesmo, a fim de averiguar se há qualquer sutileza que se deixou 

escapar.  

 Sócrates simplesmente afirma, após constantar a evidência da imortalidade daquilo 

que é movido por si, que “não se envergonhará quem disser que essa é a essência e definição 

da alma” (ψυχῆς οὐσίαν τε καὶ λόγον τοῦτον αὐτόν τις λέγων οὐκ αἰσχυνεῖται – 245e3-4). O 

que dizer do papel que a vergonha desempenha no acolhimento da identificação daquilo que 

                                                           
136 “[Há] um problema com a exigência do argumento de que [ψυχὴ πᾶσα] constitui uma só e a mesma fonte de 

movimento no universo. O pressuposto [disso] é que, enquanto [ψυχὴ πᾶσα] age, em diferentes casos, em 

diferentes formas, sua atividade causal é uma só e a mesma agência” (BLYTH, 1997, p. 210). 
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é movido por si com a essência e definição da alma137? Ademais, essência e definição, nesse 

contexto, seriam sinônimos? Qual a relação deles com a φύσις que movimenta os corpos, de 

dentro, especificamente? Deixe-se tais perguntas em suspenso e se considere, agora, o “final” 

da prova: “se as coisas se passam dessa maneira, [se] aquilo que move a si mesmo não pode 

ser outra coisa diferente da alma, a alma seria necessariamente imortal e incriada. [É] o 

bastante acerca da imortalidade” (εἰ δ᾽ ἔστιν τοῦτο οὕτως ἔχον, μὴ ἄλλο τι εἶναι τὸ αὐτὸ 

ἑαυτὸ κινοῦν ἢ ψυχήν, ἐξ ἀνάγκης ἀγένητόν τε καὶ ἀθάνατον ψυχὴ ἂν εἴη. περὶ μὲν οὖν 

ἀθανασίας αὐτῆς ἱκανῶς – 245e6-246a2). Repare-se que Sócrates não deu por aclarada a 

identificação desavergonhada entre a alma e aquilo que é movido por si, como ele fez em 

relação à identificação do imortal com aquilo que é movido por si. Falta precisamente 

demonstrar isso: que a alma é um tal princípio. Por conta disso, é que a demonstração não é 

oficialmente dada por encerrada. Tudo que Sócrates fez, até agora, foi mostrar que o princípio 

do automovimento é imortal: cabe agora mostrar como a alma, ou melhor, como ψυχὴ πᾶσα 

pode ser enquadrada enquanto tal. Como isso será feito? Curiosamente, a partir da 

consideração da relação entre almas e corpos, a fim de que, ao final, não seja vergonhoso 

tomar a alma como um princípio de movimento – o que será, precisamente, o que o mito fará, 

na sequência do diálogo. Logo, é o caso de se propor uma leitura mais abrangente do que 

seria a demonstração de Sócrates, como sugere Bett? 

Platão usa a palavra ἀπόδειξις (245c1, [245c]4; cf. ἀποδεικτέον, [245]b7) para se 

referir não apenas à prova da imortalidade, mas a toda a discussão subsequente; a 

“demonstração” é a de que a loucura do amante é divinamente inspirada e, portanto, 

engloba tanto o mito, quanto a prova. Na visão de Platão, então, mito e prova são 

maneiras de mostrar coisas igualmente válidas (1986, p. 2, n. 3). 

Bett corretamente se atém ao fato de que o que deve ser demonstrado, segundo 

Sócrates, é o estatuto da loucura erótica enquanto bem de origem divina. Logo, até que isso 

seja demonstrado, sua ἀπόδειξις não poderá ser dada como encerrada – salvo a admissão de 

que Sócrates falhou ou abandonou seu projeto inicial. Nesse sentido, tudo aquilo que, na 

palinódia, sucede à declaração de Sócrates de que: “eis o começo da demonstração” (245c4), 

ao menos, em princípio, pode ser considerado parte da demonstração. Logo, aquilo que 

costumeiramente se chamou, na literatura especializada, de prova ou demonstração da 

imortalidade da alma, carece de base textual para tanto. Sócrates jamais se propôs uma tarefa 

                                                           
137 “A identificação do imortal e do que move a si mesmo com a alma, conquanto honorável, não é uma 

necessidade dedutiva” (BURGER, 1980, p. 52). 
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semelhante. Antes, sua meta confessada é demonstrar “que a loucura do amante é 

divinamente inspirada”. O aparente teor “lógico-formal” do início da demonstração, aliado 

ao caráter mítico-narrativo da sua sequência, levou ao longevo equívoco de que a 

demonstração se resumia à inicial discussão a respeito da imortalidade daquilo que é movido 

por si mesmo.  

O que é, então, a efetiva demonstração de Sócrates? Seu programa é claro. A hipótese 

consiste em “a loucura erótica é a maior das alegrias que os deuses conferem aos mortais138”. 

A estratégia consiste em “compreender a verdade acerca da φύσις da alma, tanto a divina, 

quanto a humana, conforme observe suas paixões e ações”. Logo, a discussão da imortalidade 

do que sempre está em movimento pode ser entendida da seguinte maneira. Sócrates deseja 

compreender a φύσις da alma, para corroborar sua hipótese acerca do valor benéfico do amor. 

Para compreeender essa φύσις, ele precisa observar as paixões e ações da alma. 

Comprovando a sua hipótese acerca da imortalidade da ἀρχή enquanto única fonte de 

movimento e geração, Sócrates pode construir outra “hipótese”, qual seja, a de que a alma é 

um tal princípio. Para tanto, ele se volta à interação que as almas mantêm com os corpos, à 

medida que os movem em virtude da sua φύσις. Por que Sócrates traça esse percurso? Porque 

é a interação entre corpo e alma que porá a φύσις da alma em evidência, de modo que se 

tornará, então, possível comprendê-la verdadeiramente – tal é o que se pode depreender do 

procedimento de Sócrates. Se, porventura, provar-se também que a alma é imortal, será, 

decerto, um ganho valioso, mas em momento algum esse objetivo é tomado como a meta da 

sua demonstração139. Ao contrário, ele parece cumprir um papel meramente instrumental. 

Afinal, o que já se viu acerca de imortalidade, para Sócrates, é o bastante. Deve-se falar 

(λεκτέον – 246a4) de outra coisa agora, sobre a “ideia” da alma (περὶ δὲ τῆς ἰδέας – 246a3), 

mais precisamente. A introdução do símile, pois, articula-se à suposta tentativa, por parte de 

Sócrates, de associar a alma à ἀρχή imortal, a partir da hipótese de que a φύσις da alma pode 

                                                           
138 “Como o argumento da imortalidade da alma é parte da demonstração [...] os ‘sábios’ não acreditariam que 

se provou que a alma é imortal, mas, antes, que o Amor é um grande deus” (MOORE, 2014b, p. 182). 
139 Por razões não muito claras, Demos e Ferrari pensam que se trata de um argumento ontológico, isto é, que 

Sócrates tentou provar que a alma existe. A existência da alma, porém, nunca esteve em questão. Logo, a 

ressalva de Demos de que “nenhuma descrição da alma pode implicar sua existência, seja por um momento, 

seja para sempre” (1968, p. 135), é despropositada. O posicionamento de Ferrari, por outro lado, consegue ser 

mais infeliz, ao dizer que “um argumento que começa com uma definição e termina com um existente eterno 

não é menos estimulante quanto dúbio” (1987, p. 123). Não há definição inicial, mas um programa que só será 

cumprido, ou não, ao final da palinódia, assim como não se termina com um existente eterno, mas com uma 

qualificação sua, isto é, a provisória atribuição de imortalidade à alma, enquanto princípio de automovimento.  
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mover, pelo menos, o corpo que a “contém” e, ao mesmo tempo, a alma pode preservar seu 

estatuto de ἀρχή. A narrativa mítica protagonizada pelo símile, nesse sentido, contribuirá 

para a “suposição” socrática de que a alma é o princípio imortal de automovimento que 

“nunca se abandona”, porquanto princípio da geração. Antes de se passar ao símile, porém, 

seria oportuno reparar o seguinte a respeito da argumentação reconstruída acima.    

As modulações internas da palinódia – da discussão das loucuras divinas antigas, para 

a argumentação acerca da imortalidade da alma e, em seguida, para a narrativa mítica da 

extremada provação da alma – costumam ser consideradas como hiatos pronunciados, 

especialmente na passagem da argumentação acima para o hino mítico. Demos, por exemplo, 

estima que “[essa argumentação] não parece se encaixar com o resto do diálogo; e 

conjecturaria que se trata de uma inserção” (1968, p. 134). Ferrari, conforme aludido 

anteriormente, não vai tão longe quanto Demos, mas também detecta uma brusca mudança 

de registro: 

A mudança de argumentação rigorosa para alegoria mítica nos confronta apenas 

com essa interação entre a visão impessoal e a individualizada da alma [...]. A 

ambiguidade de “toda/cada alma” é uma ambiguidade premeditada, se é que já 

houve uma. Pois ela é emblemática da insuficiência da visão impessoal da alma 

para plenamente capturar aquilo que Sócrates exige da investigação psicológica 

(1987, p. 123-124) 

Ferrari alinha a mudança de registro discursivo à ambiguidade de “ψυχὴ πᾶσα”. Para 

ele, o mito tratará de mostrar como a alma pode, por um lado, desempenhar esse papel 

cosmológico tão fundamental, e, por outro, animar corpos individuais, isto é, ser a alma de 

Sócrates ou a de Fedro. A modulação patentearia o programa iniciado pela própria 

ambiguidade do binômino “ψυχὴ πᾶσα”. No contexo original, então, “ψυχὴ πᾶσα” pode ser 

lido coletiva ou distributivamente. Seu sentido é forçosamente ambíguo. Entretanto, com o 

avançar da palinódia, Sócrates calcaria dentro dessa ambiguidade uma resolução: 

independentemente do seu sentido original, talvez deliberadamente vago, a expressão 

assumirá um sentido claramente distributivo, ensejando uma abordagem mais particularizada 

da alma, como argumenta Frutiger, a partir da introdução da relação entre a alma e o corpo:  

πᾶν σῶμα significa certamente “cada corpo, não importa qual corpo”. Por 

conseguinte, não é muito provável que ψυχὴ πᾶσα deva se traduzir, não da mesma 

maneira que πᾶσα ἡ ψυχή, do qual difere gramaticalmente, mas conformemente a 

πᾶν σῶμα, seu correlativo, por “cada alma, não importa qual alma”? (1976, p. 134) 

A tradução de “ψυχὴ πᾶσα” por “cada alma”, a partir da contribuição de Frutiger, 

certamente não se propõe uma resolução da querela milenar a respeito da sua ocorrência 

inicial. Afinal, conforme ilustra Yunis, é possível conciliar uma leitura coletiva da primeira 
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ocorrência e distributiva da segunda, como se a primeira não fixasse a conotação da 

expressão: “há uma ambiguidade que permanece não resolvida entre ‘toda alma’ imortal da 

prova e a alma imortal que seres humanos individuais possuem e que forma o tema do mito” 

(2011, p. 137). A observação de Yunis indica, então, que a “ambiguidade deliberada” de 

Ferrari estabelece uma espécie de programa para o mito, a saber, mostrar como cada alma se 

enquadra nisso que descreve “toda alma” coletivamente. 

O posicionamento de Ferrari, porém, carece de uma urgente qualificação. Defendeu-

se aqui que a argumentação de Sócrates não pretende haver provado, até agora, que a alma é 

imortal, ao contrário do que amiúde se sustenta. Não seria também o caso de rever essa 

qualificação da argumentação socrática como alheia ao contexto do Fedro – seja porque é 

um enxerto, seja porque é propositadamente limitada em sua aridez, seja porque é uma 

ridicularização de Alcmeno?  

Yunis e Moore, com diferentes pesos, insistem que “ἀρχή”, na argumentação 

socrática, significa “começo” (beginning). Para Yunis, trata-se simplesmente de que “há um 

começo específico em contenção, viz. o começo do movimento no universo” (2011, p. 137). 

Moore se arvora nessa colocação para explorá-la com maior vigor. Ele distingue começos 

absolutos de começos relativos, alegando que a alma não pode ser um começo absoluto 

porque isso a isolaria da cadeia causal que o argumento explicitamente toma como dada. 

Logo, o argumento só pode assumir que a alma é uma ἀρχή, um começo relativo  (2014b, p. 

187). Moore chega a uma tal conclusão por duas razões: primeiramente, porque não observou 

qualquer distinção entre movimento e geração e, segundamente, porque considerou 

levianamente que a ἀρχή só é considerada uma fonte, uma πηγή, “por força retórica, [para se 

referir] por exemplo à fonte única de um arroio” (Ibid. p. 188). O primeiro posicionamento 

desviante de Moore, com relação à presente interpretação, é fácil de ser compreendido em 

virtude do que se discutiu acima, a partir de Bett e Blyth. O princípio de geração único não é 

necessariamente um princípio de movimento único – logo, o gerador absoluto pode estar, de 

alguma maneira, fora da cadeia causal, porque os motores relativos podem iniciá-la e 

sustentá-la. O que é, entretanto, verdadeiramente curioso no seu posicionamento é que Moore 

pretendeu fazer uma leitura contextual do argumento, mas dispensou sumariamente qualquer 

valor explicativo do termo “πηγή” porque ele só apareceu uma vez na argumentação, com 

propósitos supostamente retóricos. Um exame mais cuidadoso, porém, da sua ocorrência 
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anterior no diálogo, mostrar-se-ia supreendentemente frutífera, no que se refere à 

insuspeitada contiguidade, tanto entre as diferentes modalidades da palinódia, quanto entre a 

palinódia e o início do diálogo.  

As águas do Ilisso são primeiramente mencionadas por Fedro (τὸ ὑδάτιον – 229a4; 

τὰ ὑδάτια – 229b7-8) como um refrigério para o calor da estação e um lembrete do mito de 

Bóreas e Orítia. Sócrates, por sua vez, reage mais intensamente (PENDER, 2007, p. 4) aos 

encantos do local, onde divisa “a fonte graciosíssima [cuja] água gelada corre sob o plátano” 

(ἥ τε αὖ πηγὴ χαριεστάτη ὑπὸ τῆς πλατάνου ῥεῖ μάλα ψυχροῦ ὕδατος – 230b5-6). A 

caracterização da ἀρχή como uma πηγή, então, não é apenas uma manobra retórica gratuita, 

mas uma fecunda e inesperada remissão ao cenário dramático em que o argumento se insere 

– isto é, ao contexto a que Moore pretende se remeter para precisar o estatuto da terminologia 

e argumentação socrática em mãos. A fonte dota a cena, bem como o texto, de um ar lírico, 

como observa Pender: “a água fria de Platão [...] que flui diretamente abaixo do plátano, 

relembra o ψυχρόν ὕδωρ de Alceu (115a) [e] a água fria de Safo correndo pelos galhos de 

macieiras (2.5 ὕδωρ ψυχρόν)” (Ibid. p. 6). O que inicialmente é mencionado de maneira 

neutra, por Fedro, é elaborado liricamente por Sócrates logo depois. Mas o que realmente é 

interessante para o presente argumento, é que Fedro “devolve” o lirismo de Sócrates, 

instando-lhe a ficar e se demorar um pouco mais sob seu frondoso refúgio, pelo menos até 

que esfrie (ἀποψύχει – 242a5). Ora, no capítulo anterior se caracterizou Sócrates como uma 

espécie de porta-voz do discurso poético, por oposição a Fedro, com suas drogas e transportes 

extáticos, como porta-voz do extático-iniciatório. Logo, quando Fedro pede que Sócrates 

permaneça a seu lado até que o calor arrefeça, ele, por um lado, mostra-se mais aberto ao 

lirismo de seu interlocutor e, por outro, enseja a discussão sobre a alma140, conforme 

defendido anteriormente (2.4). Falar de uma πηγή do movimento é, portanto, suscitar toda a 

dinâmica da interação entre as personagens, naquilo que ela teve de mais positivo no diálogo: 

a crescente troca e acolhimento das perspectivas do outro, na construção de um discurso que 

responda aos seus respectivos anseios, conforme revela serem comuns. Por esse prisma, 

então, é difícil sustentar que o uso de “πηγή”, conquanto metafórico, reduza-se a uma 

                                                           
140 “A. de Marignac, que estuda a transcrição do inteligível nesse sensível que é a linguagem, lembra que os 

termos que nomeiam as noções abstratas, e, portanto, a priori inefáveis, são derivados de palavras que designam 

o sensível. É assim, notadamente, que o nome da alma (ψυχή) é reatado a ψυχρός, mesmo se o parentesco não 

for mais percebido” (LECLERC, 1983, p. 369). 
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manobra retórica, no sentido artificioso que Moore parece lhe conferir. Torna-se igualmente 

mais difícil supor, como Demos, que se trata de uma inclusão posterior, porquanto destoante 

do que a precedeu. No Fedro, o Sócrates que argumenta lógico e formalmente é também o 

Sócrates que se volta à tradição poética, às cenas de sedução erótica da lírica e, especialmente, 

à auto-investigação conjunta por meio do diálogo. Os aspectos costumeiramente 

considerados mais “duros” da filosofia não se separam dos mais “melífluos”, mas, antes, 

coligam-se imamente. 

Sócrates faz da alma uma fonte, ou ao menos o tenciona, mostrando que a 

argumentação sobre a imortalidade não se descola do diálogo, nem da sequência da palinódia. 

Uma maior atenção à topografia revelará, ainda mais, o quão propícia é a noção de “πηγή” 

para o concatenamento do diálogo. A geografia local, conforme reconstruída pela maioria 

dos interprétes, estima que as personagens se alojaram em um ponto real das margens do 

Ilisso (THOMPSON, 1868, p. 9; ROBIN, 1933, p. x-xi; SIMMS, 2002, p. 219; YUNIS, 2011, 

p. xii; entre outros). Poucos, entretanto, atentaram para a pluralidade das fontes a alimentar 

o córrego no período clássico (NELSON, 2000, p. 34), o que fortalece seu caráter de sítio 

purificatório, uma vez que “purificações importantes [...] comumente tomavam lugar em 

áreas com múltiplas fontes e, então, as purificações dos mistérios menores [...] podem haver 

tomado lugar nas margens do Ilisso” (Ibid. p. 35). A abluição que Sócrates buscava não é, 

então, a literal imersão nas águas sagradas, mas, antes, a elevação das fontes que as 

originaram a um estatuto metafísico de anterioridade e eminência absolutos. O hiato entre a 

argumentação sobre a imortalidade e a narrativa mítica é menor do que se esperaria e não 

exclui, em medida alguma, a religião e a poesia tradicional, por mais que busque, de certa 

maneira, ultrapassá-las enquanto via de acesso à verdade. O que pode apartar 

significativamente um segmento da palinódia do outro, para além do registro narrativo, é a 

inclusão da imagem da alma, isto é, de um anteparo distanciado sobre o qual Sócrates e Fedro, 

enfim, podem protejar-se produtivamente, para fins auto-investigativos.  

A defesa da contiguidade interna da palinódia – entre os seus diferentes segmentos – 

e da externa – entre a palinódia e o diálogo em que ela se insere – solapa os posicionamentos 

costumeiros, segundo os quais a palinódia se iniciava por um discurso, ao menos 

pretensamente, rigoroso, de caráter lógico-formal, para degringolar em uma narrativa 

poética, que oscila liricamente entre o impreciso e o ornamental. Viu-se, porém, que a 
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distância entre um registro e outro é menor do que se supunha. Se a palinódia e o diálogo não 

estão tão profundamente fraturados, como eles se entrelaçam, de fato, para além de ecos 

terminológicos oportunos? Atente-se para o contexto de introdução do símile na palinódia.  

A alma se parece, diz Sócrates, com uma força conatural de parelha equina e cocheiro 

alados (ἐοικέτω δὴ συμφύτῳ δυνάμει ὑποπτέρου ζεύγους τε καὶ ἡνιόχου – 246a5-6). Sócrates 

recorreu ao símile porque esbarrou na seguinte dificuldade: “[dizer] o que [a ἰδέα] é 

exatamente, [exige] uma narrativa extensa e sobremaneira divina, enquanto [dizer] com que 

se parece, [exige uma narrativa] humana e mais curta” (οἷον μέν ἐστι, πάντῃ πάντως θείας 

εἶναι καὶ μακρᾶς διηγήσεως, ᾧ δὲ ἔοικεν, ἀνθρωπίνης τε καὶ ἐλάττονος – 246a4-5). As duas 

alternativas que Sócrates divisa têm um denominador comum, a saber, o registro narrativo. 

Deuses, aparentemente, podem narrar o que é a alma, enquanto seres humanos, apenas aquilo 

com que ela se assemelha. Mas por que é preciso, de todo, narrar a alma? Sócrates não inicia 

sua palinódia narrativamente, embora se debruce por tempos e objetos variados – quiçá 

reconstruindo a própria história do seu povo e espiritualidade, ao elevar a loucura iniciática 

ao mesmo patamar de respaldo institucional que a mântica e a poética.  

Sócrates se volta à alma, “instado” por Fedro, a fim de demonstrar que a loucura 

erótica é a maior das benesses divinas outorgadas aos seres humanos. Para fazê-lo, ele precisa 

compreender verdadeiramente a natureza da alma, isto é, observar as suas paixões e ações. 

Na sua argumentação sobre a imortalidade, Sócrates não observou as paixões e ações da 

alma, mas tratou de delimitar o seu discurso e a sua essência, quais sejam, mover-se por si 

própria. O automovimento é também caracterizado, por Sócrates, como a natureza da alma, 

sua φύσις. O λόγος, embora abarque a φύσις e a οὐσία da alma, não parece esgotá-las, uma 

vez que não se estenderia aos πάθη e ἔργα psíquicos. A modulação para o registro narrativo, 

então, visaria acompanhar essa maior especificação da investigação sobre a alma: o λόγος, 

por si só, seria insuficiente para dar conta da natureza da alma. É como se a legitimação da 

aplicação dessa φύσις à alma exigisse uma complementação posterior, a saber, a observação 

dos πάθη e ἔργα dessa φύσις. Mas o que torna a narrativa um gênero ou registro apropriado 

para esse tipo de incursão? Por que Sócrates não simplesmente retoma sua argumentação sob 

outra perspectiva, antes de abandoná-la por completo? Porque a alma não é apenas um objeto 

de investigação qualquer, mas, antes, um objeto de auto-investigação da parte de Sócrates, 

Fedro, bem como de qualquer outro ser humano: 
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Se nós olhamos para a alma de uma perspectiva impessoal, nós vemos que sua 

capacidade de providenciar sua própria fonte de mudança lhe é essencial; mas por 

essa mesma razão a visão impessoal é insuficiente para a investigação da alma, 

mesmo de acordo com seus próprios parâmetros: pois, se clamamos que a alma, 

vista impessoalmente, pode mudar a si mesma por sua própria atividade, nós 

devemos, como uma consequência direta de nossa explicação impessoal, também 

reconhecer o efeito pessoal, sobre a alma, de se adotar essa visão impessoal – um 

efeito que não pode ser comunicado puramente em termos impessoais, embora 

possa ser visto como resultando de sua adoção (FERRARI, 1987, p. 125) 

Sócrates argumentou que o princípio absoluto de geração, um princípio de 

automovimento, é imortal. Ele pode não haver exatamente demonstrado que a alma é um tal 

princípio, mas, supondo que o seja, parece razoável admitir que seu λόγος, sua οὐσία, ou 

ainda a sua φύσις, seja “ser capaz de mover a si mesma”. O λόγος que é estabelecido pela 

alma aponta para algo que ainda não foi plenamente demonstrado: a capacidade da alma 

mover um corpo em virtude da sua capacidade de mover a si mesma. A demonstração não 

pôde ainda granjear essa conquista para si. Sócrates e Fedro se encontram, por ora, 

incentivados, encorajados a considerar que podem ser corpos animados. Desse potencial 

reconhecimento decorrem duas coisas. Primeiramente, a consideração de que afecções 

aparentemente corpóreas podem ser, parcial ou fundamentalmente, causadas pela alma. 

Segundamente, que suas afecções podem ser, parcial ou fundamentalmente, causadas pelas 

suas respectivas almas. Conjuntamente, isso significa aventar que Sócrates e Fedro são, em 

certa medida, suas almas. A argumentação socrática, talvez, poderia se estender 

indefinidamente a respeito da interação entre corpo e alma e alcançar resultados satisfatórios 

em alguma medida. Entretanto, ela eventualmente daria lugar a uma nova estratégia 

investigativa, uma vez que a interação entre corpo e alma é possivelmente parte constitutiva 

de quem Fedro e Sócrates são. A partir do λόγος da alma que a argumentação socrática 

alcançou, à guisa da discussão acerca da imortalidade daquilo que move a si mesmo, Sócrates 

pode construir um discurso sobre os πάθη e ἔργα da alma e, por conseguinte, sobre os seus 

próprios πάθη e ἔργα e os de Fedro. A mudança de registro não marca, então, apenas a 

passagem do impessoal para o pessoal, mas, antes, a descoberta de que essa investigação 

“objetiva”, isto é, de qualquer coisa externa, alheia, é, na verdade, uma auto-investigação, de 

cunho “subjetivo”, daquilo que é próprio ao auto-investigador. Mas como a narrativa, erigida 

a partir do símile da alma, daria conta dessa faceta da auto-investigação? 

 Na sua argumentação, Sócrates falou sobre o λόγος da alma, da sua οὐσία e φύσις. 

Para observar seus πάθη e ἔργα, ele abordará sua “ideia” (τῆς ἰδέας) em uma narrativa. Ao 
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contrário de um deus, no entanto, ele não descreverá exatamente a “ideia” da alma, mas dirá 

apenas com que ela se parece. Mas o que seria a ideia da alma, nesse contexto, pelo menos? 

Para Demos, a definição anterior, o seu λόγος, exclui a possibilidade de que a alma tenha 

uma Ideia ou Forma, assim como a Beleza e Temperança, por exemplo, têm no diálogo141: 

“então, a alma tem um λόγος – uma definição. Mas o que essa definição nos diz [...]? [Que] 

a alma está sempre mudando; a alma é mudança – em outras palavras, Forma alguma se lhe 

aplica” (1968, p. 139). A capacidade de a alma mover a si mesma, por um lado, permite-lhe 

alcançar os Seres e nutrir-se de sua contemplação – embora as divinas o façam 

invariavelmente melhor do que as não-divinas – mas, por outro, dista-a significativamente 

do seu estatuto cosmológico. Os Seres não parecem se mover e, se a argumentação socrática 

se sustenta nas suas considerações cosmológicas, eles não podem se mover. O movimento e 

a geração estão restritos ao âmbito intracelestial, de modo que os Seres, supracelestiais, são-

lhes alheios. A imagem que Sócrates fará da alma, então, não detém o mesmo estatuto 

ontológico que uma imagem terrena da Beleza com relação ao seu original. Logo, não parece 

haver uma imagem de alma a partir da qual uma pessoa qualquer pode se rememorar do Ser 

de Alma da mesma maneira que ela pode se rememorar da Beleza ao ver um jovem belo142. 

Por conta disso, certos autores propõem que “ἰδέα” deve ser tomado no seu sentido mais 

corrente de “natureza” (THOMPSON, 1868, p. 45; ROBIN, 1933, p. 35; HACKFORTH, 

2001, p. 69; YUNIS, 2011, p. 138), isto é, Sócrates não estaria oferecendo uma imagem do 

Ser de Alma, mas da natureza, da φύσις, da alma. Compreender a ἰδέα como a própria φύσις 

da alma, ademais, permite inferir que a delimitação anterior da φύσις será complementada 

                                                           
141 A presente dissertação se esforça, ciente das dificuldades provenientes disso, por se limitar ao Fedro. Por 

conta disso, sua visão acerca dos Seres é relativamente limitada, circunscrevendo-se às breves adjetivações 

superlativas e negativas a seu respeito (247c6-7). Logo, quando se argumenta contrariamente à postulação de 

um Ser de Alma, deve se entender esse rechaço da seguinte maneira: que não há um Ser de Alma, no mesmo 

sentido em que há, por exemplo, um Ser de Beleza ou de Temperança no Fedro. Os argumentos mobilizados 

aqui entravam tão-somente a compreensão de que o Ser de Alma se “comporta” como as outras apresentadas 

no diálogo. Não se trata de negar que exista um Ser de Alma ou que um Ser possa ter como definição o 

automovimento, mas, antes, de explorar o que, no Fedro, pode advir de uma caracterização tão contrastante 

entre duas coisas aparentemente tão distintas: os Seres e a alma. O objetivo dessa estratégia ficará mais claro 

no decurso deste capítulo, especialmente na última seção (3.4): é importante para a auto-investigação frisar que 

o autoconhecimento não pode ser alcançado mediante uma contemplação ou rememoração algo passiva, mas 

que ela implica principalmente, ao menos para os seres humanos, um trabalho árduo e violento.  
142 “Almas humanas não são inteligíveis enquanto imagens de um princípio original de Alma, e o mundo não é 

povoado por imagens de Alma, mas por almas” (GRISWOLD, 1986, p. 89). 
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pela narrativa dos seus πάθη e ἔργα. Isso mostra que a compreensão da φύσις da alma se dá 

em dois níveis: primeiramente, na sua οὐσία, e segundamente, nos πάθη e ἔργα143.  

 A aparente inexistência de um Ser de Alma, no Fedro, poderia levar à seguinte 

conjectura: a narrativa é o registro ou modo discursivo para aquilo que carece de um Ser. – 

caso se adote irrestritamente o posicionamento de alguém como Demos. No entanto, não é 

preciso ir tão longe assim para se compreender a mudança de registro discursivo na palinódia. 

Desde sua discussão acerca da imortalidade, Sócrates procede sem recorrer explicitamente a 

um Ser de Alma, sem, para tanto, negar ou afirmar sua existência – por que sua narrativa 

sobre a ἰδέα, ou φύσις, da alma seria diferente nesse sentido? A opção narrativa, na verdade, 

simplesmente retoma a tentativa previamente frustrada de Sócrates de encetar uma auto-

investigação junto a Fedro. Eles fracassaram, então, por se ocultarem um do outro, 

deliberadamente ou não, desviando o outro de si mesmos – o que indicava um certo “auto-

esquecimento” também. Os deuses, em contrapartida, poderiam falar da alma em geral e das 

suas almas particulares sem comparações imagéticas, porque eles não sentem φθόνος uns 

pelos outros, ou pelas almas não-divinas. Uma suposta conversa entre duas divindades não 

seria comparável àquela, no no início do diálogo, em que Sócrates e Fedro tentam, cada um 

à sua maneira, extrair vantagem do outro. Os deuses poderiam conversar sobre seus próprios 

interesses, sem ter que se preocupar com a possível “interferência” das projeções alheias – 

não haveria subterfúgios ou engodos de qualquer espécie – porque são privados de φθόνος. 

Sócrates e Fedro, porém, ainda não alcançaram esse nível de sinceridade, tanto para consigo 

mesmos, quanto para com o outro. Logo, eles precisam de um anteparo que desloque as 

tensões entre eles e permita que a narrativa cumpra bem o seu propósito auto-investigativo – 

precisamente o símile da alma. Nesse sentido, a narrativa se justifica enquanto o registro mais 

apropriado para uma auto-investigação. Outrossim, a ressalva de que apenas seres humanos 

precisam de imagens para compô-la, ao contrário dos deuses, indica o contraste entre a 

                                                           
143 Logo, não se pode sustentar a conjectura de Griswold, segundo a qual a alma é redutível aos seus πάθη e 

ἔργα e consequentemente destituída de uma essência “metafísica”: “Nós devemos começar pela observação da 

natureza da alma que é comum tanto a deuses, quanto a homens e, para fazê-lo, devemos observar os πάθη e 

ἔργα da alma (242c2-4). Essa formulação sugere que nós vejamos o automovimento da alma pela observação 

de suas experiências e atos, cuja descrição começa, conquanto minimamente, na passagem da imortalidade. 

Mover corpos e mover a si mesmos parecem ser qualificáveis enquanto πάθη e ἔργα. A alma não é, nessa leitura, 

uma espécie de terceira coisa para além de suas experiências e feitos. Isso sugere que seria um erro tentar 

encontrar alguma descrição metafísica da alma que, de alguma maneira, vá além da descrição fenomenológica 

dos seus πάθη e ἔργα para outra essência interior” (1986, p. 81). 
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idoneidade desses dois grupos de auto-investigadores – supondo que os deuses se 

dispusessem a se investigar, ou disso precisassem de alguma maneira. 

A palinódia não se modula enquanto um discurso altamente fragmentado, mas 

enquanto a descoberta dos diferentes níveis de engajamento em um mesmo esforço. A 

conversa sobre as diferentes manifestações antigas de loucura divina explicitamente retoma 

os elementos da caracterização de Sócrates e Fedro que foram comentados por Sócrates 

anteriormente. A discussão acerca de uma quarta variante enseja uma mudança estilística 

perceptível, o início de uma demonstração. Essa demonstração, por todo seu rigor e 

formalidade, não se descola das imediações topográficas e de sua simbologia religiosa, 

retomando, conquanto sutilmente, a conversa anterior sobre a loucura. Por fim, a modulação 

narrativa dessa demonstração não a aparta tão radicalmente do que lhe antecedeu, à medida 

que não passa de um desdobramento seu – de uma nova perspectiva, sobre um mesmo objeto 

que ela foi capaz de produzir. A escolha do registro narrativo, para encetar a mais nova e 

mais explícita etapa da auto-investigação, por sua vez, não é nada surpreendente quando se 

considera seu uso anterior, na abertura do diálogo, conquanto malfadado. A primeira tentativa 

de conduzir narrativamente a auto-investigação fracassou porque Sócrates e Fedro careciam 

de um anteparo propício, capaz de suportar a proximidade do objeto do qual eles se 

aproximavam. Projetando-se um no outro, eles acabaram se perdendo, incapazes de executar 

bem o movimento reflexivo exigido pela auto-investigação, que parte do objeto visado para 

si mesmo e vice-versa repetidamente. Talvez um deus pudesse fazê-lo sem dificuldade, mas 

esse não é o caso deles. Por conta disso, eles não considerarão seus próprios corpos e almas, 

ou ainda, um corpo e alma abstrato, geral, mas partirão de uma particular imagem da alma, a 

partir da qual esse movimento investigativo poderá ser bem encetado.  

O capítulo anterior, por exemplo, mostrou como a palinódia pode ser lida 

“objetivamente”, por falta de um termo melhor, no contexto de uma auto-investigação. A 

leitura da narrativa, na sua linearidade e superficialidade, apresenta os diversos πάθη e ἔργα 

de uma alma, nos seus mais diversos momentos. Primeiramente, os πάθη e ἔργα de cada um 

dos deuses, que executam aquilo que lhes cabe, enquanto rumam para a cúpula celeste de 

onde contemplarão os Seres. Segundamente, os πάθη e ἔργα das almas não-divinas que os 

emulam com variado sucesso. Terceiramente, os πάθη e ἔργα da alma não-divina encarnada, 

sob forma humana, que começa a se rememorar do que viu antes de deixar as paragens 
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celestes. Quartamente, os πάθη e ἔργα que ela trata de lapidar para si, através do seu contato 

com o contra-amante. Conhecer-se, nesses termos, é compreender quais são os πάθη e ἔργα 

que deveriam haver sido emulados, antes da encarnação, e imitá-los ao longo de três 

encarnações humanas consecutivas. A despeito dessa esquematização algo simples, o mito, 

bem como a auto-investigação são tudo menos isso. Para estabelecer os termos da auto-

investigação, o mito justapõe diferentes planos topográficos, imbuídos, cada um deles, de sua 

simbologia e dimensões peculiares. O filósofo que busca se conhecer passa a se considerar 

praticamente como uma alma desencarnada, a tomar parte em um séquito divino nos cimos 

celestes. Entretanto, ele não busca apenas se comportar como uma alma qualquer, mas 

especificamente como um deus – coisa que ele não foi capaz de fazer anteriormente e nunca 

será capaz de fazer completamente. Sob esse prisma, auto-investigar-se é descobrir que 

aquilo que há de mais próprio remonta a um tempo anterior, a uma localidade superior e a 

uma constituição simplesmente mais nobre144. A paradoxalidade do mito, nesse sentido, é 

espelhada pelo diálogo. Sócrates e Fedro saem da cidade em que suas contrapartes históricas 

não gozaram das melhores fortunas, para buscar uma espécie de purificação político-religiosa 

que, por um lado, permitiria seu retorno seguro a Atenas, mas, por outro, levar-los-ia a 

estimar em menor conta praticamente tudo aquilo que seus concidadãos prezam 

ardorosamente. Este capítulo, a partir do que se argumentou nesta seção, tratará de 

complementar o movimento iniciado no anterior e mostrar efetivamente como, a partir da 

imagem, tanto o mito, quanto o auto-investigador que dele se servir, conseguem efetivamente 

transformar a alma. Para iniciar a abordagem da imagem da alma, a próxima seção tratará da 

sua problemática e elusiva unidade ou conaturalidade a partir da consideração dos seus 

aspectos mais botânicos ou vegetais. 

 

                                                           
144 “O mito sugere tanto que a preservação ativa do problema do atuoconhecimento é indispensável para nossa 

humanidade, quanto que a preservação de nossa humanidade não é inteiramente desejável. Se nós achássemos 

o que nossa natureza deseja, nós deixaríamos de ser nós mesmos. E se nós não conseguirmos achar o que 

desejamos, nós decaímos para um estado abaixo de nós mesmos. É como se, embora nós devêssemos 

simultaneamente tentar encontrar o que nós ‘realmente’ desejamos e estar conscientes de que não podemos 

achá-lo, [devêssemos também] estar satisfeitos com (ou nesse) perpétuo estado de insatisfação. Em outras 

palavras, a consciência simultânea de nossa incompletude [...], do desejo de superar essa incompletude, e a 

consciência de que, nessa vida, essa superação é impossível, são o que definem a ‘melhor’ vida humana” 

(GRISWOLD, 1986, p. 106). 
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3.2 A planta sem plumas sobre o abismo 

  

A seção anterior se debruçou sobre a argumentação socrática acerca da imortalidade 

da alma, auferindo resultos variados. Por um lado, chegou-se a uma compreensão mais clara 

do que é mobilizado por Sócrates na sua discussão acerca da imortalidade de um princípio 

incriado. Por outro, permaneceu obscuro por que a alma seria um tal princípio, especialmente 

quando se leva em consideração sua relação com o corpo. Sugeriu-se, então, que a mudança 

do registro discursivo – de uma argumentação para uma narrativa –, embora não tão drástica 

quanto se costumava imaginar, é significativa. Ela sinaliza tanto a maior proeminência do 

cunho investigativo que se pretende atribuir ao tratamento da alma na palinódia, quanto o 

foco do mito nos πάθη e ἔργα psíquicos, antes de seu λόγος ou sua οὐσία. Para que tais 

transições sejam efetuadas, Sócrates lança mão de uma nova ferramenta, a saber, a imagem 

tripartida e alada da alma. 

Esta seção se propõe uma primeira e frontal abordagem dessa imagem e das questões 

por ela suscitadas enquanto uma imagem abissal da alma. Discutir-se-á a relação entre a alma 

e o corpo a partir de uma faceta bem peculiar da imagem, a saber, seu caráter vegetal ou 

botânico. Demarcar-se-á o estatuto da caracterização dessa imagem enquanto um σύμφυτος 

ao se levar em consideração a vegetatividade que une, conquanto problematicamente, as 

diferentes partes da alma. Para tanto, debruçar-se-á sobre dois momentos da palinódia, cujas 

apresentações serão entrelaçadas conforme a conveniência: o comentário de Sócrates, pouco 

antes do início da narrativa, a respeito dos diferentes tipos de viventes (247c5-d4), e a 

descrição mítica acerca dos efeitos que a efluência da Beleza exerce sobre o filósofo 

enamorado (251b1-252a2). A exploração dessas características vegetais conduzirá, porém, a 

uma inesperada discussão a respeito do estatuto e uso das imagens no mito, ensejando a 

tematização acerca da abissalidade da imagem da alma.   

 A alma é primeiramente comparada a uma força conatural de parelha equina e 

cocheiro alados (ἐοικέτω δὴ συμφύτῳ δυνάμει ὑποπτέρου ζεύγους τε καὶ ἡνιόχου – 246a5-

6). “Conaturalidade” é uma tradução econômica, mas que pode, muito bem, diluir a carga 

peculiar a um termo como “σύμφυτος”, que literalmente significa “conjuntamente 

engendrado” ou “conjuntamente crescido”. Mas que carga preciosa seria essa e qual a 

motivação filosófica que torna sua preservação não apenas aconselhável, mas imperativa para 

esta interpretação do Fedro? Sucintamente, o matiz propriamente orgânico ou botânico que 
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se encontra, com certa facilidade, no campo semântico do termo, quando se leva em 

consideração uma passagem relativamente extensa do mito da palinódia.  

 Argumentar em prol da nuança orgânica, implicada pelo termo, não é difícil145. Basta 

considerar que “σύμφυτος” é uma substantivação do verbo “συμφύω”, formado pelo radical 

“φύω” – literalmente, “crescer”, em um sentido bem amplo, passível das mais diversas 

acepções – e a preposição “σύν” como prefixo. Um σύμφυτος, pois, é literalmente qualquer 

coisa que cresceu de maneira “conjunta”. Mas o que seria um crescimento conjunto? O mito 

não descreve algo minimamente parecido com o nascimento ou, até mesmo, o crescimento 

de uma alma. Logo, não se pode compreender que a força de cocheiro e parelha equina alados 

cresceu conjuntamente nesse sentido, isso é, que foram geradas simultaneamente – inclusive 

o λόγος previamente identificado à alma, enquanto princípio incriado fortemente o 

desaconselharia. Qual, então, é a acepção mais indicada? O comentário de Sócrates acerca 

da distinção entre os tipos de viventes aclarará esse ponto, à medida que fixará a discussão 

sobre o termo no horizonte da sua aplicação no mito em questão.  

 Sócrates se volta às diferenças entre os viventes mortal e imortal pouco após pincelar 

alguns aspectos da composição e funcionamento do símile, especialmente no que se refere 

às diferenças entre a alma divina e a não-divina. Para Sócrates, o vivente mortal leva esse 

nome porque é um composto estruturado pelo encaixe de um corpo e uma alma (ζῷον τὸ 

σύμπαν ἐκλήθη, ψυχὴ καὶ σῶμα παγέν, θνητόν τ᾽ ἔσχεν ἐπωνυμίαν – 246c5-6). O vivente 

imortal, por sua vez, é um vivente que, possuindo uma alma e um corpo, sempre tem essas 

coisas conjuntamente engendradas (ἀθάνατόν τι ζῷον, ἔχον μὲν ψυχήν, ἔχον δὲ σῶμα, τὸν 

ἀεὶ δὲ χρόνον ταῦτα συμπεφυκότα – 246c6-d2). Antes de cotejar essas definições, cabe se 

demorar na franca ressalva que precede a definição socrática do vivente imortal: “o imortal, 

não [o fabricamos a partir] de um discurso advindo de um raciocínio, mas o modelamos, [de 

todo modo], nem havendo visto ou compreendido suficientemente a divindade (ἀθάνατον δὲ 

οὐδ᾽ ἐξ ἑνὸς λόγου λελογισμένου, ἀλλὰ πλάττομεν οὔτε ἰδόντες οὔτε ἱκανῶς νοήσαντες θεόν 

– 246c6-7). A ressalva que precede a definição do vivente imortal servirá de fio condutor 

para a interpretação dessa breve, mas intricada, passagem.  

                                                           
145 “A linguagem explícita de ‘conjuntamente engendrado’ (συμφύτῳ) [...] é significativa porque sugere uma 

forma de entrelaçamento orgânico ao invés de um amálgama de partes, a qual estaria mais próxima dos modelos 

difundidos da concepção platônica de alma” (RAPP, 2014, p. 36). 
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 Destarte, cabe salientar que toda essa definição de Sócrates se estrutura por meio de 

paralelos entre o vivente mortal e o imortal. Sua estratégia é uma retomada do que se viu no 

primeiro capítulo (1.1), quando Sócrates se referiu ao sábio ardiloso, e no segundo (2.4), 

quando se falou dos Coribantes e transportes báquicos. Em todos casos, Sócrates se vale do 

termo mais conhecido, ou menos problemático, da comparação para explicar o outro – seja 

porque é absoluta ou consideravelmente desconhecido, seja porque ele trata de lhe 

acrescentar um matiz inusitado. Um dos viventes, então, estaria “aclarando” o outro, assim 

como a retificação aclarou a auto-investigação. Caso a elusividade do termo seja o critério 

para determinar qual é o definiendum e qual é o definiens, o mortal parece ser aquele que se 

presta a explicar o imortal, cuja fabricação é declaradamente problemática. No entanto, há 

um paralelo anterior a esse, que deve ser, por conseguinte, examinado primeiramente.  

 O que complica a fabricação do imortal é o fato de que a divindade não é vista, nem 

inteligida o suficiente pelos seres humanos. A formulação dessa dificuldade sugere 

fortemente que a divindade serve de modelo, base ou fundamento para a fabricação do 

composto imortal146. Dado o quão escasso é o acesso humano à divindade, segundo Sócrates, 

não é de se espantar que não seja uma definição bem fundamentada. Mas, se um deus serve 

de base para a modelagem do imortal, então, uma pessoa não exerceria a mesma função no 

que se refere à modelagem do mortal? A ausência de qualquer ressalva desse jaez, no que se 

refere ao vivente mortal, permite inferir que os humanos, ao menos para Sócrates, viram ou 

compreenderam suficientemente a si mesmos para se articular enquanto seres compostos a 

partir de uma definição melhor fundamentada. Esse “autoconhecimento” inclui, pelo menos, 

a compreensão “positiva” de que ser uma pessoa é ter um corpo e alma encaixados um no 

outro, e a compreensão “negativa” de que esse encaixe não tem o mesmo estatuto do que 

algo que é conjuntamente engendrado ou conatural. O que permite, porém, a metonímia entre 

deus e vivente imortal e, por extensão, entre pessoa e vivente mortal?  

Toda alma cuida de tudo que não tem alma, e percorre todo o céu, assumindo 

diferentes aspectos, em diferentes momentos. De um lado, [a alma,] sendo perfeita 

e alada, transita pelas alturas e habita o universo. De outro lado, a [alma] que, 

havendo perdido suas plumas, deixa-se levar, até agarrar algo sólido, o qual 

coloniza. Após [essa alma] haver agarrado um corpo terrestre, este parece mover a 

si mesmo por conta da força daquela. (246b6-c5) 

                                                           
146 O vivente imortal é tratado como a própria divindade, sendo aparentemente equivalentes na palinódia. Ao 

dizer que a divindade é tomada de modelo para a modelação do vivente imortal, não se pretende ir de encontro 

à sua virtual identidade, mas salientar 
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ψυχὴ πᾶσα παντὸς ἐπιμελεῖται τοῦ ἀψύχου, πάντα δὲ οὐρανὸν περιπολεῖ, ἄλλοτ᾽ 

ἐν ἄλλοις εἴδεσι γιγνομένη. τελέα μὲν οὖν οὖσα καὶ ἐπτερωμένη μετεωροπορεῖ τε 

καὶ πάντα τὸν κόσμον διοικεῖ, ἡ δὲ πτερορρυήσασα φέρεται ἕως ἂν στερεοῦ τινος 

ἀντιλάβηται, οὗ κατοικισθεῖσα, σῶμα γήϊνον λαβοῦσα, αὐτὸ αὑτὸ δοκοῦν κινεῖν 

διὰ τὴν ἐκείνης δύναμιν  

A alma é apresentada sob um prisma geral, para ser, em seguida, qualificada. A alma 

que cuida do inanimado e percorre os céus, assumindo diversas formas, em diversos 

momentos, é a alma perfeita e emplumada. Somente quando a alma se encontra perfeita e 

emplumada ela faz tudo isso dessa maneira. Existe, porém, a alma que, pelo menos 

temporariamente, perde suas plumas em um momento não-especificado. O escopo das suas 

atribuições e capacidades, já nessa primeira apresentação, é severamente reduzido. Destarte, 

sua colonização da terra restringe evidentemente sua capacidade de transitar pela totalidade 

do céu. Ademais, não fica claro, ainda, se o inanimado pelo qual ela zelará doravante será 

apenas o corpo que agarrou ao se precipitar do céu. Por fim, ela parece fixada, conquanto 

rapidamente, sob a forma corpórea. Embora seja a δύναμις da alma quem move o composto, 

é o corpo quem aparentemente leva o “crédito”: ele parece se mover por si próprio. Mas, para 

quem é que o corpo tem essa aparência de se mover sozinho? Para os seres humanos, 

conforme atesta o posterior uso da primeira pessoa do plural. Aparentemente, Sócrates é 

capaz de apresentar a alma sob um prisma abrangente e remontar seu percurso até a 

encarnação, reconhecendo, inclusive, por conta disso, que, embora o corpo pareça se mover 

sozinho, seu movimento é advindo da δύναμις da alma depenada que o agarrou, quando se 

deixou levar de encontro à terra. Sócrates consegue discernir, sob a aparência projetada pelo 

movimento corpóreo, que sua fonte é uma alma. Nesse sentido, ele e Fedro podem ser 

considerados os “modelos” para a fabricação do vivente mortal – como se bastasse a Sócrates 

olhar para uma pessoa para identificá-la como um composto de corpo e alma, após sua 

argumentação acerca da imortalidade da alma (3.1). Por detrás da correlação entre a alma e 

o vivente parece residir o pressuposto de que apenas almas não-divinas encarnam em virtude 

de uma imperfeição e dão origem a viventes mortais. 

A facilidade com que Sócrates dá conta dos mortais, revela-se, porém, um grande 

problema para o seu tratamento dos imortais. Sócrates compreende a encarnação como uma 

consequência da deteriorização da alma. A alma deixa de ser emplumada e perfeita para 

encarnar, de modo que, ao dotar os deuses de corpos, Sócrates poderia se comprometer com 

a tese de que as almas divinas deixam de ser perfeitas, ao menos sob esse aspecto. Ademais, 
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Sócrates não vê ou compreende os deuses tão bem quanto vê ou intelige pessoas como ele e 

Fedro. Logo, ele não pode pretender que sua definição do vivente imortal seja razoável. Por 

um lado, o raciocínio que explica a encarnação e estruturação dos compostos mortais não 

pode ser aplicado aos imortais sem que se incorra em uma provável impiedade. Por outro, 

Sócrates não conta com exemplos empíricos ou teóricos, por assim dizer, que sustentem seu 

procedimento.  

A distinção entre os viventes mortal e imortal é caracterizada como uma “tentativa 

forçosa” por Sócrates: “é preciso tentar dizer de onde [vem ser] o vivente denominado mortal 

e imortal” (πῇ δὴ οὖν θνητόν τε καὶ ἀθάνατον ζῷον ἐκλήθη πειρατέον εἰπεῖν – 246b4-5). Por 

quê? Yunis supõe que a obrigatoriedade dessa distinção advém de “haver sido provado, logo 

antes, que toda alma é imortal” (2011, p. 138). Sua suposição é razoável – afinal, se a alma 

é imortal, por que tudo que possui uma alma não é, por conseguinte, imortal? É possível, 

porém, ler essa obrigatoriedade de outra maneira, a qual não necessariamente exclui a 

suposição de Yunis. O mito se propõe uma narrativa humana e mais curta acerca da ἰδέα da 

alma. Para falar dessa ἰδέα da alma é que Sócrates recorre ao símile – ela é o que motiva e 

estrutura a narrativa de Sócrates, bem como os recursos que ele utilizará para tanto. Se 

Sócrates julga, então, forçoso tentar dizer o que difere o vivente mortal do imortal é porque, 

por alguma razão, essa discussão se enquadra dentro da narrativa acerca da ἰδέα da alma. Por 

um lado, pode-se aventar que viventes mortais e imortais participarão da narrativa, de modo 

que defini-los por meio dessa distinção, permitirá a Sócrates economicamente esclarecer o 

estatuto das “personagens” do mito. Por outro lado, pode-se aventar também que a discussão 

sobre a ἰδέα da alma se complementa pela discussão dos viventes mortal e imortal. Mais 

especificamente, distingui-los permitirá que Sócrates aclare a noção de σύμφυτος, sobre a 

qual ele edifica seu símile. A explicação de por que certos compostos são eternos e outros, 

efemêros, a despeito da imortalidade de uma das suas componentes, seria, nessa leitura, um 

ganho importante, mas apenas secundário. Logo, é primeiramente para aclarar o estatuto do 

símile, enquanto descrição da ἰδέα da alma, que Sócrates se presta a distinguir o vivente 

mortal do imortal.  

 O vivente mortal é configurado por um encaixe entre alma e corpo – mais 

especificamente entre uma alma depenada e um corpo terrestre. O verbo usado para descrever 

o ato pelo qual corpo e alma se unem, para estruturar o vivente mortal, é “παγέν”. O campo 
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semântico desse verbo é particularmente interessante para esta leitura do mito da palinódia. 

Por um lado, ele descreve atos variados de encaixe físico ou mecânico, que seriam 

contemplados por traduções desde “armar”, “montar” e “construir”, até “fixar” e “encravar”. 

A despeito de potenciais diferenças entre cada uma dessas opções, elas todas parecem se 

adequar ao contexto em questão. A alma agarra o corpo, coloniza-o e, ao fazê-lo, dá origem 

a um vivente mortal. Qualquer uma das opções acima contempla o aspecto mecânico e 

artificial dessa junção entre corpo terrestre e alma derrocada. Corpo e alma são duas coisas 

distintas que, a princípio, sequer partilham de um plano topográfico comum. A alma precisa 

deixar os céus, sua paragem aparentemente habitual, tornar-se imperfeita e perder as asas, 

para entrar em contato com um corpo terrestre e colonizá-lo. A alma, embora não tencione 

encarnar, não vem a encarnar espontânea ou gratuitamente: há toda uma sequência de eventos 

que influem sobre a sua queda. Ela não se juntou espontaneamente a um corpo. O “encaixar” 

da alma com o corpo, pois, aponta para essa dimensão artificial, mecânica, da junção de duas 

coisas que, a princípio, não estariam coligadas. Mas, por outro lado, o verbo também descreve 

um ato de “encaixe mecânico” que traz consigo uma certa noção de organicidade. O encaixe 

de “πήγνυμι” é, também, aquele do plantar ou do implantar. O ato de plantar, ou implantar, 

algo se alinha facilmente às demais acepções mencionadas acima. Um vegetal qualquer não 

“planta” outro. Antes, para falar com certa imprecisão, talvez ele descreva uma intervenção 

humana sobre a natureza – um certo trabalho ou esforço. No entanto, uma vez que esse 

encaixe é feito, toda sorte de processos naturais, biológicos, nos sentidos hodiernos desses 

termos, pode tomar lugar. A muda que se planta, por exemplo, pode medrar, tal qual a planta 

que germinou desde a semente que caiu de um fruto qualquer no solo, ou que foi transportada 

pelo vento. O ato artificial de implantar propicia a ocorrência de processos e atos mais 

orgânicos. Essa relativa dualidade é o que está posto pela descrição botânica da alma, quando 

o filósofo se enamora de um belo jovem.  

Após [o amante] haver recebido, por meio dos olhos, a efluência da Beleza, a 

φύσις147 da asa é, por meio dela, aquecida e irrigada. Ao ser aquecida, derrete a 

                                                           
147 Thompson lê “φύσις” como um adjetivo, de modo que a φύσις da asa é a “plumagem nativa” (1868, p. 62), 

o que é insustentável sintaticamente. Primeiramente, “φύσις”, para adjetivar “τοῦ πτεροῦ”, deveria estar no 

genitivo, antes do nominativo. Segundamente, a construção da expressão situa τοῦ πτεροῦ entre ἡ φύσις, o que 

indica irrevogavelmente que se trata de um genitivo de posse: é a φύσις da asa, isto é, ἡ φύσις é o sujeito e τοῦ 

πτεροῦ é seu complemento nominal. Robin opta por um paráfrase demasiado radical, em que o termo φύσις se 

esvanece: “a emanação dá vitalidade à plumagem” (1933, p. 45). Além de suprimir parte do texto, sua tradução 

introduz o seguinte problema: até que ponto, dentro do mito, a perda das plumas pode ser considerada 

seriamente? Seguindo a tradução de Robin, parece que elas precisavam apenas ser “avivadas”, o que 
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[crosta] que circundava o seu gérmen desde muito, que, havendo sido cerrado pela 

dureza, estava impedido de brotar. Mas, quando a nutrição fluiu, o caule da alma 

inchou e começou a medrar, desde a sua raiz, até a inteireza do feitio da alma. A 

alma, pois, era outrora toda emplumada (251b1-b7) 

δεξάμενος γὰρ τοῦ κάλλους τὴν ἀπορροὴν διὰ τῶν ὀμμάτων ἐθερμάνθη ᾗ ἡ τοῦ 

πτεροῦ φύσις ἄρδεται, θερμανθέντος δὲ ἐτάκη τὰ περὶ τὴν ἔκφυσιν ἃ πάλαι ὑπὸ 

σκληρότητος συμμεμυκότα εἶργε μὴ βλαστάνειν, ἐπιρρυείσης δὲ τῆς τροφῆς 

ᾤδησέ τε καὶ ὥρμησε φύεσθαι ἀπὸ τῆς ῥίζης ὁ τοῦ πτεροῦ καυλὸς ὑπὸ πᾶν τὸ τῆς 

ψυχῆς εἶδος: πᾶσα γὰρ ἦν τὸ πάλαι πτερωτή  

 O relato dos efeitos da Beleza sobre a alma do filósofo enamorado apresenta uma 

intricada rede de relações entre seu corpo e sua alma. O corpo serve literalmente de porta de 

entrada para a efluência da Beleza na alma: é através dos olhos que o amante a recebe. Ao 

passar pelos olhos, porém, a efluência da Beleza não parece se dirigir para o trato respiratório, 

digestivo ou circulatório. Na verdade, ela parece deixar, de todo, o âmbito propriamente 

corpóreo, para fluir em direção à alma – como se ela, de fato, residisse “dentro” do corpo. 

Chegando à alma, porém, a efluência da Beleza se comporta como a seiva que percorre e 

nutre um corpo vegetal. A terminologia corrobora essa leitura da passagem: a alma é descrita 

em seus caules, raízes e gérmens a brotar, no esforço de crescer as plumas e recobrar seu 

antigo e vistoso aspecto. A alma perfeita e toda emplumada, antes da encarnação, revela, ao 

encarnar, uma contraparte de canais internos que a unem por inteiro, a despeito da tripartição. 

Como observa Nussbaum: 

Imagens de plantas são usadas, agora, para caracterizar a receptividade e 

crescimento da alma inteira. Todas as partes da alma aceitam e são afetadas; e 

interagem umas com as outras de maneira que se torna impossível separá-las 

claramente. O crescimento das asas pertence à alma como um todo (2001, p. 216)  

 Sócrates disse que a alma se parece com a força conatural de uma parelha equina e 

um cocheiro alados. A vagueza do binônimo “σύμφυτος δύναμις” pode nublar a compreensão 

                                                           
descaracteriza a noção de nutrição que desempenhará um papel tão importante para a compreensão da relação 

entre a alma e a contemplação. Tal descaracterização, ademais, constitui seu objetivo expresso: entravar uma 

leitura literal dos termos do mito, no contexto do próprio (Ibid. p. 45, n. 1) – o que será debatido mais adiante. 

Hackforth também suprime φύσις e introduz o termo “alma”, ao traduzir essa mesma passagem (2001, p. 96). 

A solução de Hackforth não parece reprovável, de um ponto de vista interpretativo, como a de Robin, mas tem 

como desvantagem “estilística” retirar algo do impacto e força com que o termo aparecerá, no texto grego, 

conforme o andamento dessa descrição dos efeitos do amor sobre o filósofo. Nunes simplesmente suprime o 

termo (2011, p. 121). Yunis, por sua vez, substitui φύσις por δύναμις: “o poder natural das asas é irrigado” 

(2011, p. 132). Que δύναμις Yunis tem em mente? A da alma, definida pela demonstração da sua imortalidade, 

que precede o mito, ou aquela peculiar às asas? Tomaria Yunis como o poder natural das asas a capacidade de 

germinar suas próprias plumas? São perguntas que, infelizmente, ele não responde. Rapp, por sua vez, 

compreende a φύσις como o gérmen da asa, cuja antiga crosta será derretida pelo aquecimento: “o fluxo sendo 

aquilo que irriga o nascimento das asas” (2014, p. 50). Decerto, a efluência ou fluxo da Beleza irriga e aquece 

o gérmen da asa, mas o gérmen deve ser a φύσις? Para evitar equívocos, não se traduzirá, afinal, a palavra, de 

modo que as referências que lhe forem feitas serão precedidas de qualificativos – como em “a φύσις da asa”. 

Dessa maneira, espera-se mostrar que o problema reside não apenas na tradução de um termo tão carregado 

como φύσις, mas, também, na demarcação clara do que seria a φύσις da asa nesse contexto preciso.  
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de que, a despeito de seu aspecto multiforme, a alma não deixa de ter certa unidade ou coesão 

entre suas partes. No entanto, a descrição mais botânica da alma revela que, sob a aparente 

pluridade, encontra-se uma peculiar unidade. Não parece haver distinções significativas entre 

a fruição dessa nutrição que percorre a alma por inteiro. Ademais, cabe salientar que essa 

unidade ou, até mesmo, a aplicabilidade das imagens botânicas, não se deve à encarnação. A 

menção à vistosidade anterior da plumagem psíquica remete claramente ao período anterior 

à encarnação, o que permite inferir que as raízes, caules e gérmens já se encontravam 

presentes, embora devidamente irrigados e aquecidos. O único pormenor da descrição 

botânica que se relaciona à encarnação é o papel de intermediário que os olhos desempenham 

entre a Beleza e a alma. No mais, o crescimento da plumagem psíquica dá azo a um relato 

riquíssimo acerca do funcionamento “interno” da alma que parece se aplicar univocamente a 

todas as almas. Não há particularidade alguma desse relato que se deva à encarnação ou, até 

mesmo, às peculiaridades da alma não-divina.  

 O mito, para descrever a nutrição contemplativa, parte de uma alma divina. 

Entretanto, conforme discutido anteriormente (2.3), nada impede que essa estrutura psíquica  

nutritiva se encontre, também, nas almas não-divinas. As almas não-divinas simplesmente 

são incapazes de contemplarem tão bem quanto os deuses e, consequentemente, não 

conseguem se servir de refeições tão nutritivas quanto as divinas. Logo, se o funcionamento 

das estruturas “digestivas” psíquicas, da φύσις da asa da alma, aplica-se indiferentemente às 

almas divinas e não-divinas – isto é, todas elas se tornam leves e permanecem aladas em  

virtude dessa nutrição contemplativa – a alma, sem qualificações, pode ser dita vegetal ou 

botânica.  

Uma compreensão botânica da alma, destarte, permite que se infira o seguinte a 

respeito da sua constituição. A alma é dita totalmente alada antes da encarnação. A opulência 

de sua plumagem implica uma rede de canais internos e estruturas vegetais, como raízes e 

caules, que se preenchem com a “seiva” dos Seres. A seiva só é captada, porém, pela ação 

do piloto da alma, o νοῦς (247c5-6). O νοῦς vê os Seres, de modo a nutrir a διάνοια. No 

contexto da cena inicial do mito, a formulação é algo vaga. No entanto, quando a alma 

encarnada se nutre dos Seres, pela rememoração, é dito que “apenas a διάνοια148 do filósofo 

                                                           
148 Griswold parte dessa passagem para argumentar que o νοῦς não é alado, uma vez que “se o fosse, ele estaria 

diretamente sujeitado ao movimento turbulento do amor, e isso tornaria sua objetividade suspeita” (1986, p. 

107). Não obstante as peculiaridades da sua interpretação, que tornam, à primeira vista, vago o motivo de o 
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se torna alada” (μόνη πτεροῦται ἡ τοῦ φιλοσόφου διάνοια – 249c4). A alma só recupera sua 

plumagem mediante a nutrição da διάνοια, pela contemplação, ou rememoração, dos Seres 

pelo νοῦς. Logo, se apenas o filósofo, entre os seres humanos, tem uma διάνοια emplumada 

é porque (1) ele é o único ser humano cuja alma se encontra devidamente nutrida, na medida 

do possível para apenas uma dada encarnação, e (2) a διάνοια constitui, ao menos 

parcialmente, essa estrutura vegetal da alma. Mas, se a alma inteira é nutrida, 

independentemente da sua encarnação ou divindade, então, a alma inteira é διάνοια 

(HACKFORTH, 2001, p. 86; YUNIS, 2011, p. 147), ou, mais precisamente, a alma inteira 

tem uma faceta ou aspecto dianoético149. Por mais que apenas o νοῦς veja os Seres, a alma, 

por inteiro, pode amá-los, porque é a alma, sem distinção de parte, que é nutrida pela sua 

contemplação ou rememoração noética. Isso significa o seguinte: por um lado, toda a alma é 

dotada de certa capacidade intelectual ou racional. Por outro, apenas a intelectualidade ou 

racionalidade do cocheiro se fundamenta nos Seres. Se o cocheiro é a parte “racional” da 

alma, não é porque a outras são “irracionais150”, mas porque ele seria mais racional do que 

elas. A unidade vegetal da alma, ou dianoética, não exclui uma diferenciação ou 

hierarquização das suas partes, uma vez que apenas uma delas pode também ser definida 

como noética.  

A consideração desses aspectos botânicos da alma, como as suas raízes, caules e 

gérmens em broto, permite não só melhor visualizar sua unidade dianoética, mas, também, o 

seu estatuto de σύμφυτος. Pode não ser fácil conceber uma parelha equina e um cocheiro 

conjuntamente engendrados, conaturais, perfazendo uma “força”. No entanto, sob o prisma 

da nutrição psíquica, a unidade do σύμφυτος se torna mais palpável: de alguma maneira, essa 

                                                           
amor comprometer a objetividade do νοῦς, o grande entrave à interpretação de Griswold é que o mito 

expressamente determina que toda a alma é alada. Logo, se o νοῦς é uma das suas partes, no caso o cocheiro, 

então, ele é alado. White, por sua vez, por compreender que o cocheiro é uma combinação de νοῦς e διάνοια, 

argumenta que “o fato de a [διάνοια] do filósofo ser alada não implica que toda a sua alma o seja; se a [διάνοια] 

é o cocheiro, então, pelo menos um dos cavalos pode permanecer sem asas, mantendo, por conta disso, o contato 

do filósofo com [os Seres] inescapavelmente terreno” (1993, p. 121). A posição de White, embora adversa à 

presente, encontra-se-lhe mais afinada, uma vez que não vai de encontro ao texto do Fedro. White admite 

implicitamente que a alma desencarnada é totalmente emplumada, mas que, ao encarnar, sua plumagem se 

limita a apenas uma das suas três partes componentes. 
149 A alma não é inteiramente redutível à διάνοια, uma vez que o νοῦς parece ser qualquer coisa diferente da 

διάνοια. A διάνοια pode ser algo comum à toda a alma, enquanto o νοῦς distingue qualitativamente uma das 

suas partes ou regiões com relação às demais. 
150 Logo, não se pode acatar uma leitura como a de Griswold, para quem “já que todas as partes da alma são 

aladas, é lícito dizer que o controle do cavalo negro pelo cocheiro é o controle do desejo irrazoável pelo desejo 

razoável” (1986, p. 95) 
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parelha equina e esse cocheiro estão tão imamente coligados, de modo que, malgrado suas 

diferenças locais, cavalos e cocheiros podem ser considerados partes de um mesmo todo, a 

alma completamente alada. Preservar, então, a conotação vegetal de termos como 

“φυτεῦσαι”, “γονὴν” e, até mesmo, “σύμφυτος”, bem como as imagens que se lhe 

acrescentam, como as da irrigação (ἄρδεται), torna o símile e o mito mais compreensíveis, 

ao contrário do que sustenta Robin, para quem “essa fisiologia da emoção amorosa [...] é mal 

compreendida se, à palavra grega que traduzo por dar vitalidade (reanimar) [ἄρδεται], dá-se 

o sentido próprio de irrigar” (1933, p. 45, n. 1). O descompasso entre a manifesta partição da 

alma e a sua insuspeitada unidade subjacente é um dos traços mais importantes do símile e 

um dos indicativos mais flagrantes da estratégia por detrás do seu uso. O objetivo do mito, 

enquanto sucessor da argumentação socrática na palinódia, não é descrever poético ou 

miticamente a alma, mas levar a auto-investigação a um novo e mais profícuo patamar. Logo, 

a alma não pode apenas figurar como uma componente estrutural do ser humano, de pronta 

e imediata apreensão, mas despontar como uma superfície a ser trabalhada no decurso da 

vida filosófica. Para compreender esse tanto, será oportuno reconsiderar a composição dos 

viventes mortal e imortal 

Seres humanos são compostos pelo encaixe de uma alma e um corpo. As suas duas 

componentes são qualificadas no decurso da palinódia. A alma “humana” é uma alma não-

divina, isto é, uma alma cuja parelha equina é, além de heterogênea, mista: um cavalo é bom 

e o outro lhe é literalmente oposto. A alma não-divina que assume a forma humana 

contemplou, pelo menos uma vez, os Seres. Seu sucesso, contudo, foi fugidio: ela 

posteriormente nada viu e comprometeu sua plumagem, o que a levou a cair e se agarrar a 

um corpo. Logo, é uma alma “imperfeita” que encarna. O corpo é simplesmente caracterizado 

como “terrestre”, sólido, e como algo que parece se mover sozinho, embora, na verdade, seja 

movido pela alma que o “agarrou” ao cair. Duas conclusões acerca da composição humana 

podem ser auferidas desse breve apanhado. Primeiramente, o ser humano é duplamente 

compósito. Sua alma é um composto de diferentes partes. Sua alma, porém, encaixou-se em 

outra coisa, um corpo, dando azo a uma nova e segunda composição, o ser humano. 

Inversamente, o ser humano é um composto de corpo e alma em que a componente psíquica 

é um composto ela mesma. Segundamente, o estatuto compósito do ser humano é equívoco. 

A articulação que se dá entre as suas componentes somática e psíquica não é a mesma que se 
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dá “dentro” da sua componente psíquica. As partes da alma foram conjuntamente 

engendradas, ou germinadas, implicando, portanto, um alto e indissolúvel nível de aderência 

entre elas. O mesmo não se estende às partes do ser humano. Corpo e alma são capazes de 

existir independentemente. Sua composição é aquela do encaixe de duas entidades distintas 

e anteriormente isoladas. As “partes” da alma não são partes, portanto, no mesmo sentido em 

que as partes do ser humano o são. O ser humano é decomponível em alma e corpo, mas sua 

própria alma não é decomponível em cocheiro e cavalos – embora a dos deuses pareça sê-lo, 

uma vez que eles se desatrelam dos seus cavalos (παρέβαλεν – 247e3-4). Logo, é possível 

opor a organicidade botânica da alma à mecanicidade artificiosa do seu encaixe com o 

corpo151. Essa oposição, contudo, é rapida e profundamente matizada no desenrolar da 

narrativa.  

Destarte, considere-se o tratamento que a alma não-divina recebe no mito, uma vez 

encarnada. Sua imperfeição, o comprometimento da sua plumagem, levou-a a encarnar. 

Vivendo filosoficamente, porém, ela consegue se aperfeiçoar, isto é, recuperar sua plumagem 

e sua capacidade de percorrer os céus. Para tanto, o filósofo precisa tomar os costumes e 

ocupações do seu antigo guia divino como seus, como uma segunda natureza, por assim dizer. 

O filósofo, para o ser, precisa imitar um deus e tomá-lo como modelo psíquico. A φύσις 

divina, entretanto, não é aquela da alma não-divina. Logo, a vida filosófica pode ser 

compreendida da seguinte maneira: primeiramente, ela consiste no reconhecimento, mais ou 

menos tácito de que se é composto por uma alma imortal que move um corpo, o que 

provavelmente leva o filósofo a se identificar com a alma, o motor, antes do corpo, o seu 

móvel. O λόγος com que Sócrates definiu a alma corresponde a esse primeiro momento ou 

etapa. A prática filosófica, contudo, exige mais do que essa definição. Ela exige mais do 

filósofo do que o mero reconhecimento ou admissão da sua φύσις psíquica. A natureza da 

sua alma precisa se assemelhar à divina, o que leva a uma qualificação sua. A φύσις da alma 

do filósofo não é apenas aquela de um princípio de automovimento qualquer – por assim 

dizer, a φύσις de “toda alma” –, mas aquela de um deus específico. A segunda etapa da vida 

filosófica, forçosamente levada a cabo pela dinâmica erótica, no mito, entre o casal de contra-

amantes, equivale à emulação de um τρόπος que aproxime a φύσις “geral” de uma alma não-

                                                           
151 “A linguagem explícita de ‘conjuntamente engedrado’ (συμφύτῳ) [...] é significativa porque sugere uma 

forma orgânica de entrelaçamento, antes de uma almagamação mecanicista de partes” (RAPP, 2014, p. 36). 
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divina à φύσις de uma determinada divindade. A alma não-divina do filósofo já fracassou 

antes nessa tentativa. Precisamente por ela não haver sido capaz de emular o deus é que ela 

veio a encarnar. Logo, não é trivial que ela assimile, sob a forma humana, a natureza divina, 

conquanto limitadamente. Fazê-lo é concretizar o esforço de assumir uma alteridade 

eminente como sua própria identidade. A filosofia não equivale, portanto, ao esforço de 

reconhecer sua própria e primeira natureza, mas de ativamente superá-la na medida do 

possível em prol de outra coisa que lhe é constitutivamente superior. O filósofo nunca será 

um deus, nunca terá dois cavalos bons e provenientes do que é bom na sua alma, nem 

contemplará os Seres refestelado no dorso do céu. Ele o tentará apenas, no limite palpável de 

suas capacidades, mas de modo a operar uma efetiva mudança em si mesmo, embora não em 

um nível constitutivo. Essa plasticidade da alma não-divina mostra que ela não se esgota em 

uma natureza estática, dada, mas que ela pode variar significativamente entre diferentes 

estados ou níveis de aperfeiçoamento, enquanto alma não-divina e problematicamente 

heterogênea. A filosofia, então, decerto implica um aclaramento ontológico a respeito da 

constituição e natureza do próprio filósofo, como sugere Blyth, ao falar da “alma 

confusamente auto-identificada com o corpo” (1997, p. 210), mas não se resume a apenas 

isso. Ela também implica um certo esforço de superação da sua própria natureza psíquica, na 

direção de uma outra unidade orgânica mais harmoniosa e estável. O movimento pelo qual a 

alma não-divina ultrapassa sua inicial organicidade problemática é, de certo modo, artificial, 

arbitrário: nada do que é previsto pela φύσις de uma alma não-divina a impele a se assemelhar 

a uma alma divina. A alma pode ser um composto orgânico, mas o reconhecimento desse 

composto orgânico como uma sua componente permite que o filósofo artificialmente o 

aprimore. A tensão entre organicidade e mecanicidade, na palinódia, não leva à 

dicotomização polarizada entre o natural e o artificial, mas à atenuação dos limites que 

separam um do outro. Artificial ou mecanicamente, o filósofo aspira a uma naturalidade ou 

organicidade superior.  

O filósofo deve superar a sua própria φύσις à medida que emula a divina. O mito, 

porém, trata a divindade equivocamente. Por um lado, os deuses são retratados a um nível 

puramente psíquico, de modo que falar de deuses é falar de almas divinas. Por outro lado, os 

deuses também são retratados de uma maneira que escapa aos contornos traçados pelo símile. 
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Por vezes, parece que os deuses na palinódia, inclusive, estão encarnados ao contemplar152. 

O filósofo, então, deve se esmerar para alcançar não apenas uma maior “perfeição” psíquica, 

mas, também, somática? Sua alma deve aspirar tanto a uma coesão interna maior, quanto a 

uma maior aderência com o corpo, na tentativa de singrar a distância entre o πήγνυμι de um 

encaixe mecânico e aquele de uma semente ou muda plantada em um solo fértil? Explorar a 

dualidade da emulação do σύμφυτος divino exigirá, especialmente no que se refere à relação 

entre corpo e alma, que se volte à refrega intrapsíquica protagonizada, no mito, pelo cocheiro 

e o seu cavalo mau – o que será feito nas próximas duas seções. No que se refere propriamente 

à figuração dos deuses, essa ambivalência constitui um dos aspectos mais provocativos da 

palinódia, à medida que permite apreciar o mito para além da sua narratividade. A figuração 

dos deuses é um problema que aponta para a própria estruturação do mito, especialmente à 

medida que ela é erigida a partir do símile. Debruçar-se sobre essa questão agora permitirá 

precisar o aporte abissal do mito e explicar, também, como ele o firma enquanto uma 

ferramenta para a auto-investigação. 

As almas divinas e não-divinas são representadas pelo símile socrático. Ambas são 

comparadas à σύμφυτος δύναμις de um cocheiro e cavalos alados. Essa “estrutura” comum 

da alma é gradativamente elaborada, a fim de introduzir as diferenças de uma alma para a 

outra. A primeira diferença notável consiste no contraste entre as parelhas equinas: a divina 

é plenamente boa, enquanto a não-divina é mista. A narrativa se erige a partir desse contraste, 

à medida que contrapõe o plácido passeio dos deuses à indigesta e arriscada jornada das 

almas não-divinas. Conforme explorado anteriormente, “a função simbólica dos deuses na 

palinódia é importante para clarificar a condição humana” (GRISWOLD, 1986, p. 97). Essa 

“função simbólica”, porém, só foi explorada aqui, até agora, no que se refere às personagens 

míticas. O filósofo se conhece à medida que ele se volta à divindade, por intermédio do seu 

contra-amante. Mas os deuses não são apenas referenciais de conduta para as personagens do 

mito – sua representação também aclara as representações das almas não-divinas e, por 

conseguinte, dos seres humanos no mito. Essa relação modelar dos deuses para com aquilo 

que não é divino se revela um pouco mais complicada quando se deixa o âmbito plenamente 

“comportamental” para se adentrar o “pictórico”.  

                                                           
152 “Os deuses são expressamente vistos como encarnados – embora ainda imortais” (WHITE, 1993, p. 101). 
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Nesta seção, frisou-se sobremaneira a insuspeitada aderência das partes da alma, ao 

ponto de até mesmo questionar, conquanto tacitamente, seu tratamento enquanto “partes”. 

Argumentou-se que, sob a aparente cisão da alma em três, subjaz uma unidade orgânica, a 

διάνοια, de caráter vegetal, que brota e murcha quando irrigada e nutrida. Os deuses, porém, 

são representados de maneira a desafiar esse posicionamento. Destarte, a narrativa parece 

reduzir os deuses aos seus respectivos cocheiros: “quando [Sócrates] representa o progresso 

de ‘Zeus, o poderoso líder do céu, que dirige sua carruagem alada’ na companhia do panteão 

tradicional (246e4-5), ele claramente equaciona cada deus somente com o seu cocheiro” 

(FERRARI, 1987, p. 130). Ademais, os cocheiros divinos são capazes de desatrelar seus 

cavalos, após haverem retornado do périplo, para os alimentar de néctar e ambrosia 

(ἐλθούσης δὲ αὐτῆς ὁ ἡνίοχος πρὸς τὴν φάτνην τοὺς ἵππους στήσας παρέβαλεν ἀμβροσίαν 

τε καὶ ἐπ᾽ αὐτῇ νέκταρ ἐπότισεν 247e3-4). Se “os deuses podem desconectar seu [cocheiro] 

dos cavalos” (GRISWOLD, 1986, p. 97), por que o mesmo não poderia se estender, de algum 

modo, às almas não-divinas? Se as almas não-divinas devem emular os deuses, e os cavalos 

psíquicos “são necessários para modelar a possibilidade de conflito moral” (FERRARI, 1987, 

p. 129), porque elas não se livram deles, ou, pelo menos, do mau, para melhor imitar a 

divindade e reproduzir seu êxito contemplativo? Para Ferrari, o tratamento dos deuses, na 

narrativa, indica que “a alegoria propriamente dita alterna com o mito escancarado” (1987, 

p. 131), isto é, que o símile da alma pode ser distorcido pelos propósitos pontuais da narrativa 

mítica. Logo, a alma, divina e não-divina, não seria necessariamente decomponível. Segundo 

Ferrari, os cocheiros divinos podem se desatrelar dos seus cavalos, sem que isso seja 

necessariamente relevante para a psicologia do mito. Tratar-se-ia antes, de acordo com 

Ferrari, de uma relativa arbitraridade do mito153. Essa saída arrisca, contudo, trivializar a 

palinódia: ela afrouxa o rigor do discurso, equacionando sua narratividade a uma espécie de 

“licença poética” inconsequente que, por vezes, suprime seus próprios recursos literários, 

sem qualquer justificativa ou propósito minimamente claros. Atentando-se, porém, para a 

função simbólica modelar dos deuses, a aparente incongruência da sua apresentação se torna 

mais compreensível. 

                                                           
153 Por uma via distinta, Obdrzalek argumenta algo similar. Para ela, a figuração tripartida dos deuses não se 

deve a um suposto posicionamento, do Fedro, em prol da partição divina, mas ao objetivo de “ilustrar o que 

seria o estado ideal para seres com constituições partites” (2012, p. 89). Obdrzalek, porém, não discute 

propriamente os problemas do símile, detendo-se apenas na superficialidade da narrativa. 



197 

 

Antes de principiar o mito, Sócrates confessa que sua concepção do divino é 

irrefletida. Ele não passa de uma pessoa – como poderia, então, conceber apropriadamente 

os deuses, se jamais os viu ou compreendeu bem o bastante para tanto? Ele resolve partir de 

um vivente mais facilmente apreensível, o mortal, para delinear toscamente o que seria o 

imortal. O vivente imortal assoma como um mortal superlativo, desprovido das suas 

limitações. O imortal, ao contrário do mortal, não é estruturado por uma união fugidia entre 

o corpo e a alma. Na verdade, o imortal se conforma enquanto um συμπεφυκότα154 do corpo 

com a alma. Por conseguinte, a alma divina não encarna porque se tornou imperfeita e perdeu 

as asas. A alma e o corpo divinos simplesmente medraram conjuntamente, de modo que eles 

também não se dissociam. A imprecisão da representação é compensada pela sua perfeição: 

nada, no vivente imortal, remete às limitações e tensões que permeiam e constituem o mortal 

enquanto tal. Para que a representação resulte “agradável aos deuses” (τῷ θεῷ φίλον – 

246d2), Sócrates opta por descaracterizar, de certa maneira, os próprios termos que a 

compõem. Se a alma deve ser comparada a uma σύμφυτος δύναμις para que o filósofo 

alcance uma maior coesão psíquica, a postulação de uma σύμφυτος δύναμις harmoniosa, 

desprovida de conflito, é um paradoxo. O ideal divino é duplamente inalcançável. Por um 

lado, sua exata reprodução, pela alma não-divina, equivale a uma transformação que ela não 

é capaz de efetuar: a alma não pode trocar seu cavalo mau por outro bom. Mas, por outro 

lado, a própria formulação desse ideal é paradoxal e problemática: o que é uma σύμφυτος 

δύναμις harmoniosa? O que é, para uma alma não-divina, uma alma cuja parelha equina fosse 

homogeneamente boa, ou, ainda, uma conjuntamente engendendrada a um corpo? Os deuses, 

portanto, não escapam aos limites do símile por veleidade ou descuido, mas porque não 

poderiam ser representados de outra maneira. A composição e decomponibilidade dos deuses 

não ilustra que eles não são representados pelo símile, mas, antes, que, através do símile, eles 

só podem ser retratados de maneira paradoxal. 

Sócrates não se conhece. Se ele se conhecesse, talvez ele pudesse deslindar todos os 

intricados matizes da natureza humana. No entanto, ele não dispõe desse autoconhecimento. 

Logo, seu discurso não pode ser uma mera exposição. Afinal, como ele poderia apresentar 

algo que ele desconhece de todo? A palinódia deve ser um meio, um instrumento, uma 

                                                           
154 “A palavra usada para descrever o compósito divino, συμπεφυκότα [...] é cognata a σύμφυτος [...] e conecta 

essa visão [...] do divino com a imagem [da alma] que introduziu o mito” (MORGAN, 2012, p. 336). 
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ferramenta, antes de um ponto final. Ela é autocontida, finita. Ela não é um meio, porém, no 

sentido de que outro discurso, mítico ou não, poderá complementá-la, coroando e encerrado 

finalmente a auto-investigação socrática no Fedro. A auto-investigação, conforme se 

argumentou obstinadamente, não se conclui por uma exposição qualquer, mas por uma 

efetiva auto-afecção. Sócrates, porém, desconhece tanto o ponto de partida, quanto o de 

chegada desse percurso transformador. Como, então, ele consegue articular a palinódia de 

modo que ela lhe ajude em seu propósito? Através do símile, ele logra dissociar efetivamente 

o nível discursivo, “literal”, da palinódia do efeito que ele deve provocar. Mas o que significa 

essa confusa formulação?  

Ao ler a República, Tate se depara com a seguinte “estrutura” dos mitos: “(1) o λόγος, 

i.e. a narrativa no seu sentido literal, (2) o νόμος, τύπος ou δόξα, i.e. o princípio implicado 

ou ilustrado pela narrativa, a ‘moral da história’, e (3) a ὑπόνοια ou sentido alegórico da 

narrativa” (1929, p. 145). O mito, para Tate, estrutura-se em três níveis, o que o dota de uma 

plasticidade impressionante, o λόγος de um determinado mito pode dizer algo que é, na 

verdade, rechaçado pela sua ὑπόνοια – a valorização ou compreensão de um nível sobre o 

outro determinará o valor da δόξα inspirada pelo mito. No caso do Fedro, a estrutura do mito, 

estabelecida por Tate, permite formular o seguinte: Sócrates não julga que o 

autoconhecimento possa ser comunicado pelo λόγος de um mito ou de um discurso qualquer. 

Ainda que isso fosse possível, ele não acredita que essa comunicação levaria à produção da 

δόξα necessária: não é porque alguém escutou como é possível se conhecer que esse alguém 

se conhece ou é levado a se conhecer. Logo, ele trata de inserir uma ὑπόνοια que alerta para 

a insuficiência da narrativa: o símile da alma amiúde solapa a sua própria lógica e a da 

narrativa em que ele se insere, conforme se tenta levá-lo a sério ou lhe extrair algum sentido. 

A representação dos deuses, não obstante sua função simbólica, é o ponto mais flagrante 

dessa tensão “interna” do mito. Diante dessa tensão composicional, muitos autores apontam 

para a sequência do Fedro, na esperança de que ela consiga responder os impasses da 

palinódia155. No entanto, é precisamente essa tensão o que torna a palinódia tão 

filosoficamente proveitosa, uma ferramenta tão útil para a auto-investigação.  

                                                           
155 Cientes disso, muitos autores estimam que a sequência do diálogo qualifica seus ganhos e permite que a 

discussão avance. Griswold argumenta que, no mito, o conhecimento é rememorativo. No entanto, “tudo que 

Sócrates relata no mito, não pode ser, de acordo com o mito, um produto da anamnese” (1986, p. 152). Logo, a 

palinódia é problemática e carece de uma qualificação dialética. Como é a palinódia quem se qualifica, ele 
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Uma leitura literal, superficial, do mito, no sentido pretendido por Tate, levaria à 

consideração das limitações dessa própria leitura. Os expedientes alegóricos que motivam a 

narrativa, a saber, o símile da alma, apontam constantemente para as próprias limitações do 

seu uso e da sua inserção no mito. A palinódia não retrata bem a alma, ela não oferece, no 

nível discursivo, qualquer ganho sobre o que é uma alma. Afinal, o que significa dizer que 

ela se parece com uma σύμφυτος δύναμις alada de cocheiro e cavalos? Para o que exatamente 

isso é uma metáfora? Como precisar esse referente, para além do que Sócrates conclui na sua 

argumentação precedente? A palinódia não é uma investigação metafísica acerca da natureza 

da alma, mas uma observação dos seus πάθη e ἒργα, a fim de se compreender a sua φύσις. 

Ela se dedica especificamente à alma, algo que compõe tanto o seu emissor, quanto o seu 

receptor – tanto Sócrates, quanto Fedro. Logo, ela deve, ao mesmo tempo, aproximar-se 

desse objeto desconhecido, como faria de qualquer outra coisa que se ignora, e se voltar sobre 

seu próprio investigador, uma vez que ele é, ao menos parcialmente, esse objeto. Não há 

λόγος, no sentido de Tate, que dê conta disso, desse duplo movimento. No capítulo anterior, 

se deu conta precisamente desse λόγος. Seguiu-se a narrativa como se nada fosse passível de 

suspeita, salvo por menções ocasionais e laterais. Por esse viés, porém, a narrativa só pôde 

ser o relato de como duas personagens vieram a se conhecer dentro de um determinado 

arcabouço cosmológico. Se os ensinamentos da palinódia se aplicavam, de alguma maneira, 

a Sócrates e Fedro, enquanto referentes do casal de contra-amantes filosóficos, é porque 

Sócrates cuidou de introduzir na palinódia um número razoável de elementos que indicavam, 

                                                           
conclui que ela não é descartável, mas que propicia o progresso do diálogo, de modo que “o ensinamento da 

palinódia é preservado, mesmo quando é transcendido” (Ibid. p. 153). Ferrari argumenta, por sua vez, que o 

mito fornece à análise filósofica uma ferramenta capaz de suplantar suas limitações verbais: ele mostra o que a 

filosofia só pode dizer. No contexto do Fedro, o mito se mostra imprescindível porque o ser humano e a filosofia 

estão se debruçando sobre si mesmos, o que exige esse recurso visual (1987, p. 32-33). Já Werner estima que o 

mito é “fundamentalmente alienígena ao espírito da investigação filosófica [...]. Isso sugere que o grande mito 

de Sócrates tem uma posição rebaixada, e que se encontra aquém do tipo mais elevado de atividade filosófica” 

(1993, p. 47). Os autores supracitados, cada um à sua maneira, defendem que o mito, por uma razão ou outra, 

é algo não-filosófico que ajuda a filosofia, de modo que a alternância entre um e outro é benfazeja e produtiva. 

Como esta dissertação não discute o estatuto do mito propriamente dito, não será possível embasar a 

argumentação contrária aos posicionamentos acima. Alude-se, contudo, ao seguinte: o mito é apenas um tipo 

de λόγος, especialmente nas mãos, ou na boca, de um filósofo. Logo, um argumento dialético, embora seja 

diferente de uma narrativa mítica, está sujeito aos mesmos tipos de problemas e limitações que um mito: ambos 

são recursos discursivos que pretendem abarcar aquilo que parece resistir a uma abordagem discursiva. Se o 

Fedro prossegue não-miticamente, em alguns momentos, não é porque ele se torna mais filosófico, mais 

confiável ou mais sério, mas por outras e mais instigantes razões decerto. Literalmente, não cabe aqui aventar 

por que o diálogo prossegue após a palinódia, bem como a maneira que ele o faz. No entanto, supor a relevância 

da sequência do Fedro, inclusive, para uma melhor compreensão da palinódia, não implica esvaziar a palinódia 

de um sentido próprio e filosófico. 
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mais ou menos, o que eles deveriam fazer. Se a auto-investigação se encerra nisso, então o 

Fedro só pode ajudar, no melhor dos casos, os degredados sacrílegos a se conhecerem. 

A palinódia, contudo, não se encerra nisso. Ela não é narrada a fim de ser decalcada 

imediatamente sobre este ou aquele contexto determinado, embora possa sê-lo, como atesta 

exemplarmente o pano de fundo dramático do diálogo. A ὑπόνοια não se contenta em apontar 

as inconsistências ou limitações da narrativas. Na verdade, a função do símile, na maneira 

em que ele figura a alma no mito, é mostrar como o propósito da narrativa é ser insustentável. 

Os deuses não são simplesmente modelos absurdos de condutas: sua figuração mostra que o 

“absurdo” deve ser a meta da emulação. Não é, contudo, qualquer “absurdo”, mas essa noção 

peculiarmente paradoxal, ou abissal, que o divino representa para o não-divino na palinódia. 

O ouvinte, ou leitor, atento da palinódia compreenderá, ao final, que ela apresenta uma meta 

paradoxal e absurda para os seus personagens: eles devem partir daquilo que eles são, mas 

desconhecem, na direção daquilo que eles não são e também desconhecem. Outrossim, isso 

que eles não são, mas devem emular, é constitutivamente irreprodutível e “incompreensível” 

para eles. Com auxilio um do outro, o casal de contra-amantes filosóficos consegue se 

conhecer e viver filosoficamente. A inconsistência do λόγος mítico permite que suas 

personagens alcancem o seu propósito, a saber, conhecer-se – a δόξα mítica se realiza no 

plano narrativo de maneira generosamente clara. Para compreender isso, é preciso 

compreender a ὑπόνοια e perceber o quanto ela tensiona e compromete o λόγος.  

O símile é articulado de maneira a ensejar uma certa economia no mito. Através dele, 

o divino e o não-divino podem ser representados a partir de um mesmo viés: ambos são 

σύμφυτοι δυνάμεις aladas de um cocheiro e parelha equina. Uma mesma imagem permite a 

figuração das diferenças ontológicas entre o divino e o não-divino, bem como a preservação 

desse contraste. Uma parelha é completamente boa e do bom, enquanto a outra é mista – 

apenas um cavalo é bom e do bom, o outro lhe é contrário e do contrário. A fixação dessa 

diferença intransponível, contudo, não torna as imagens completamente alheias uma à outra. 

A representação do divino é legível através do não-divino. Analogamente, o filósofo pode 

compreender os seus problemas de condução psíquica, reconhecer que os deuses não 

padecem deles e emulá-los a fim de atenuar sua própria penúria contemplativa, quando de 

uma nova revoada celeste. Uma inspeção mais detida do símile, da ὑπόνοια do mito, 

problematiza esse tipo de leitura, mostrando que ela não faz muito sentido. Para que a leitura 
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acima fosse consequente, seria necessário que a alma não-divina abandonasse a sua própria 

natureza, ao mesmo tempo que lutasse para fortalecê-la. O arco narrativo do mito, do casal 

de contra-amantes que filosofa em vida e contempla após a morte, repousa sobre a ruptura 

da própria imagem que o conforma e estrutura156. 

A compreensão do nível “hiponoético” do mito solapa aquela do seu nível “lógico”. 

A irrupção do símile sob os escombros da narrativa não o torna inútil, ou descartável. Ao 

contrário, é precisamente isso que o torna, de todo, valioso para a auto-investigação. A 

narrativa mítica “apresenta uma tal autonomia, com relação à realidade à qual ela deve 

remeter, que se pode falar de autorreferência” (BRISSON, 1994, p. 31). Ela não se presta à 

verificação do que ela tematiza, como alerta estrepitosamente a literatura secundária 

consultada. Mas a auto-investigação não depende disso: ela não se concretiza mediante a 

prova de que a alma existe, de que é imortal e de que, por exemplo, as dos filósofos seguiram 

Zeus, enquanto que as dos reis seguiram Hera antes de encarnar – nem mesmo quando a 

ἐποπτεία extática, religiosa, duplica-se na contemplativa, filosófica157. Ela exige, antes, uma 

efetiva transformação do auto-investigador, à medida que ele se volta ao outro, para chegar 

a si mesmo. A sustentabilidade do nível “lógico” de um mito não implica essa distensão do 

auto-investigador. Nesse contexto, a sua ruína não compromete seu cunho auto-investigativo. 

Mas, se não é o λόγος da narrativa o que o confere, o que seria? Ora, a ὑπόνοια, o símile. 

A ὑπόνοια é a imagem através da qual o símile representa a alma. Superficialmente, 

ele não é particularmente interessante. Ilustrar a alma por meio de cocheiros e cavalos não a 

torna mais proveitosa para a auto-investigação, ainda que ela, de fato, fosse constituída de 

                                                           
156 “Nós podemos desejar emular a harmonisa dos deuses, mas até que ponto ela nos é acessível? Ao longo do 

Fedro, Platão usa imagens chocantemente violentas para representar a alma humana; nossa vida interna não é 

um coro, mas um campo de batalha. O propósito de Platão, ao apresentar o modelo divino, é complexo; ele não 

apenas deseja ilustrar qual seria a perfeição para aqueles de constituições cindidas, mas, também, demonstrar o 

quanto nós nos encontramos aquém [dessa perfeição]. Nós vemos nisso no contraste que Platão delineia entre 

a alma divina e humana. [...] A psicologia otimista [...] no Fedro diz respeito aos deuses e não a nós mesmos” 

(OBDRZALEK, 2012, p. 93). 
157 “Uma abordagem interpretativa para a imagem aviária de Sócrates e seu relato mítico na palinódia é 

considerá-los como uma apresentação direta de um ideal para a alma, no qual a proximidade à divindade, junto 

do seu aparentado distanciamento da humanidade, torna-se a meta da aspiração filosófica. Essa abordagem não 

é, obviamente, estritamente literal. Não há reivindicação de que o ideal é aquele no qual almas humanas aspiram 

circular o céu, mapeando sua experiência apropriadamente sobre todos os detalhes do conto mítico de Sócrates. 

Na verdade, essa abordagem reconhece os aspectos mítico e figurativo do relato de Sócrates, enquanto encara 

o conto como uma expressão direta da concepção de Platão sobre o estado ideal da alma humana. Essa 

orientação interpretativa examina os aspectos figurativos do discurso de Sócrates, e dá conta deles, 

primariamente dentro dos seus contextos religioso, cultural e literário” (RAPP, 2014, p. 46-47). 
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um cocheiro e uma parelha equina. Nesse nível de leitura, o símile não passa de uma alegoria 

poeticamente afinada da definição à qual Sócrates chega pouco antes de iniciar o mito. O 

exame das tensões suscitadas por esses motivos superficiais revela, contudo, que sob sua 

estaticidade encontra-se um constructo dinâmico, plástico e sobremaneira elusivo nos seus 

contornos precisos. Poder-se-ia dizer que o próprio “λόγος” do símile aponta para uma 

“ὑπόνοια”: o símile não permite apenas comparar a alma à σύμφυτος δύναμις alada de 

cocheiro e cavalos, mas, também compará-la à tensão entre um princípio, ou motivo, de 

coesão, e outro princípio, ou motivo, de conflito. Ao narrar o esforço depreendido por essa 

entidade constitutivamente ambígua e tensa de alcançar uma coesão maior, o mito também 

narra como ela se choca contra si mesma e se esfacela nesse embate. O esfacelamento dos 

seus contornos, dos seus limites, não a reduz, porém, a um apanhando amorfo de traços e 

motivos literários descartáveis. Na verdade, o esfacelamento do símile, no seu choque 

consigo mesmo, é também o seu choque simultâneo com o outro que ele depreende a partir 

de si. O emprego abissal do símile, enquantro constructo imagético, no mito, é o que 

efetivamente fundamenta a narrativa que se monta por cima dele e a transforma em uma 

ferramenta para a auto-investigação. A compreensão da abissalidade da imagem da alma, do 

seu esfacelamento sobre si mesma no caminho para o outro, é o que permite a aplicação dos 

“ensinamentos” expostos pelo λὀγος, pela literalidade do mito. Essa é a ὑπόνοια que garante 

que a emulação do divino, a partir de uma relação triangular com o contra-amante, leve o 

filósofo a se conhecer. Sem uma ὑπόνοια abissal o mito se torna uma narrativa 

autorreferencial que nada tem a ver com a busca pelo autoconhecimento.  

A abissalidade da imagem não consiste, portanto, naquilo que ela ilustra diretamente. 

Por mais que os motivos poéticos que motivem seu aspecto “visual” não sejam gratuitos, 

conforme mostrarão as próximas seções, não são eles os responsáveis pela sua abissalidade 

ou monstruosidade no contexto de uma auto-investigação. Imagens compósitas não são 

estranhas ao imaginário grego do período clássico, como indica a menção anterior de 

Sócrates à Quimera e a Tífon, entre outras criaturas míticas. Nenhuma delas, porém, 

compartilha dessa abissalidade. Até mesmo Tífon se encontra circunscrito marginalmente a 

certo ordenamento cósmico. Não fosse o canto das Musas, Tífon poderia ser abissalmente 

aterrador e ameaçador e, quiçá, protagonizar uma narrativa não muito diferente daquela do 

mito da palinódia. Sua estranheza, contudo, canta a vitória de Zeus: a submissão da ἀτοπία 
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ao κόσμος. Tífon não rompe o liame narrativo da estrutura circular da Teogonia, mas redunda 

como um seu efeito – talvez como o mais emblemático da sua estabilidade. No contexto de 

uma auto-investigação, Tífon não pode passar, então, de uma ilustração mais ou menos feliz 

do que seria, por exemplo, a alma não-divina ou o vivente mortal. O símile socrático não é 

uma ilustração, mas um constructo heurístico. Ao contrário de uma ilustração ou reflexo, o 

constructo enseja a confecção de um mito que elogia a ordem cósmica vigente, mas termina 

por miná-la nos seus alicerces, à medida que a relega ao plano meramente narrativo. Se as 

imagens, na Teogonia, expressam o texto enquanto produto do ordenamento divino, no 

Fedro, a imagem propriamente abissal desconstrói essa ordem, não necessariamente para 

sobrepujá-la ou desafiá-la de alguma maneira, mas precisamente porque a busca 

sofregamente. A ὑπόνοια de Tífon reforça o λόγος do seu mito, enquanto a da imagem abissal 

da alma desmantela o seu158.  

Tífon é uma imagem conformada por divindades que sabem a verdade, embora não 

necessariamente sempre a falem. Sócrates, porém, não é uma Musa. Ele não pode optar entre 

a verdade e a falsidade porque não dispõe tão prontamente delas quanto as filhas de Zeus e 

Memória. Seu discurso não pode expressar, conquanto bem ou mal, o que ele já sabe, se ele 

nasce do reconhecimento de uma ignorância e da tentativa de suprimi-la. Seu discurso é parte 

de uma investigação, antes de uma exposição propriamente dita. Como o próprio Sócrates 

confessa, seu mito é mais um produto da ousadia do que da certeza: é preciso ser ousado para 

cantar as regiões supracelestes (τὸν δὲ ὑπερουράνιον τόπον οὒτε τις ὓμνησέ πω πῶν τῇδε 

ποιητὴς οὒτε ποτὲ ὑμνήσει κατ’ αξίαν – 247c4-5) Por conseguinte, a fragilidade do nível 

literal do mito, em que se cantam as paragens celestes e as condutas divinas, não implica uma 

postura necessariamente iconoclasta ou irreverente. A fragilidade do mito decorre 

simplesmente da contestação dos próprios limites daquele que se investiga. Seus ganhos 

permitirão, conforme argumentarão as próximas seções sob vieses ligeiramente distintos, a 

reconstrução da narrativa em sua literalidade, mas sob novas bases.  

A presente seção se debruçou inicialmente sobre os chamados aspectos botânicos, ou 

vegetais, da alma. Por um lado, esse estudo permitiu conectar diversos segmentos da 

palinódia, mostrando que as “metáforas” acima detêm estatuto similar àquele da própria 

                                                           
158 “Identifico um ponto central de fricção, no texto, entre a transposição inovadora de Platão dos vestígios da 

práxis religiosa, dentro de um ideal de assemelhar aos deuses, e o caráter do texto, através do qual ele apresenta 

seu ideal reformado” (RAPP, 2014, p. 48). 
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imagem da alma que protagoniza o mito, particularmente à medida que chamou atenção para 

o sentido deveras específico que o termo “σύμφυτος” assume na palinódia, quando se refere 

tanto às almas, em geral, quanto à estruturação dos viventes imortais. Por outro lado, essa 

compreensão da unidade orgânica, dianoética, da alma e do vivente imortal, possibilitou que 

se revisitasse a relação modelar entre o divino e o não-divino sob um novo prisma. O que se 

iniciou como uma complementação de uma discussão anterior revelou-se, contudo, uma nova 

frente de investigação – legando às seções posteriores as discussões a respeito dos conflitos 

intrapsíquicos e da relação entre a alma e o corpo. 

A abissalidade dessa imagem da alma é deflagrada em todo o seu vertiginoso aporte. 

Se, superficialmente, ela já era incômoda, à medida que plasmava um cocheiro e parelha 

equina alados em uma σύμφυτος δύναμις, agora, ela revela sua paradoxalidade subjacente e 

permite que se cruze os limites entre um discurso erótico, de cunho mítico-poético e uma 

ferramenta para a auto-investigação. A irrupção do tema, à primeira vista, interrompe a 

exposição e reconstrução do mito, mas permitirá que as próximas seções mais facilmente 

estabeleçam os elos entre a palinódia e busca pelo autoconhecimento no Fedro. 

 

3.3 A violência da filosofia 

 

 A presente seção se centrará no conflito que se instaura na alma não-divina encarnada 

quando ela avista uma imagem terrena da Beleza. Analisar a maneira pela qual o cocheiro 

toma a liderança da alma, revelará como a alma não-divina, de constituição heterogênea e 

problemática, alcança uma maior coesão ou integração entre as suas partes, conforme 

apontado na seção anterior, quando se frisou os aspectos botânicos ou vegetais da alma. O 

resultado da refrega psíquica de motivação erótica permitirá também apreciar certas minúcias 

da psicologia do mito, como a verdadeira diferença entre o cocheiro e o cavalo mau.  

 O conflito entre o cocheiro e o cavalo mau se inicia quando o cocheiro avista um 

jovem belo, mais precisamente “quando o cocheiro, havendo visto a amorável visão, sente 

toda a alma ferver” (ὃταν δ’ οὖν ὁ ἡνίοχος τὸ ἐρωτικὸν ὅμμα, πᾶσαν αἰσθήσει διαθερμήνας 

τὴν ψυχήν – 254e5-6). A visão do cocheiro não corresponde, porém, apenas à apreensão 

sensível de um determinado objeto, a saber, um jovem belo. O jovem é, também, uma 

imagem terrena da Beleza que irriga e aquece a alma por inteiro. Na seção precedente, 
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enfatizou-se o aspecto mais passivo dessa apreensão: a recepção dos eflúvios nutritivos da 

Beleza pela totalidade da alma. O que não se explorou, até agora, é como essa recepção é 

fruída, de fato, pela alma. Sua passividade, sua aparente placidez, resulta de um vívido e 

violento conflito interno, cujo resultado distingue o verdadeiro amante, o recém-iniciado, do 

amante corrompido, cuja iniciação foi há muito, explicando qual a diferença entre o amante-

pássaro, que olha para cima, mas não pode alçar voo, e o amante-quadrúpede, que monta a 

coisa amada, à maneira dos animas que copulam a fim de gerar prole. De certo modo, então, 

retomar-se-á a discussão esboçada a respeito da ὕβρις no segundo capítulo (2.2), o que 

reforçará o liame entre o cunho erótico, ou pederástico, do mito e o filosófico. Para facilitar 

a exposição, apresentar-se-á toda a sequência que pode ser descrita como a domesticação do 

cavalo mau, sem muitas digressões, para depois analisá-la mais detalhadamente. 

 Os olhos, os órgãos corpóreos da visão, percebem o jovem belo. Ao fazê-lo, 

ocasionam a rememoração do Ser de Beleza, pelo cocheiro, pelo νοῦς. A rememoração de 

uma visão noética, por assim dizer, da Beleza, só afeta diretamente o cocheiro, afinal só ele 

é capaz de discernir os Seres. Entretanto, a sua visão noética dos Seres, em virtude da unidade 

da alma, afeta-a indiretamente por inteiro. Os cavalos não veem, no jovem belo, o Ser de 

Beleza, mas sentem seu efeito nutritivo da mesma maneira que o cocheiro159. Só o cocheiro 

pode compreender a verdadeira causa da ebulição psíquica, mas toda a alma a experimenta – 

se ela é fruída diferentemente, é apenas porque o cocheiro é capaz de corretamente lhe aventar 

a causa, embora o “chute” dos cavalos não seja, de fato, inteiramente errado, como logo se 

verá.  

 O cocheiro e os cavalos efervescem por conta do jovem belo. Essa efervescência 

generalizada é o que deflagra eventualmente o conflito na alma do filósofo. O cocheiro é 

“preenchido pela comichão e aguilhão do desejo” (παργαλισμοῦ τε καὶ πόθοθ κἐντρων 

ὑποπλησθῇ – 253e6-254a1). Sua agitação erótica, porém, não é o que move propriamente a 

                                                           
159 Para White, o privilégio do cocheiro, sobre os cavalos, no que se refere ao acesso aos Seres, dota a descrição 

botânica dos efeitos da Beleza sobre a alma de uma carga fortemente sensória-corpórea: “o fato de que o 

cocheiro instiga essa reação implica que seu ardor tem uma base inteligível, já que as outras componentes da 

alma dependem do cocheiro para ter a capacidade de receber e reagir a essa visão. Entretato, as funções 

inferiores da alma são alimentadas, por assim dizer, por um canal sensorial” (1993, p. 156). White infelizmente 

se esqueceu de que, se não fosse a visão, nem mesmo o cocheiro encarnado rememoraria a Beleza. Aceitar o 

seu raciocínio é, portanto, desrespeitar o próprio cunho “sensorial” da rememoração. Não é por conta do corpo 

que cocheiro e cavalo desfrutam diferentemente da sua nutrição contemplativa. O corpo é apenas o que a 

possibilita na ausência de asas que efetivamente alcem a alma não-divina até a região supraceleste. 
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alma, mas a resposta erótica dos cavalos. O desejo erótico, por si só, é um estimulante para 

a parte positivamente motriz da alma. Os cavalos, embora não rememorem, desejam se lançar 

impetuosamente sobre o amado160. No que se refere ao cavalo bom, porém, esse impulso é 

refreado pela reverência. Afinal, o cavalo bom é um “amante da honra, ao lado da temperança 

e da reverência” (τιμῆς ἐραστὴς μετὰ σωφροσύνης τε καὶ αἰδοῦς – 253d6), de modo que não 

é nada surpreendente que, além de obediente ao cocheiro, ele também seja sempre suscetível 

à força da reverência que o impede de saltar sobre o amado (ὁ μὲν εὐπειθής τῷ ἡνιόχῳ τῶν 

ἵππων, ἀεί τε καὶ τότε αἰδοῖ βιαζόμενος, ἑαυτὸν κατέχει μὴ ἐπιπηδᾶν τῷ ἐρωμένῳ – 254a1-

2). O cavalo mau, porém, não é suscetível à força ou sentimento algum que refreie esse 

impulso inicial, uma vez que é companheiro da desmesura e da jactância (ὕβρεως καὶ 

ἀλαζονείας ἑταῖρος – 253e2-3). Logo, ele pode não só resistir aos apelos violentos do 

cocheiro, seu aguilhão e seu chicote, como, também, através da sua força, arrastar 

brutalmente a alma (ὁ δὲ οὔτε κέντρων ἡνιοχῶν οὔτε μάστιγος ἔτι εντρέπεται, σκιρτῶν δὲ 

βίᾳ φέρεται – 254a2-4) na direção do amado. A força, porém, não esgota os seus expedientes: 

ele emprega tudo que está à mão para forçar seu companheiro de jugo, assim como, o 

cocheiro, a se aproximar do jovem (καὶ πάντα πράγματα παρέχων τῷ σύζυγί τε καὶ ἡνιόχῳ 

ἀναγκάζει ἰέναι τε πρὸς τὰ παιδικὰ – 254a4-5).  

O conflito está armado. O cocheiro está agitado, assim como os cavalos. Os cavalos 

são a força motriz da alma: seu impulso inicial é avançar sobre a causa da sua agitação. O 

cavalo bom, porém, é sensível ao comando do cocheiro e à reverência, de modo que ele se 

detém parado. O cavalo mau, porém, é resistente aos apelos do cocheiro161, embora seja 

                                                           
160 O retorno à terminologia erótica tradicional, em vez da permanência do termo “contra-amante”, tão 

persistentemente defendido anteriormente, tem dois objetivos. Primeiramente, facilitar a exposição do texto. É 

simplesmente menos confuso falar que “a alma do amante passa a ver o amado” do que “a alma de um contra-

amante vê o outro contra-amante”. Segundamente, mostrar que não é em virtude de uma comum disposição 

filosófica que um casal filosófico se configura por dois contra-amantes, em vez de por um amante e um amado. 

É necessário, antes, todo um esforço para diferir o contra-amante de um amante convencional e ensejar a 

transformação do jovem em um contra-amante, ele mesmo, antes de um amado convencional. 
161 Não fica exatamente claro se a reverência é uma força inibidora espotânea sobre o cavalo bom, ou se ele o 

domina à medida que o cocheiro o chicoteia ou ordena. Analogamente, não se sabe se o cavalo mau resiste ao 

cocheiro por não ser suscetível à reverência, ou se é porque ele não é suscetível à reverência que ele pode resistir 

aos comandos do cocheiro. Em um nível prático, a distinção pode ser irrelevante. No entanto, a fim de preservar 

o estatuto da alma enquanto princípio de automovimento, o mais indicado parece ser compreender que é a ação 

do cocheiro sobre o cavalo bom que gera a inibição do movimento, antes de uma força ou agente externo à 

alma, conforme sugere Romilly: “nenhuma força exterior chega a intervir: os deuses estão distantes, um modelo 

a ser alcançado ou seguido, mas a contenda toma lugar em nós mesmos; e, da mesma forma, a tentação e a força 

de a resistir são doravante partes de nossa alma” (1982, p. 104). 
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fustigado pelo seu aguilhão e chicote. Nada obstrui seu impulso inicial: o cavalo mau ilustra 

plenamente o efeito estimulante que o amor causa na alma. Nesses termos, o conflito assume 

os contornos de um impasse: uma força impele a alma ao movimento, enquanto outra a 

refreia. Como ressalta Obdrzalek, esse não é o primeiro conflito interno pelo qual a alma 

passa no mito: “dividido entre dois desejos conflitantes, [o amante] reduplica a batalha 

psíquica dentro de si mesmo” (2012, p. 95). O amor leva o filósofo a recriar a mais extremada 

provação pela qual sua alma já passou, mas em um contexto distinto. Ela já não está mais no 

céu, mas na terra, colonizando um corpo. A elaboração desse conflito “humano” levará à 

gradativa aproximação dos diferentes cenários, como se, além de recriar o conflito psíquico, 

o filósofo tratasse de decalcar o céu sobre a terra, à medida que o embate entre cocheiro e 

cavalo mau pode surpreendente e felizmente reconduzi-lo àquilo que jaz apenas para além 

dos próprios limites do céu. Para se visualizar essa sobreposição topográfica, será necessário 

se demorar sobre as diferentes etapas da refrega psíquica. 

 O cavalo mau não economiza recursos para forçar a aproximação da alma em relação 

ao amado. Curiosamente, apenas um deles é nomeado e trabalhado no mito: o cavalo mau 

trata de fazer seu companheiro de jugo e o cocheiro se lembrarem dos prazeres afrodisíacos162 

(καὶ μνείαν ποιεῖσθαι τῆς τῶν ἀφροδισίων χάριτος – 254a5-6). A princípio sua tática não 

parece menos coercitiva do que a força bruta. O cavalo bom e o cocheiro são levados a formar 

uma frente única de resistência163, por considerarem assombrosa e ilícita a proposta do cavalo 

mau (τὼ δὲ κατ’ ἀρχὰς μὲν ἀντιτείνετον ἀγανακτοῦντε, ὡς δεινὰ καὶ παράνομα 

ἀναγκαζομένω – 254a6-b1). A princípio, o apelo à memória que parte do cavalo mau não 

parece mais do que um desdobramento do impasse inicial, com a vantagem, porém, de 

demarcar claramente o posicionamento do cocheiro – ao lado do cavalo bom e da reverência. 

No entanto, ele rapidamente transforma o conflito. A alma deixa de estar cindida entre duas 

                                                           
162 “Embora seja gramaticamente possível entender μνείαν ποιεῖσθαι como um equivalente de ἀναμιμνῄσκειν, 

a tradução resultante – ‘[o cavalo mau] força[-os] a se aproximar do menino e o lembrar da alegria do sexo’, 

que é o sentido que mais se encontra nas traduções – está errada porque não se encaixa no contexto. Na próxima 

sentença, Sócrates descreve a reação (negativa) do cocheiro e do cavalo bom [...] ao prospecto do sexo, a 

narrativa se focando estritamente no conflito dentro da alma do amante e não ainda no menino” (YUNIS, 2011, 

p. 161). 
163 “Ele ‘força’ os outros dois, ἀναγκάζει. A palavra será repetida quando de diversas retomadas dentro do texto. 

Ela lembra as coerções do amor que evocam a tragédia. Mas o complemento não é menos importante, porque 

ele força ‘os outros dois’, ou seja, o cocheiro e o cavalo bom. Aqui, eles constituem uma unidade; eles estão 

agrupados sob o mesmo e são evocados ao dual, não ao plural. Isso se encontra novamente em muitas retomadas, 

em 254a, b e d. E isso não será surpreendente, porque o bom cavalo é normalmente obediente e a sua vontade 

é aquela do cocheiro” (ROMILLY, 1982, p. 106). 
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direções opostas, ou duas tendências de movimento, para voltar a se unir sob um objetivo 

comum. 

 O cavalo mau é insistente. Ele não esmorece até que os outros, “cedendo e 

concordando, façam o que foi ordenado” (εἴξαντε καὶ ὁμολογήσαντε ποιήσειν τὸ 

κελευόμενον – 251b2-3). As lembranças afrodisíacas são mais poderosas do que a força bruta 

dos cavalos psíquicos. O cavalo mau não precisa mais sobrepujar “fisicamente” seus 

companheiros recatados. Sua mera insistência os leva a concordar com o projeto que 

inicialmente rejeitaram. Ao mesmo tempo, a concórdia que se instaura na alma eleva o cavalo 

mau a uma posição eminente na configuração psíquica: os outros concordam e passam a fazer 

o que lhes foi ordenado por ele. O acordo entre as partes não aplaina a alma, dispondo-as 

horizontalmente. Antes, instaura uma verdadeira hierarquia entre as partes: todas almejam 

um mesmo objetivo, mas foi o cavalo mau que o determinou, enquanto os outros apenas 

acataram eventualmente. O cavalo mau passa a liderar a alma ao abandonar a força bruta e 

apelar para uma espécie de argumento, por assim dizer, que eventualmente se mostra 

convincente. A vitória do cavalo mau, contudo, é breve no mito. Com certo humor, pode-se 

dizer que o problema do cavalo mau é que seu estrategema é simplesmente muito bom. Por 

conseguir mobilizar a alma na direção do amado, aliado ao seu afã, é que o seguinte choque 

se produz: 

Após ver [o amado], a memória do cocheiro é levada à φύσις da Beleza, e a vê 

novamente, junto da Temperança, no topo de um casto pedestal. Havendo visto e 

reverenciado [os Seres], teme e caí de costas, e, ao mesmo tempo, é forçado a 

repuxar as rédeas com tamanha ferocidade que ambos os cavalos se sentam sobre 

suas ancas: este, de bom grado, por não resistir, o desmedido, muito a contragosto 

(254b5-c3) 

ἰδόντος δὲ τοῦ ἡνιόχου ἡ μνήμη πρὸς τὴν τοῦ κάλλους φύσιν ἠνέχθη, καὶ πάλιν 

εἶδεν αὐτὴν μετὰ σωφροσύνης ἐν ἁγνῷ βάθρῳ βεβῶσαν: ἰδοῦσα δὲ ἔδεισέ τε καὶ 

σεφθεῖσα ἀνέπεσεν ὑπτία, καὶ ἅμα ἠναγκάσθη εἰς τοὐπίσω ἑλκύσαι τὰς ἡνίας οὕτω 

σφόδρα, ὥστ᾽ ἐπὶ τὰ ἰσχία ἄμφω καθίσαι τὼ ἵππω, τὸν μὲν ἑκόντα διὰ τὸ μὴ 

ἀντιτείνειν, τὸν δὲ ὑβριστὴν μάλ᾽ ἄκοντα 

 A terceira etapa do conflito é marcada por um retorno pronunciado e acentuado à 

violência inicial. A memória que o cavalo mau mobilizou em seu proveito, termina por trai-

lo. Ela divisa, ao se aproximar do amado, não apenas a Beleza, mas, também, a Temperança. 

O impacto é tamanho que o cocheiro cai para trás, levando consigo os cavalos. Nessa etapa, 

o cocheiro não é uma força independente, por assim dizer, que decidiu puxar as rédeas nesta 

ou naquela direção, com esta ou aquela intensidade. Ele simplesmente comunica aos cavalos 

o próprio impacto que a sua memória lhe causou. Os cavalos, conforme anteriormente 
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discutido, são diretamente insensíveis aos Seres. Por meio das rédeas, porém, o cocheiro 

consegue lhes transmitir algo da sua visão noética e do sobressalto que ela lhe trouxe. Nesse 

sentido, as rédeas complementam o aspecto botânico explorado na seção anterior. As raízes 

e caules da alma a atravessam indiferentemente por inteiro, explicando a comoção 

generalizada pela sua apreensão, noética ou não, do Ser. Por cima dessa rede interna de 

alimentação psíquica, certas regiões, partes ou forças se diferenciam, reagindo, por 

conseguinte, diferentemente a um mesmo estímulo. As rédeas, e a ferocidade com que são 

puxadas, mostram que certos matizes dessa comoção, certos desdobramentos seus, não são 

direta ou espontaneamente apreendidos pela totalidade da alma. Apenas o cocheiro pode 

desajeitadamente traduzir algo dos Seres para os cavalos. A violência do seu gesto ilustra a 

distância entre o contato direto e o indireto com os Seres, em contrapartida ao alcance 

indiferenciado dos efeitos desse contato. 

 A princípio, o sobressalto do cocheiro não parece ser mais do que um acidente de 

percurso, um contratempo, às ambições do cavalo mau. Ele reage como se, afora a frustração 

pontual, a dinâmica intrapsíquica continuasse a mesma antes de a memória do cocheiro164 

haver visto a Temperança e a Beleza. A dor que ele sente e mal superou (254c4-6), para ele, 

é apenas um indício da covardia e falta de virilidade do cocheiro e companheiro de jugo que 

abandonaram a ordem e o acordo estabelecidos (πολλὰ κακίζων τόν τε ἡνίοχον καὶ τὸν 

ὁμόζυγα ὡς δειλίᾳ τε καὶ ἀνανδρίᾳ λιπόντε τὴν τάξιν καὶ ὁμολογίαν – 254c6-d2). Frente à 

resposta inesperada do cocheiro, o emprego recorrente de um λόγος, acrescido de palpável 

aspereza, mostra que o cavalo mau não considera a coesão que ele granjeou para a alma 

ameaçada, nem a sua liderança na mesma. O que começou, porém, como uma reação 

espontânea do cocheiro, converte-se paulatina e sutilmente em um programa. O cocheiro que 

viu os dois Seres lado a lado, não se encontra mais suscetível aos apelos afrodisíacos que 

partem do cavalo mau. O novo ensaio de uma aproximação desmedida da alma em relação 

ao amado é feito, mas já não conta com uma participação tão franca do cocheiro. O cocheiro 

não reluta diretamente: ele não nega o pedido do cavalo mau, nem tenta fustigá-lo mais 

vigorosamente. Antes, o cocheiro parece deliberadamente conduzir o cavalo mau para uma 

armadilha. Afetando certo esquecimento do ordenamento e acordo combinados 

                                                           
164 “Os nominativos femininos concordam com ἡ μνήμη, mas o cocheiro é funcionalmente o sujeito [254b5-7]” 

(YUNIS, 2011, p. 161). 
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(προσποιουμένω – 254d4), o cocheiro incita o cavalo mau a deflagrar o seu comportamento 

mais “fisicamente” violento. Por conta disso, o cavalo mau novamente se vale da força, 

relincha e se arrasta, para, sob as mesmas razões, aproximar-se do jovem (βιαζόμενος, 

χρεμετίζων, ἕλκων ἠνάγκασεν αὖ προσελθεῖν τοῖς παιδικοῖς ἐπὶ τοὺς αὐτοὺς λόγους – 254d4-

6). Tudo é conduzido como se, enfim, o cavalo mau pudesse alcançar seu objetivo. Quando 

ele se prepara para gozar da sua conquista, porém, o cocheiro lhe descortina toda a amplitude 

e violência da sua nova força, frustando-o não apenas nova, mas derradeiramente: 

Quando estão próximos [do amado], após empinar e esticar seu pênis, mordendo o 

arreio, [o cavalo mau] arrasta-se despudoradamente. O cocheiro, padecendo então 

ainda mais fortemente daquela sensação [o temor e reverência que lhe causaram os 

Seres], como diante da linha de largada, repuxa o arreio, por meio da força, do 

cavalo desmedido, para trás, que cerrava ainda mais os dentes [sobre ele]. Lançado 

à dor, sua língua ferina e suas bochechas se ensanguentam, enquanto suas pernas e 

costas caem à terra (254d6-e5) 

ἐπειδὴ ἐγγὺς ἦσαν, ἐγκύψας καὶ ἐκτείνας τὴν κέρκον, ἐνδακὼν τὸν χαλινόν, μετ᾽ 

ἀναιδείας ἕλκει: ὁ δ᾽ ἡνίοχος ἔτι μᾶλλον ταὐτὸν πάθος παθών, ὥσπερ ἀπὸ 

ὕσπληγος ἀναπεσών, ἔτι μᾶλλον τοῦ ὑβριστοῦ ἵππου ἐκ τῶν ὀδόντων βίᾳ ὀπίσω 

σπάσας τὸν χαλινόν, τήν τε κακηγόρον γλῶτταν καὶ τὰς γνάθους καθῄμαξεν καὶ 

τὰ σκέλη τε καὶ τὰ ἰσχία πρὸς τὴν γῆν ἐρείσας ὀδύναις ἔδωκεν 

 Nessa segunda aproximação o mito muda o seu enfoque. Alterna-se da perspectiva 

atemorizante do cocheiro diante dos Seres para aquela lasciva do cavalo mau diante do 

amado. O cavalo mau não é apenas surpreendido mais uma vez pela inesperada repuxada dos 

arreios. O cocheiro, de certa maneira, alimenta a sua expectativa, deixando-o se aproximar e 

empinar conforme lhe apraz, para, após devidamente preparado para o desfrute afrodisíaco, 

lançá-lo à dor165. A brutalidade do seu gesto “não tem equivalente [literário] alhures. Sua 

violência é imprecedente” (ROMILLY, 1982, p. 106). Nesse momento, a queda do cavalo 

mau sobre si mesmo não é apenas um acidente de percurso, mas um expediente premeditado 

pelo cocheiro. Ao contrário da primeira aproximação, quando ele, de fato, resistiu ao cavalo 

mau e depois se deixou convencer por sua proposta, agora, ele apenas o fingiu, mas de 

maneira a atiçá-lo, como se quisesse, ao mesmo tempo, reforçar o contraste entre o máximo 

de antegozo erótico e o máximo efetivo da dor e comunicar, à maneira que pode, o aporte da 

visão noética às partes não-noéticas da alma, os cavalos. Como a maldade do cavalo mau é 

incessante (μηδὲν ἦ πέρας κακοῦ – 254b2), duas aplicações dessa estratégia singularmente 

brutal não são o bastante para domesticá-lo. O cocheiro repete o procedimento diversas vezes, 

                                                           
165 “Uma frase homérica [...] que dá um sentimento de conclusão à vitória do cocheiro sobre o cavalo mau” 

(YUNIS, 2011, p. 162). 
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até que o cavalo mau acate seu conselho e, ao avistar o belo, morra de medo (ὅταν δὲ ταὐτὸν 

πολλάκις πάσχων ὁ πονηρὸς τῆς ὕβρεως λήξῃ, ταπεινωθεὶς ἕπεται ἤδη τῇ τοῦ ἡνιόχου 

προνοίᾳ, καὶ ὅταν ἴδῃ τὸν καλόν, φόβῳ διόλλυται – 255e5-8). Romilly arremata, certeira, a 

respeito da cena: “trata-se, aqui, de um adestramento, mas a violência desse adestramento é 

imprecedente” (1982, p. 107). Não obstante sua brutalidade, a sua aplicação reiterada é o que 

permite que enfim “a alma do amante ande lado a lado na direção do menino, seguindo 

recatada e temerosa” (ὥστε συμβαίνει τότ᾽ ἤδη τὴν τοῦ ἐραστοῦ ψυχὴν τοῖς παιδικοῖς 

αἰδουμένην τε καὶ δεδιυῖαν – 255e8-9). O adestramento alcança um objetivo duplo: por um 

lado, conter a desmesura infindável do cavalo mau e, por outro, estimular certa reverência e 

temor. Para o νοῦς, basta a visão dos Seres. Para o cavalo mau, a repetida experiência de uma 

violência sem precedentes, de acordo com Romilly, na amplamente violenta literatura grega 

antiga. A concórdia entre as partes da alma não se estabelece mais mediante um certo λόγος, 

a saber, a lembrança dos prazeres afrodisíacos, mas, antes, mediante a evidência de uma dor 

lancinante, impossível de ser ignorada ou desprezada. Os cavalos jamais conseguem ver os 

Seres, mas, por meio da πρόνοια do cocheiro, eles, pelo menos, conseguem compartilhar do 

seu próprio assombro diante delas. Alcançado essa nova configuração psíquica, em que o 

cocheiro determina os πάθη dos cavalos a partir do seu próprio, é que toda a erótica filosófica 

pode tomar lugar e o casal assimétrico de amante e amado se transformar em um casal de 

contra-amantes. 

 O amor deflagra uma batalha, na alma, entre a ὕβρις do cavalo mau e o temor e 

reverência do cocheiro – por assim dizer, dois projetos unificadores distintos. 

Espantosamente, é o cavalo mau quem se esforça por instaurar uma literal ὁμολογία entre as 

diferentes partes da alma. Sua intenção é unificar a alma em torno de um projeto que interessa 

tanto aos cavalos, quanto ao cocheiro. O cocheiro, por sua vez, emprega a violência para 

comunicar a visão que os cavalos só experimentam indiretamente, por meio da nutrição das 

suas asas. Ele não rebate argumentativamente o apelo do cavalo mau166. Por detrás da relativa 

eloquência do cavalo mau, esconde-se, porém, uma significativa limitação, conforme 

assinala Ferrari: 

O animal é retratado como sendo capaz de deliberar apenas acerca de como 

satisfazer seu desejo, e não sobre qual é o desejo que ele quer. Assim, quando ele 

                                                           
166 “O cocheiro não é representado apresentando ao cavalo mau um argumento ético em prol do autocontrole” 

(GRISWOLD, 1986, p. 135). 
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admoesta o cocheiro e o cavalo mau por quebrar seu acordo (adotando sua voz mais 

pensativa e arrazoada), a culpa que ele lhes atribui é simplesmente falta de 

coragem: “covardia e falta de virilidade” (254c8). Isto é, ele interpreta a motivação 

dele como operando apenas dentro de uma primeira ordem; como se, ao decidir o 

que fazer, eles meramente houvessem tomado o caminho ao qual eles estavam mais 

fortemente inclinados a seguir (1987, p. 190-191) 

 O expediente “argumentativo” do cavalo mau patenteia sua qualificada racionalidade. 

Ele pode se adaptar às circunstâncias, a fim de melhor alcançar seu fim. Entretanto, ele não 

é capaz de alterar esse objetivo. Ele não pode deliberar acerca do seu fim da mesma maneira 

que ele pode deliberar acerca do uso da força ou do discurso. Sua reação explosiva à “traição” 

do cocheiro revela que ele é incapaz de conceber outra razão, além de uma debilidade alheia 

qualquer, para a sua frustração. Ele não consegue sequer aventar que o cocheiro se refreia 

porque outra coisa se lhe assomou como preferível. Para ele, um desejo não é mais ou menos 

desejável que outro. Se o cocheiro deseja os deleites afrodisíacos, mas os rechaça, é 

forçosamente por alguma pusilanimidade. Esse raciocínio estaria correto se fosse aplicado 

ao cavalo bom. O cavalo bom também reage espontaneamente à visão do amado da mesma 

maneira que o cavalo mau. O que o refreia, porém, é a reverência, uma força “externa” 

inibidora, proveniente do cocheiro ou das normas sociais que a alma, por alguma razão, 

adotou em algum momento. A limitação disso que Ferrari chamou de “deliberação”, no que 

se refere ao procedimento do cavalo mau, explica-se pela sua limitação epistêmica. O cavalo 

mau não é νοῦς: onde o cocheiro vê uma razão para se jogar para trás, o cavalo mau discerne 

apenas o incentivo para se lançar à frente. Ele é constitutivamente incapaz de compreender o 

cocheiro, ou o seu raciocínio de segunda ordem.  

 O cocheiro, por sua vez, ao ver os Seres, quando se aproxima pela segunda vez do 

amado, não delibera propriamente por se atirar ao chão violentamente. Entretanto, a 

sistematicidade das reiterações desse procedimento indica que ele se torna calculado, 

porquanto restrito ao cavalo mau. A surpresa inicial se cristaliza em uma espécie de decisão 

ou posicionamento: a alma não deve se aproximar do amado violentamente, mas, antes 

recatada e temerosamente. O cocheiro não apenas inibe o cavalo mau, mas efetivamente 

substitui o seu projeto por outro. A princípio, então, o cocheiro poderia ser outro agente de 

primeira ordem, que calhou de desejar uma coisa diferente do que o cavalo mau. No entanto, 

ele também deseja os deleites afrodisíacos, como ilustra sua ὁμολογία anterior. Logo, a 

resistência do cocheiro não indica apenas que a força do cocheiro é maior do que a força do 

cavalo mau. A resistência também indica que a força de um desejo, no cocheiro, é maior do 
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que a de outro. O cocheiro está em posição de “deliberar” sobre seus fins, de “optar167” entre 

se aproximar recatada e temerosamente do amado, ou, ao contrário, violenta e 

impositivamente.   

 O cavalo mau projeta sobre o cocheiro suas próprias limitações “deliberativas” , 

decorrentes da sua limitação epistêmica com relação ao cocheiro. O cavalo mau, porém, não 

estava, de todo, errado, ao subestimar o cocheiro. Sua projeção não é arbitrária, mas uma 

reação razoável ao comportamento do cocheiro até então. Antes do seu sobressalto, o 

cocheiro formava uma frente única com o cavalo bom: eles resistiam e acediam 

conjuntamente à proposta do cavalo mau. A resistência inicial, portanto, dessa frente à 

proposta do cavalo mau é, de fato, oriunda de certa pusilanimidade, de uma certa “covardia”, 

de assumir e concretizar seus próprios desejos. Na etapa inicial do conflito, o cocheiro pode 

deter certos instrumentos dos quais os cavalos não dispõem, como os arreios e o chicote. 

Entretanto, ele não opera muito diferentemente deles. Sua resistência inicial, bem como a 

concordância eventual indicam sua paridade com relação aos cavalos, como se a alma, nesse 

momento, estivesse aquém da própria imagem que a representa. Desde o desvelamento, o 

símile é a força conatural de um cocheiro e uma parelha equina alada. Como aponta Pender, 

essa imagem, por si só, já estabelece uma distância significativa entre o cocheiro e os dois 

cavalos: “imbuída na imagem tripartida, ela mesma, está um juízo sobre qual poder deve ser 

dominante: espera-se que o cocheiro, como o líder da equipe, use sua razão, sua força física 

e aparato para direcionar a energia bruta dos animais” (2007, p. 48). Antes da transitória 

vitória do cavalo mau, o cocheiro é incapaz de exercer plenamente o seu papel. Ele pode 

deter os arreios da alma, mas eles não servem para muita coisa antes da visão da Temperança. 

O cocheiro se comporta como um cavalo bom que se encontra do outro lado dos freios.  

 O primeiro protesto do cavalo mau serve como uma espécie de prova para o cocheiro. 

Sua resistência ao cavalo mau, anteriormente, foi puramente acidental, conquanto exitosa. 

Apenas na aproximação seguinte é que se confirma o seu domínio, não apenas sobre o cavalo 

mau, mas sobre o bom também, porque o cocheiro deixa de ser apenas mais um agente de 

primeira ordem, para desbravar propriamente uma segunda ordem deliberativa. Ele não se 

                                                           
167 O vocabulário “deliberativo”, adotado aqui a partir de Ferrari, deve ser compreendido como um mero 

facilitador de exposição. Na verdade, o que Ferrari considera uma deliberação entre dois objetivos é apenas 

uma maior suscetibilidade do cocheiro: ele pode ser “puxado” tanto pelos Seres, quanto pelos prazeres 

afrodisíacos. Sua “escolha” por um ou outro indica uma maior sensibilidade a esta ou àquela “força”. 
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pauta mais, como o cavalo bom, na mera opinião, conquanto verdadeira, mas, antes, na sua 

visão dos Seres. Ele se refreia porque vê a Temperança. O νοῦς se afirma sobre a unidade 

dianoética da alma, coisa que não era possível antes dessa primeira e reveladora aproximação 

do amado. Disso decorrem duas coisas importantes. Primeiramente, que a alma não-divina 

encarnada se encontra algo aplainada. Não só ela está depenada, como também seu cocheiro 

não se comporta da maneira que deveria. Segundamente, que o cavalo mau tem um papel 

importantíssimo na reconstrução da hierarquia “natural” da alma, como assinala Ferrari: 

Embora o cocheiro sinta o aguilhão do desejo, à primeira vista do amado, e seja, 

por assim dizer, a fornalha que transfere o calor dessa reação às outras partes da 

alma, [...] apenas depois que ele e o cavalo bom foram vencidos pela persistente 

urgência do cavalo lascivo e se aproximam do garoto, é que o cocheiro, captando 

plenamente o relâmpago da mirada do garoto, retorna, na memória, à sua visão da 

Beleza ela mesma e cai sobre seus arreios em assombro. Em outras palavras, apenas 

através da agência do cavalo mau é que o cocheiro vem a possuir nova e 

plenamente o seu direito de nascença; pois ele não haveria, de outra maneira, 

aproximado-se o bastante do garoto para se deixar maravilhar (1987, p. 191-192) 

 A encarnação, por mais traumática que seja, não destituiu o cocheiro, nem qualquer 

outra parte da alma, das suas características usuais. Por mais que a alma se encontre 

depenada, o cocheiro ainda é capaz de reconhecer o Ser quando o avista – embora dependa 

agora do corpo para tanto. No entanto, a penúria nutritiva da alma não se manifesta apenas 

nas asas, mas de certa maneira no próprio cocheiro. O vislumbre da Beleza, entrevisto através 

do amado, não é o bastante para incitá-lo a se lhe acercar. Ao contrário, o cocheiro se 

comporta como se compartilhasse da miopia epistêmica dos cavalos – embora a própria 

agitação da alma indique isso não é possível. Seu primeiro impulso é recorrer à reverência, 

como o cavalo bom, a fim de refrear sua própria lascívia. Ele não é mais o cocheiro que 

alçava voo no rastro dos deuses, emulando-os na medida das suas possibilidades. Se, por 

acaso, sua pusilanimidade vencesse a persistência do cavalo mau, uma alma “naturalmente” 

filosófica conduziria uma vida completamente apartada de qualquer filosofia de fato. Para 

que se comece a filosofar, o cavalo mau deve se impor, conquanto brevemente, ao cocheiro 

e levar a alma na direção do jovem belo. Do contrário, a alma não suplantaria a inibição que 

a reverência exerce sobre o cocheiro e o cavalo bom, quando da observação do jovem belo. 

A insistência e obstinação do cavalo mau é o que permitem surpreendentemente que a alma 

recupere sua hierarquização anterior e, ademais, que o cocheiro ocupe o seu topo: “o cocheiro 

[...] chega ao seu pleno poder apenas quando ele reconhece e aceita que a divisão da alma é 

fundamental e que sua tarefa de integrá-la deve principiar desse fato” (Ibid. p. 193). Apenas 
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a visão dos Seres alerta o cocheiro para o fato de que ele é um cocheiro, em vez de um cavalo, 

isto é, que ele não está sujeito meramente a impulsos que podem ou não ser resistidos, mas 

que ele dispõe de certo poder de escolha ou deliberação. Os Seres não cumprem um papel 

negativo na maneira que o cocheiro conduz a alma. Decerto, elas o ajudam a resistir ao cavalo 

mau, mas porque apresentam ao cocheiro um novo e mais desejável projeto. Seu efeito é, 

portanto, positivo sob esse prisma. Outrossim, a submissão do cavalo mau não deve ser 

encarada como a mera supressão do que a alma tem de mau, pois, se não fosse pelo cavalo 

mau, o cocheiro passaria a vida inteira agindo como um segundo cavalo bom, tão apartado 

dos Seres quanto a parelha equina à sua frente, constitutivamente desprovida de νοῦς168.  

Nesse sentido, Werner ecoa as colocações de Ferrari169, ao sustentar que : “o conflito 

dentro da alma e a impetuosidade do cavalo mau [são] etapas necessárias do processo de 

autocompreensão e (eventual) autodomínio, já que elas garantem ao amante uma 

oportunidade de aprender algo sobre si mesmo” (2012, p. 62). Logo, quando o cocheiro se 

impõe sobre o cavalo mau, o amante tem a oportunidade de se constituir e de se conhecer 

enquanto um filósofo que busca uma certa harmonia ou estabilidade psíquica, a fim de 

facultar a rememoração e, por conseguinte, a emulação da divindade guia. A vitória do 

cocheiro não lega à alma apenas a compreensão da sua própria tripartição. Ela é também 

aquilo que possibilita o simultâneo esfacelamento da alma que se confronta com os próprios 

limites, como, também, a superação desses mesmos limites. A alma que se aproxima 

infundida de reverência e temor é a alma do amante “recém-iniciado”, que trata de se 

rememorar dos Seres e, ao mesmo tempo, emular seu antigo deus guia, à medida que se 

relaciona com o amado, seu futuro contra-amante: 

                                                           
168 Por conta disso, a leitura de Burger, segundo a qual “a transformação do cocheiro na presença do amado une 

[o cocheiro] mais intimamente à força natural do desejo movendo o cavalo mau do que à força convencional da 

vergonha que inibe o bom” (1980, p. 66), deve ser qualificada. Decerto, é lícito atribuir certo valor ao cavalo 

mau para a vitória do cocheiro e, também, para a própria vida filosófica de uma alma não-divina encarnada. 

Entretanto, o deslocamento que o cocheiro efetua ao se impor sobre os cavalos não se esgota em um 

distanciamento do cavalo bom e uma aproximação do cavalo mau. Na verdade, ele se “afasta” de ambos, à 

medida que emerge como seu condutor. A ação e relação do cocheiro, nesse caso, com os cavalos é vertical e 

não horizontal.  
169 Em muitos pontos da sua leitura do Fedro, Werner se apoia em Ferrari. No entanto, eles distam 

significativamente no seguinte: para Werner, o cocheiro oferece mais do que violência para o cavalo mau. A 

seu ver, “Platão tenta ‘reescrever’ os desejos do cavalo mau em um plano diferente, na esperança de que, ao se 

valer de uma língua comum – ‘comida’, ‘prazer’ [...] – o cocheiro possa ter algum efeito persuasivo sobre o 

cavalo mau” (2012, p. 72). A presente dissertação além de mostrar que a parte persuasiva da alma, por assim 

dizer, é o cavalo mau, defende que o cocheiro não dispõe de meios além da violência para lidar com o cavalo 

mau. 
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Por um lado, o amante escolhe o menino semelhante a Zeus e o treina para se 

parecer [ainda mais] com o deus; por outro lado, ao se aproximar do menino, é da 

Forma da Beleza que ele se rememora sobre seu pedestal sagrado. Qual [dessas 

alternativas] então [está correta] – o amante está atraído pela Beleza ou pelo deus? 

[...] Platão alterna entre eles para representar dois ideais distintos que atraem o 

amante. [...] Ao final, o amante será forçado a alternar entre dois objetos de 

rememoração e amor e, por meio disso, a forjar uma forma distintivamente humana 

de harmonia interior (OBDRZALEK, 2012, p. 88) 

Obdrzalek retoma a equivocidade da erótica do mito. Por um lado, o amante ama a 

Beleza. Por outro, o que ele imita é o deus. A Beleza não é um modelo a ser imitado, assim 

como o deus não é um objeto para ser amado. O amado, porém, à medida que é uma imagem 

de ambos, por assim dizer, pode ser amado e imitado simultaneamente pelo amante. O amante 

cuja alma é capitaneada pelo cocheiro pode se nutrir dos Seres e recuperar paulatinamente 

sua plumagem psíquica, assim como pode reproduzir os ἔθη e ἐπιτηδεύματα do seu antigo 

guia divino. Esse amante se rememorará dos Seres, ao mesmo tempo em que se conhecerá 

conforme amar seu amado e futuro contra-amante. É curioso constatar que a alma alcança 

tudo isso ao simplesmente mudar sua maneira de se aproximar do amado. Em momento 

algum, o cocheiro cogita se afastar realmente do amado e dirigir a alma a outro objeto. Ele 

cuida apenas de substituir a ὕβρις do cavalo mau pela sua reverência e temor. Mas por que 

uma diferença tão sutil opera tantas transformações na alma do amante, a ponto de torná-lo 

um contra-amante, assim como o seu amado? O que o amante obtém, com efeito, ao se 

aproximar do amado dessa maneira? Um retorno à “fisiologia” da alma delineada na seção 

anterior poderá ajudar a esclarecer isso. 

 A alma recebe passivamente, através dos olhos, a efluência da Beleza, que a irriga e 

aquece. Ao fazê-lo, as crostas que encobriam seus gérmens se derretem. Sem a crosta, eles 

têm acesso ao alimento que chega pelas raízes da alma, as efluências dos Seres, no caso, da 

Beleza. Os gérmens, enfim, brotam e assim as asas voltam a crescer e a alma a se emplumar 

de maneira geral. O brotar das asas, porém, não é uma experiência plácida ou sequer simples. 

Na verdade, ela é agridoce e complexa. A alma sente dor e, depois, regozija-se. A alternância 

entre as sensações, porém, é constante, o que a tira de si e a enlouquece. Primeiramente, para 

ilustrar a dor do crescimento das asas, ela é comparada à sensação da dentição que irrompe 

das gengivas, ao rasgar da carne pelo osso (251c1-4). No que se refere à descrição desse 

processo, cabe ressaltar os seguintes pontos. Insiste-se com a terminologia biológica-

botânica, que abarca tanto o crescer dos dentes (ὀδοντοφυούντων – 251c1; φύωσιν – 252c2), 

quanto o brotar das asas psíquicas (πτεροφυεῖν – 252c3; φύουσα – 254c4). Ademais, é 
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ressaltado o aspecto “patológico”, doloroso, desse crescimento (πάθος – 251c1; πέπονθεν – 

252c3), bem como a sua extensão por toda a alma (ὅλη – 251b6). Antecipa-se, também, a 

terminologia da própria refrega psíquica: o crescimento das asas aguilhoa a alma 

(γαργαλίζεται – 251c4) da mesma maneira que o cocheiro é aguilhoado pela visão do amado 

(253e6). A agitação inicial da alma, figurada no conflito entre cocheiro e cavalo mau, 

equivale, então, à dor do crescimento das asas. O ímpeto com que os cavalos desejam se 

lançar sobre o amado não corresponde apenas a uma tentativa de obtenção de prazer, mas, 

também, a uma tentativa de suprimir a dor desse processo, cuja verdadeira causa lhes é 

inapreensível. O crescimento das asas é, portanto, um processo biológico-botânico que 

acomete e fustiga a alma em sua inteireza, deflagrando um conflito equiparável à sua 

provação mais extremada nos cimos celestes. Compreender, porém, que os cavalos visam 

suprimir a dor que sentem por meio da cópula, é também situar sua resposta no horizonte de 

um contexto erótico, em que o prazer sexual serve de alívio para a tensão, cuja latência o 

propiciou. Mas por que a nutrição da alma, conquanto dolorosa em seus efeitos, assume esses 

contornos propriamente eróticos? Decerto, não se trata de mera conveniência literária: o mito 

fornece uma explicação para a resposta erótica dos cavalos, que não desrespeita toda a sua 

revisão da pederastia e da erótica em geral. 

 A efluência da Beleza passa a ser chamada de “emoção170”, quando se ressalta a 

contraparte da dor provocada pela nutrição da alma. A recepção da emoção, por parte do 

amante, irriga e aquece sua alma, o que estanca a dor e regozija a alma (λωφᾷ τε τῆς ὀδύνες 

καὶ γέγηθεν – 254d1). Esse regozijo não é tanto um prazer em si mesmo quanto um alívio 

                                                           
170 O termo grego “ἵμερος” (251c6) surge, no mito, a partir de uma pretensa etimologia intraduzível em 

português – detalhada por Yunis, por exemplo (2011, p. 153, p. 164). Uma tradução mais fiel poderia ser aquela 

de Souza por “fluxo do desejo” (2016, p. 95), que embora não capture a riqueza do jogo de palavras presente 

no original, respeita sua “ideia central” de movimento e contiguidade presentes no amor. A opção por “emoção”, 

a partir de Nunes (2011, p. 121), conquanto questionável, não dá conta dessas nuanças, mas resgata algo da 

casualidade que o mito pretende dar a essa descrição nada convencional de uma sensação relativamente comum, 

o amor. Ademais, sua própria etimologia não se encontra tão distinta daquela pretendida para “ἳμερος”, uma 

vez que retém, do latim, a ideia de ser um movimento em direção à exterioridade. No caso, a tradução por 

“emoção” permite que se distingua fortemente a “efluência da Beleza” da “emoção”. A Beleza é um Ser, de 

modo que não se move. No entanto, a emoção é qualquer coisa que flui do amado para o amante e, 

posteriormente, do amante para o amado também. Na perspectiva interpessoal, a emoção aponta para o 

movimento disso que parte de um contra-amante “afora”, na direção de outro. Os contra-amantes podem pensar 

que se trata de algo que vem do outro, mas, na verdade, trata-se do seu contato, via rememoração, com um Ser 

sempre estático. 
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relativo à dor que o antecedeu. O mito explica que a dor e regozijo causados pela emoção se 

devem ao seguinte:  

Quando [a alma] se torna distante [do amado] e ressecada, os bocais dos canais, 

por onde as asas cresciam, também se ressecam. O gérmen da asa se entrava, à 

medida que também resseca e se fecha. O gérmen entravado, com a emoção dentro 

de si, havendo-se sobressaltado como uma latência, arranha o conduto que lhe é 

próprio, como cada uma [o faz], de modo que toda a alma, aferroada na sua 

circunferência, sofre de dor, mas, após se lembrar da Beleza, regozija-se. (251d1-

7) 

ὅταν δὲ χωρὶς γένηται καὶ αὐχμήσῃ, τὰ τῶν διεξόδων στόματα ᾗ τὸ πτερὸν ὁρμᾷ, 

συναυαινόμενα μύσαντα ἀποκλῄει τὴν βλάστην τοῦ πτεροῦ, ἡ δ᾽ ἐντὸς μετὰ τοῦ 

ἱμέρου ἀποκεκλῃμένη, πηδῶσα οἷον τὰ σφύζοντα, τῇ διεξόδῳ ἐγχρίει ἑκάστη τῇ 

καθ᾽ αὑτήν, ὥστε πᾶσα κεντουμένη κύκλῳ ἡ ψυχὴ οἰστρᾷ καὶ ὀδυνᾶται, μνήμην 

δ᾽ αὖ ἔχουσα τοῦ καλοῦ γέγηθεν  

 A alma alterna entre a dor e o alívio porque as partículas (μέρη – 251c5) da Beleza 

permanecem dentro dela mesmo depois de a emoção haver estancado, isto é, de a alma haver 

se distanciado do amado. A emoção não percorre mais a alma, aquecendo-a e a irrigando. 

Por conseguinte, ela volta a se ressecar e os bocais dos seus canais a se fechar. Os gérmens, 

no entanto, já foram nutridos de modo que começam a brotar. Na ausência, porém, de um 

fluxo constante, da emoção propriamente dita, os gérmens começam a latejar, circundando a 

alma de uma dor lancinante. Seu alívio advém apenas da lembrança da Beleza, como se essa 

memória fosse o bastante para circular algo da emoção através da alma e aliviar a dor da 

latência anterior. O alívio da alma se trata, então, da mera ausência da dor proveniente do 

entupimento dos canais psíquicos, quando do distanciamento em relação ao amado. O 

crescimento das asas, bem como a sua nutrição não parecem ser por si sós dolorosos. O que 

torna o processo desgastante para a alma não-divina encarnada é o ressecamento proveniente 

da sua falta de contato com os Seres.  

Novamente, é possível traçar um paralelo entre essa descrição e aquela da refrega 

psíquica. A lembrança que alivia da alma plausivelmente é aquela na qual o cavalo mau se 

ancora para unificar a alma em prol de um objetivo comum, a saber, a obtenção dos prazeres 

afrodisíacos. A dor que assolava a alma é mitigada o suficiente para que uma resposta efetiva 

lhe seja dada, a saber, aproximar-se novamente do amado, com um propósito claro, mas não 

o suficiente para que ela não demande algum tipo de resposta. Agora, tornou-se fácil 

compreender porque o sexo pode unificar a alma. Os cavalos não veem os Seres, de modo 

que, à lembrança da Beleza, tudo que lhes aparece é a sua imagem terrena. O cocheiro, 

embora tenha uma visão mais “penetrante”, não deixa de ver a imagem terrena, de modo que 

desfrutá-la pode lhe ser uma proposta atraente, especialmene ao se levar a insistência do 
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cavalo mau em consideração. A proposta do cavalo mau, então, pode ser articulada como 

uma espécie de argumento, como se, do fato de que a memória do amado alivia a alma, 

concluísse-se, então, que a sua presença efetiva traria um conforto maior, e quiçá, até 

suprimiria a dor de todo. O ímpeto do cavalo mau, ademais, não é apenas oriundo do 

desespero causado pela dor, mas, também, da possibilidade de eliminá-la por completo. Essa 

solução, contudo, é flagrantemente limitada, quando se leva em conta outra alternativa. 

A alma se angustia com a alternância entre a intensificação e a diminuição da dor, 

esse sentimento ambíguo que oscila entre a dor propriamente dita e o relativo regozijo que a 

sucede. A angústia advém da estranheza com que a alma encara esse sentimento ambíguo. 

Como ela não encontra uma alternativa para esse ciclo, ela se agita (ἐκ δὲ ἀμφοτέρων 

μεμειγμένων ἀδημονεῖ τε τῇ ἀτοπίᾳ τοῦ πάθους καὶ ἀποροῦσα λυττᾷ – 251d5-6). A alma é 

levada, então, à loucura, ciosa que está de mirar aquele que “detém” a Beleza que lhe serve 

de bálsamo (ἐμμανὴς  οὖσα οὔτε [...] ποθοῦσα ὅπου ἂν οἴηται ὄψεσθαι τὸν ἔχοντα τὸ κάλλος 

– 251e1-3). O segundo contato aufere um resultado surpreendente e feliz:  

Havendo visto [o detentor da Beleza] e se embebido de emoção, [a alma] destrava 

o que estava entravado. Após recuperar o fôlego, aplaca o aguilhão e as contrações, 

dispondo, então, desse prazer mais doce que frutificou (251e3-252a1) 

ἰδοῦσα δὲ καὶ ἐποχετευσαμένη ἵμερον ἔλυσε μὲν τὰ τότε συμπεφραγμένα, 

ἀναπνοὴν δὲ λαβοῦσα κέντρων τε καὶ ὠδίνων ἔληξεν, ἡδονὴν δ᾽ αὖ ταύτην 

γλυκυτάτην ἐν τῷ  παρόντι καρποῦται 

 O primeiro contato com o amado inunda a alma do amante de emoção, nutrindo os 

gérmens de suas asas que, há muito, não eram alimentados. A distância se interpõe entre o 

amado e o amante, de modo que a alma deste volta a ressecar, conquanto preenchida de 

emoção e gérmens a latejar. Açoitada pela dor, sem saber ao certo o que se passa no seu 

interior, ela busca pelo alívio prometido pela memória na efetiva proximidade do amado. Os 

canais da alma param, enfim, de latejar, porque amadureceu o mais doce dos frutos, o prazer. 

A alma do amante, por assim dizer, foi fecundada pela emoção advinda do amado, ao avistá-

lo pela primeira vez. Sua gestação dura enquanto eles estiverem separados. O parto, por fim, 

é o segundo contato, quando a alma, já prenhe de emoção e gérmens latejantes, volta a se 

embeber de mais desejo e pode começar a florescer. O prazer, portanto, não é a mera 

suspensão ou supressão da dor, mas, como observa Ferrari, um indicativo de uma 

transformação na alma, onde um evento outrora doloroso torna-se, enfim, prazeroso: 

Aqui [na proximidade do amante em relação ao amado] encontramos não apenas o 

apaziguamento, mas uma verdadeira descarga da tensão latente: alívio temporário 

do tipo do orgasmo. Mas, repare que o que é descrito é um retorno à irrupção 
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original do desejo, e essa irrupção era, não a do mero prazer da descarga [sexual], 

mas a do doloroso prazer do crescimento urgente [da plumagem]. O amante retorna 

ao seu menino para que a plumagem da sua alma possa continuar a crescer, e não 

para cessar isso (1987, p. 157) 

O prazer que a alma colhe, quando desse segundo contato, confunde-se inicialmente 

com o mero alívio da dor que a fustigava antes de todos os lados. No caso do alívio, porém, 

a alma continuava obstruída. O regozijo que alma obtinha ao se lembrar do amado aplacava 

a dor de alguma maneira, mas não lidava, de todo, com a latência que a causava. No caso do 

prazer, a alma já não está mais obstruída. A segunda vaga da emoção encontra uma alma já 

emocionada e com os gérmens em broto, de modo que se estabelece um fluxo contínuo de 

florescimento, uma circulação ininterrupta de partículas da Beleza, em que não se encontra 

mais nenhuma resistência. Decerto, a dor é suprimida, porque ela se devia aos entraves 

internos da alma, os quais já não parecem mais existir quando da vindima do prazer. Mas, 

como apontou Ferrari, esse prazer não passa de uma reiteração da dor originária: a alma 

continua recebendo a emoção, que anteriormente tanto a machucou171. Em virtude, porém, 

desse funcionamento botânico, o que assoma primeiramente como uma causa de dor, pode 

amadurecer em uma causa de prazer, conquanto que seja buscado exitosa e constantamente 

pela alma. Nesse sentido, a erótica do mito tanto preserva, quanto supera, sua herança lírica: 

O superlativo γλυκυτάτην (251e5) no meio de oscilações abruptas entre prazer e 

dor parece haver sido divisado para evocar a representação de Safo de ἔρως como 

γλυκύπικρον (130). Platão ecoa, assim, as figurações dos poetas líricos da natureza 

agridoce e sobrepujante da experiência erótica (PENDER, 2007, p. 41) 

No mito, assim como na lírica de Safo, o amor pode ser caracterizado como agridoce. 

No entanto, é a partir dessa dualidade ou ambiguidade inicial – que já é um motivo próprio 

do Fedro – que se frutifica uma resolução. O prazer auferido, no final, não é o mais agridoce 

– ele é simplesmente o mais doce. O mito, nesse sentido, termina por se afastar da sua fonte 

lírica, à medida que reconhece uma saída para a alternância convencional entre o prazer e a 

dor que marca a experiência erótica. O prazer que sucede e antecede a dor do amor não passa 

de um alívio momentâneo que, embora não seja, de todo, desprezível, não se compara ao 

mais doce dos prazeres que advém da superação dessa dinâmica172. A transição de um prazer 

                                                           
171 “O agente irritante (o fluxo) termina sendo a própria emoção; em outras palavras: a emoção é o agente 

irritante. Isto é, o estímulo se alimenta de si mesmo e intensifica a sua própria carga” (FERRARI, 1987, p. 155). 
172 “A relação de Platão com a tradição lírica deve ser vista como uma [relação] tanto de continuidade, quanto 

de descontinuidade. Enquanto Platão permanece próximo dos poetas, ao seguir suas representações do choque 

do amor, ele consegue se distanciar deles ao analisar esse efeito nas capacidades da alma de tomar decisões” 

(PENDER, 2007, p. 50). 
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agridoce para um superlativamente doce sugere que “o retrato da alma enamorada no Fedro, 

em última instância, vai de encontro à χάρις da poesia lírica” (Ibid. p. 55). Reside aí uma 

primeira resposta à pergunta pelo que diferencia os amantes alados dos amantes quadrúpedes. 

Os cavalos não partem em busca de uma intensificação da dor, mas da sua supressão. A 

supressão da dor tão-somente equivale ao estancamento do fluxo que a proporciou. O 

cocheiro, ao se aproximar do amado, infudido de temor e reverência, não visa estancar o 

fluxo da emoção, mas intensificá-lo ainda mais. Por sorte, a intensificação almejada da 

emoção termina frutificando em prazer. A proposta afrodisíaca do cavalo mau só consegue 

aplacar a dor da alma, mas não lhe aufere o prazer, nem o crescimento da sua plumagem.  

O conflito, como se viu desde o início, nunca se tratou de uma oposição entre 

diferentes objetos de amor ou de desejo. Todas as partes da alma desejam o amado, mas de 

maneiras diferentes. Sob a tutela do cocheiro, a alma se aproxima do amado cheia de 

reverência e temor, mas, sob a tutela do cavalo, cheia de violência e desmesura. Cada 

abordagem diferente redunda em um amante específico. A alma capitaneada pelo cocheiro, 

recatada e temerosa, aproxima-se plausivelmente daquele amante recém-iniciado, que trata 

seu amado como uma estátua divina. Todo esse respeito para com o amado permite que o 

amante tanto se rememore dos Seres, quanto emule o deus. Esse é o verdadeiro amante da 

Beleza, que alinha as suas imagens terrenas ao original supraceleste. Em contrapartida, a 

alma capitaneada pelo cavalo mau faz pouco caso do impacto que os Seres lhe causam. Ela 

segue sem cautela alguma na direção do jovem, profanando esse ídolo de pés de barro. Por 

conta disso, por não conseguir alinhar a imagem ao original, por não respeitar e lapidar a 

estátua divina, essa alma nem rememora os Seres devidamente, nem emula bem a divindade. 

A hesitação do cocheiro termina por recompensar a alma de diferentes maneiras. Por 

um lado, fornece à alma o melhor acesso disponível em vida aos Seres: uma rememoração 

continuada. Pilotada por um cocheiro fortalecido e seguro, essa alma se rememora dos Seres 

a cada interação com seu amado, a cada vez que alinha uma imagem terrena da Beleza à 

memória do Ser supraceleste original. Por outro lado, a emulação divina em vida pode servir 

de treino aos périplos celestes de uma alma desencarnada, de modo que uma boa e continuada 

emulação pode contribuir para o sucesso contemplativo da alma, isto é, para a obtenção de 

uma alimentação mais imediata e variada – porque em um mesmo périplo, essa alma poderia 

ver, se não todas, pelo menos um número razoável de Seres. A questão do prazer permite 
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tematizar esse contraste de maneira ainda mais explícita. A liderança do cavalo mau, além 

de não providenciar à alma uma nutrição adequada, só alcança um prazer relativo, um mero 

paliativo da dor. Apenas quando a alma é liderada pelo cocheiro que pode desfrutrar de um 

efetivo prazer. De fato, esse prazer “verdadeiro” é proveniente da alternância enlouquecedora 

entre a dor e o seu alívio. No entanto, ele indica a superação dessa dinâmica de uma maneira 

curiosa. Quando o cocheiro se impõe sobre o cavalo mau, a alma é inundada por um fluxo 

constante de emoção, a tal ponto que ela deixa de sentir dor para sentir apenas prazer. A 

maturação do prazer mais doce, “sem mistura” de dor, mostra que a emoção não é exatamente 

a causa de dor da alma. Na verdade, o que aflige a alma é o quão escasso é o seu contato com 

a emoção antes do estabelecimento de uma relação recatada e temerosa com o amado. Mas, 

para superar essa dor inicial, o cocheiro deve conduzir a alma como se pretendesse 

intensificá-la ainda mais, ao mesmo tempo que recusa o alívio que os cavalos buscavam para 

ela. Essa πρόνοια do cocheiro, que retém o cavalo, quando da sua agitação, é o que leva a 

alma ao seu mais doce e puro prazer, cujo gérmen se encontra no epicentro dos 

estremecimentos eróticos. Por conta disso, é possível compreender que a verdadeira cisão 

psíquica não é entre o cocheiro, auxiliado pelo cavalo bom, e o cavalo mau, mas, como aponta 

Ferrari, entre o cocheiro e os dois cavalos: 

Apenas o cocheiro tem o poder e a função de zelar não apenas pelo seu próprio 

desejo, mas, também, pelos desejos da alma inteira; pois apenas ele detém as 

rédeas. Nessa assimetria, o cavalo bom está localizado no lado do mau. [...] O 

cavalo bom só está fazendo o que lhe vem naturalmente e aquilo que ele sempre 

fez; ele não aprende nada de novo. É por isso que, apesar de todo seu autocontrole, 

ele é representado como um animal antes de um ser humano, da mesma maneira 

que o cavalo mau; pois ele também não delibera acerca daquilo que ele deveria 

desejar (1987, p. 192) 

O mito não relata qualquer embate entre o cocheiro e o cavalo bom. A cordialidade 

dessa relação, contudo, não deveria apontar para qualquer tipo de paridade entre os dois: um 

é o condutor, quem detém as rédeas, enquanto o outro é o cavalo, quem é conduzido. O cavalo 

bom não passa de um duplo do mau, tão incapaz quanto ele de superar, por si só, o impasse 

advindo da ambiguidade enlouquecedora de sentimentos que transtorna a alma emocionada. 

Sob esse prisma, a tripartição da alma pode ser apreciada como uma bipartição na verdade: 

embora sejam três as formas que compõem a alma, duas delas operam de maneira bem mais 

próxima do que se suspeitaria. Os cavalos são agentes de primeira ordem, não obstante suas 

diferentes “sensibilidades” – um é suscetível à reverência comunicada pelos arreios do 

cocheiro e o outro não. Apenas o cocheiro realmente se comporta como um agente de 
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segunda ordem e, consequentemente, distingue-se com efeito daqueles que se encontram sob 

seu jugo. O reconhecimento dessa faceta da hierarquização psíquica, porém, é o bastante para 

conceder a Ferrari que o cocheiro zela pelos desejos do todo? Werner concordaria 

rapidamente com Ferrari, uma vez que, a seu ver, “quando o cocheiro comanda a alma, seus 

fins e metas (racionais) dirigem nossas ações, e esses fins e metas são elaborados em 

concordância com uma concepção do bem generalizado do agente” (2012, p. 65). No entanto, 

a questão do “bem” está conspicuamente ausente do texto173. As ações do cocheiro não visam 

explicitamente o bem – nem o dele, nem dos cavalos. Não seria possível, porém, aventar que 

o “bem” de Werner, nesse caso, não passa de uma expressão algo vaga para caracterizar 

positivamente a coesão e estabilidade que a alma alcança sob a liderança do cocheiro? Para 

evitar equívocos que potencialmente violentem o texto, abandonar-se-á essa terminologia de 

“bem”, para adotar outra menos carregada: aquela de integração, conforme defendida por 

Griswold: 

A palinódia, como um todo, sugere que um amante bem-sucedido integra os vários 

elementos da sua alma em um todo hierarquicamente organizado, e que isso não 

pode ser alcançado sem uma compreensão desses elementos, o que, por sua vez, 

depende da capacidade de experimentar o poder desses elementos (1986, p. 135) 

Para Griswold, o mito retrata a trajetória de uma alma que luta para estabelecer uma 

hierarquia interna. O amante bem-sucedido, aquele em cuja alma o cocheiro triunfou, é o 

único que realmente integra e dispõe dos diferentes poderes da alma. A violência com que o 

cocheiro educa o cavalo mau não passaria de um atrito pontual na tentativa de se estabelecer 

uma efetiva integração das diferentes partes da alma, sob a tutela enérgica do cocheiro. O 

cocheiro, nesse caso, não buscaria um “bem” para a alma diferente da própria conciliação 

das suas diferenças, na medida do possível. Nussbaum também concorda que exista uma 

espécie de harmonia psíquica que a alma filosófica alcançaria através da vitória do cocheiro: 

“a melhor vida humana não é encontrada por uma abstração das peculiaridades da nossa 

natureza complexa, mas pela exploração dessa natureza e do gênero de vida por ela 

constituído” (2001, p. 221). O autodomíno da alma, para os autores acima, exige uma espécie 

de exploração arriscada e intensa das potencialidades que a alma alberga no seu interior. 

Todos reconhecem o valor do cavalo mau para esse mapeamento e admitem certa satisfação 

                                                           
173 White defende que o Ser de Bem se encontra no mito da palinódia do Fedro, sendo aquilo que ilumina os 

demais Seres e os torna cognoscíveis para os deuses (1993, p. 133). Por mais engenhosa que seja sua 

interpretação, acolhê-la ou recusá-la devidamente exigiria um estudo mais detido acerca do estatuto do Bem 

nos demais diálogos. Logo, essa questão será deixada em aberto. 
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da alma quando da instauração da liderança “integradora” do cocheiro sobre os cavalos. 

Obdrzalek, porém, não compartilha desse posicionamento: 

Embora Platão faça referência aos efeitos desastrosos de não se nutrir 

adequadamente o cavalo mau (247b3-5), ele nunca descreve qual seria essa 

nutrição adequada e, na passagem central em que ele ilustra como ele é dominado 

e a harmonia interna alcançada, ele só representa o cocheiro castigando, mas nunca 

alimentando ou cuidando do cavalo mau. [...] As metas do apetite são tão opostas 

àquela da razão que elas devem ser frustradas, em vez de redirecionadas. [...] A 

razão não pode ser livre a menos que o apetite seja suprimido, e não é possível 

agraciar a ambas as partes. (2012, p. 97-98) 

 Obdrzalek reduz o cavalo mau ao apetite e o cocheiro à razão, compreendendo que 

suas metas são excludentes. A seu ver, então, não há conciliação possível. O cavalo mau 

deseja tão-somente “prazer corpóreo” (Ibid. p. 98), na sua “ὕβρις sexual” (Ibid. p. 99), 

enquanto o cocheiro almeja a “contemplação, não [o] autodomínio” (Ibid. p. 95). A vitória 

do cocheiro implica necessariamente na frustração do cavalo mau e vice-versa. Logo, se o 

cocheiro zela pela alma inteira, como sugeriu Ferrari, ele não zelaria por cada desejo 

individual da alma. Existiria algo, portanto, como o desejo da alma e o desejo das suas 

diferentes componentes consideradas de per si. Saciar o desejo da alma não implicaria saciar 

esses desejos isolados. O cocheiro optaria pelo desejo da alma inteira e, por conseguinte, 

reprimiria e frustraria o cavalo mau, a despeito do papel fulcral que ele desempenha no 

“aprendizado” do cocheiro a respeito do seu próprio lugar na hierarquia psíquica. Na 

concepção de Obdrzalek, o cavalo mau tem seu desejo reprimido pelo bem da alma ou, ao 

menos, pelo bem do cocheiro. Por mais que se possa matizar a vitória do cocheiro e apontar 

para uma suposta integração da alma, é inegável que o objeto imediato do cavalo mau, a 

saber, montar desmesuradamente o amado, é sistemática e brutalmente rechaçado pelo 

cocheiro. No entanto, o reconhecimento de um prazer superior àquele visado pelo cavalo mau 

parece indicar que não só o cavalo mau é compensado pelo seu “sacríficio”, como, também, 

que essa compensação ultrapassaria suas pretensões iniciais.   

 Nesta seção, viu-se como a alma filosófica se esmera para alcançar, conquanto 

violentamente, uma certa integração extremamente prazerosa entre as suas partes. O cocheiro 

não desvia a alma emocionada do seu objeto inicial, o amado, mas lhe infunde um novo e 

poderoso sentimento de reverência e temor, que lhe permite superar a ambiguidade 

enlouquecedora de sensações provocadas pela emoção erótica. Dessa maneira, a alma pode 

entabular com o amado uma relação mutuamente edificante e efetivamente se conhecer e 

filosofar. No entanto, essa suposta integração abre margem para certos problemas. Por um 
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lado, o comando do cocheiro enseja tanto uma melhor nutrição da alma toda, quanto uma 

manutenção constante dos efeitos prazerosos advindos do amor. Por outro, esse mesmo 

ordenamento resulta em um prazer de doçura ímpar, que faz do verdadeiro amante, o recém-

iniciado, a mais feliz das pessoas. O desagravo que o cocheiro impinge ao cavalo mau, nesse 

sentido, pode ser compreendido como um sacríficio pontual, conquanto brutal, dentro de um 

arcabouço maior de prazeres e benesses para a alma e para a pessoa que a detém. Mas esse 

cálculo de dores e prazeres bastaria para responder plenamente às perguntas suscitadas pelo 

símile?  

No seu nível mais literal, “lógico”, o mito alterna com relativa facilidade entre as 

perspectivas das diferentes partes da alma. Porém, quando as peculiaridades da imagem da 

alma são levadas em consideração, seu nível “hiponoético”, é possível matizar e contestar 

esse recurso narrativo. O cocheiro e os cavalos são componentes de uma σύμφυτος δύναμις 

imamente interligada por raízes e caules. O que significaria, então, dizer que uma “parte” 

dessa σύμφυτος δύναμις fustiga a outra para que o “todo” desfrute de um determinado prazer? 

Quando o cocheiro tomba o cavalo mau, como essa dor lancinante é sentida pela alma e pela 

pessoa por ela composta? Até que ponto esse sofrimento pontual é realmente justificado pela 

possibilidade da rememoração? Ademais, essa σύμφυτος δύναμις em questão não deixa de 

estar encaixada em um corpo, constituindo, portanto, um ser humano. O que essas rusgas 

psíquicas “internas” dizem a respeito da pessoa que lhes “encobre” e que, de certo modo, 

resulta delas?  

A cena da refrega psíquica caminha para um desenlace com a vitória do cocheiro. No 

entanto, muito do seu atrito com o cavalo mau é amiúde equiparado, quando não 

simplesmente reduzido, à questão do que se poderia chamar, com franco anacronismo, de 

“sublimação da sexualidade”. Griswold pode admitir a integração dos desejos da alma, sob 

o comando do cocheiro, mas compreende que ela leva ao desencorajamento da atividade 

sexual não-reprodutivo em prol da prática filosófica: “essa parte final da palinódia parece 

endossar completa abstenção do sexo [...]. É bem possível que o ponto seja que apenas 

relações sexuais pederásticas [...] e sexo praticado somente por prazer devem ser 

completamente rejeitados” (1986, p. 135). Já para Ferrari, controlar o cavalo mau, segurar 

seus arreios é “abster-se da satisfação do interesse sexual” (1987, p. 193). White também 

equaciona a abstinência sexual à condução de uma vida verdadeiramente filosófica: “o 
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cocheiro da alma filosófica vê a realidade mais elevada – e a vida da virtude, junto à 

abstinência carnal, que essa vida implica” (1993, p. 167). Werner também estima que 

“nenhuma dessas coisas [a nutrição dos Seres e as benesses da vida filosófica] é o que o 

cavalo mau de fato deseja, já que ele deseja uma nutrição literal e prazer físico, não nutrição 

‘psíquica’ ou prazer noético” (2012, p. 72). Por mais que esses autores admitam certa 

integração dos desejos psíquicos, sob a liderança do cocheiro, nenhum deles realmente se 

afasta da equação imeadiata entre os desejos do cavalo mau e certos atos corpóreos, mais 

especificamente os sexuais. Nesse sentido, eles se alinham a Obdrzalek, que defende uma 

leitura confessadamente repressora, e se distam de Nussbaum, para quem a correlação entre 

filosofia e ascetismo é um pouco mais matizada do que isso: 

O apetite erótico não é agora [sob a tutela do cocheiro] uma gana cega pelo 

“regozijo” da relação sexual; mas, como vimos, é uma resposta à Beleza e serve de 

guia para onde a verdadeira Beleza deve ser encontrada. Mesmo as pessoas mais 

baixas procuram por objetos belos. E nas pessoas de aspiração mais complexa, 

ἔρως alça suas miradas muito alto, procurando por uma experiência sensual que 

levará à misteriosa transformação da alma inteira [...] (2001, p. 217) 

Nussbaum reconhece que a interpenetração das diferentes partes ou poderes da alma 

é mais intricada do que uma leitura superficial admitiria. Ela é a única que reconhece a plena 

extensão da atração que a Beleza exerce sobre as almas, malgrado sua natureza filosófica ou 

não, de modo a desaconselhar uma leitura ingenuamente abstêmia da palinódia. Por mais que 

uma determinada configuração psíquica possa determinar ou influenciar certos atos ou gestos 

corpóreos, Nussbaum desencoraja que se equacione tão prontamente a supressão ou 

repressão da sexualidade à prática da filosofia. Sua bem-vinda cautela diante do mito convida 

à reflexão acerca do estatuto que ele confere ao sexo: o sexo decerto é um ato executado 

corpo, em certa medida, mas o mito todo é protagonizado pela alma. Se uma ação ou paixão 

da alma ocasiona o ato sexual, até que ponto é lícito reduzir os desejos da alma ao âmbito 

puramente corpóreo? A figuração da alma pelo símile socrático impede uma associação tão 

estanque de interesses e capacidades a esta ou aquela parte sua, como o próprio Ferrari admite 

ao propor que: 

O ponto essencial do contraste entre o cocheiro e o cavalo rebelde não é aquele 

entre uma faculdade da razão (sem desejo) e uma faculdade de apetite ou desejo 

(sem razão) mas, como vimos, entre aquilo em nós que almeja o quão melhor deve 

ser a vida da pessoa, como um todo, e aquilo que olha apenas para a mais imediata 

das satisfações possíveis (1987, p. 201) 

O cocheiro e o cavalo são facetas de uma mesma σύμφυτος δύναμις, a alma, a qual, 

por sua vez, é componente de outra “unidade”, a pessoa. O símile é cuidadosamente 
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empregado ao longo da narrativa de maneira a evitar esse tipo de redução rápida da alma ou 

do ser humano a uma só pulsão ou faculdade. Cada uma dessas facetas psíquicas é complexa 

e sobredeterminada. Diante de um mesmo estímulo, elas são capazes de reagir tanto por si 

mesmas, quanto por influência das outras duas. A “decisão” ou “ação” final de cada uma, por 

sua vez, influi na “decisão” ou “ação” final da alma constituída por seu engendramento 

conjunto. Em contrapartida, o estatuto relativamente precário da união da alma com o corpo, 

à primeira vista, parece desavisar qualquer tipo de associação profunda entre eles, enquanto 

componentes humanas. No entanto, boa parte dos leitores do diálogo não hesita em calcar a 

prática filosófica, a vida liderada pelo cocheiro, como um desdobramento da abstenção 

sexual, dotando paradoxalmente a sexualidade de uma importância que provavelmente ela 

não detém no mito. Para que uma tal importância residisse diretamente na supressão ou 

“sublimação” da sexualidade seria preciso admitir um maior entrelaçamento da alma com o 

corpo, como se a sua união houvesse adquirido a coesão de um σύμφυτος. Que tipo de 

dificuldades, porém, essa admissão não traria para um discurso em que se ressalta tão 

enfaticamente a primazia da alma sobre o corpo, do motor sobre o movido? O desenlace do 

mito, nesses termos, deslocaria o foco da contenda psíquica para a relação entre a alma e o 

corpo, dotando o corpo de um peso tão determinante na composição humana, que apenas 

uma violenta supressão ou domesticação sua poderia permitir a condução de uma vida feliz 

e filosófica. 

 A discussão acerca de a hierarquização da alma redundar em uma integração total ou 

uma supressão parcial dos desejos ensejou uma nova discussão, a saber, aquela acerca da 

relação entre a alma não-divina encarnada e o corpo terrestre. As componentes do vivente 

mortal humano se relacionam de maneira não muito clara no mito. Por um lado, o corpo 

parece cumprir um papel positivo na condução de uma vida filosófica, à medida que fornece 

à alma as percepções necessárias para se rememorar dos Seres. Por outro lado, ele parece lhe 

dificultar o “autocontrole” necessário para usufruir da rememoração. Outrossim, o corpo é 

também comparável à ostra que recobre a alma e a desfigura (250c4-5). Logo, não só o 

estatuto do encaixe da alma com o corpo permanece impreciso, como, também, essa 

imprecisão parece estar relacionada com aquela do estatuto da conaturalidade das partes da 

alma. Para solucionar esse impasse relativo à alma, a próxima seção se debruçará sobre a sua 
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relação com o corpo, a fim de ver até onde essa imagem abissal da alma pode conduzir a 

auto-investigação no Fedro. 

 

3.4 O filósofo como uma pérola 

 

 Esta seção se debruçará, enfim, sobre o estatuto do corpo no mito, a fim de resolver 

questões pertinentes tanto à auto-investigação do Fedro, no seu escopo mais geral, quanto à 

refrega psíquica explorada na seção precedente, no seu escopo mais restrito. Para tanto, 

partir-se-á da famosa imagem da ostra para argumentar que ela não constitui um julgamento 

final e negativo do corpo em relação à alma, mas, antes, um parecer acerca de uma possível 

deturpação dessa relação para aqueles que almejam viver filosoficamente. A admissão de 

uma boa relação entre a alma e o corpo também esclarecerá melhor a emulação do deus por 

parte do filósofo, nos seus dois níveis de composição. Por fim, uma breve discussão acerca 

da representação do corpo no mito contribuirá para a leitura abissal da narrativa e aclarará 

sua contribuição para a auto-investigação imagética no diálogo. 

No decurso do mito, “nós” somos pontualmente comparado a uma ostra, para ilustrar 

que a alma não-divina encarnada se encontra acobertada por uma espécie de concha: “nós 

estávamos purificados e imaculados [antes da encarnação] daquilo que agora carregamos e 

chamamos de ‘corpo’, encobertos174 à maneira de uma ostra (καθαροὶ ὄντες καὶ ἀσήμαντοι 

τούτου ὃ νῦν δὴ σῶμα περιφέροντες ὀνομάζομεν, ὀστρέου τρόπον δεδεσμευμένοι (250c4-

5). Essa compacta passagem concatena um número expressivo de temas e elementos que 

convidam a uma segunda e mais demorada avaliação. 

Dois momentos distintos da alma não-divina são apresentados: um “antes” e um 

“agora”. O “antes” decerto se refere ao período anterior à encarnação, quando a alma podia 

tomar parte no coro divino e celebrar a ἐποπτεία contemplativa. Nesse “antes”, ela estava a 

salvo dos males que lhe adviriam em breve (250b6-c4). O “agora”, por sua vez, refere-se ao 

momento posterior à encarnação, quando a alma, ou melhor, “nós” carregamos essa coisa 

                                                           
174 A tradução de “δεδεσμευμένοι” por “encobertos” pode não ser a mais precisa. Uma tradução mais literal 

oscilaria entre “agrilhoados” e “atados”. A opção por “encobertos” nesse contexto preciso se explica pela 

comparação entre “nós” e a ostra. O que seriam os grilhões ou laços que nos atam, como se fôssemos ostras? 

Por razões que ficarão mais claras ao longo desta seçao, compreendeu-se que o corpo funcionaria, nessa 

comparação, como a concha da ostra, e a alma como a sua parte interna. A sequência do texto tratará de extrair 

as consequências dessa compreensão da comparação em mãos.   
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que chamamos de “corpo” por aí. O alinhamento da primeira pessoa, explícita (ἡμεῖς – 

250b5; ἡμᾶς – 250c2) ou desinencialmente (ὠργιάζομεν – 250c1; ὀνομάζομεν – 250c5), à 

marcação temporal desse “agora” sugere fortemente que a “identidade” – por falta de um 

termo melhor – do vivente mortal humano reside na alma e nas suas revoadas prévias à 

encarnação. O corpo não é tanto uma componente estrutural do ser humano, quanto uma 

alteridade a ser marcada pelo ato da nomeação. À primeira vista, tudo transcorre como se a 

alma não-divina fosse, por um lado, capaz de preservar integralmente sua identidade 

malgrado sua encarnação e, por outro lado, que não é o corpo, mas ela quem dá alguma noção 

de identidade para os viventes mortais humanos. Por preservar essa identidade, nós podemos 

comparar os momentos prévios e simultâneos à encarnação e constatar o seguinte: que nós 

estamos encobertos, à maneira de uma ostra, por isso que carregamos por aí e chamamos 

“corpo”. Antes de nos encaixarmos nele, estávamos puros e não estávamos “desfigurados”. 

Ademais, podíamos celebrar os mistérios mais abençoados. O cotejo entre esses dois 

momentos ou estados da alma não-divina mostra o quão lhe é preferível não estar encarnada 

a estar encarnada. Por conta disso, Blyth estima que a filosofia propicia “a transcendência do 

corpo e de toda vida mortal” (1997, p. 185, n. 3) para a alma não-divina. Partindo de uma 

concepção similar à de Blyth, Foucault arrazoa que a desencarnação é uma espécie de 

“liberação, [...] um desprendimento da alma em relação ao corpo, ao corpo-prisão, ao corpo 

túmulo” (2014, p. 189) para a alma que filosofa em vida. É lícito, porém, compreender a 

filosofia como uma transcedência da vida mortal, da mesma maneira que seria lícito traduzir 

“ἀσήμαντοι” por alguma paráfrase que sustente a leitura de Foucault? O corpo seria uma 

prisão a ser transcendida por nós, almas não-divinas que filosofam, um mero empecilho? 

Fierro defende um posicionamento mais matizado a respeito dessa questão: 

Estímulos sensíveis constituem uma condição necessária, embora não suficiente, 

para começar o processo de ganhar conhecimento das Formas, que é descrito como 

um processo de “rememoração” (ἀνάμνησις). De fato, essa tentativa de ganhar 

conhecimento das Formas em nossa existência encarnada através do uso correto de 

percepções sensoriais corpóreas é uma parte essencial do processo de purificação 

pelo qual o filósofo deve passar para obter [...] conhecimento após a morte” (2013, 

p. 30) 

A rememoração é um processo plenamente psíquico que só pode ser ocasionado 

mediante a instrumentalização do corpo. Rememorar, no mito do Fedro, é alinhar as 

percepções visuais, fornecidas pelo corpo, à memória noética dos Seres contemplados antes 

da encarnação. Sem a visão, sem o auxílio instrumental do corpo, a alma não-divina 
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encarnada não rememoraria e consequentemente não filosofaria. Se filosofar é transcender o 

corpo, então para transcendê-lo é necessário utilizá-lo. Não obstante sua valorização do corpo 

para a condução de uma vida filosófica, Fierro termina por ecoar Foucault ao ler a metáfora 

da ostra:  

De acordo com essa passagem [250c1-5], a desvantagem principal de nosso corpo 

mortal é que ele é como uma tumba na qual estamos presos, porque ela bloqueia 

nosso acesso direto ao âmbito eidético e nos traz toda a sorte de males que não 

existiam em nossa existência pura, primordial, sem um corpo, retratada pelo mito 

(Ibid. p. 40) 
Fierro não hesita em reconhecer certas vantagens provenientes da associação da alma 

não-divina com o corpo terrestre. No entanto, ela as contrasta com as suas desvantagens e 

chega ao seguinte balanço: por mais que o corpo auxilie a rememoração, ele obstaculiza a 

contemplação. Para considerar o corpo um aliado à filosofia, ou simplesmente um aliado 

“nosso”, seria preciso desconsiderar ou ignorar que ele é quem trouxe os males e os 

obstáculos que a filosofia tenta superar em primeiro lugar. Com certa generosidade, porém, 

Fierro reconhece que o corpo não é, por si mesmo, mau. Antes, ela defende, é o nosso desejo 

filosófico que nos torna algo hostis ao corpo e aos entraves que se depreendem de nossa 

associação com ele: 

O corpo mortal é, portanto, um obstáculo para aquele cuja motivação está focada 

nisso [na contemplação direta dos Seres], mas para aqueles que transformam sua 

atitude para com o corpo no processo de obter conhecimento, ele adquire uma 

função benéfica. São os nossos próprios desejos que fazem do nosso σῶμα uma 

prisão (Ibid. p. 30) 

Para Fierro, o corpo é uma prisão para a alma apenas por que ele impede a 

contemplação direta dos Seres. No entanto, Fierro também reconhece que o filósofo cioso de 

contemplar não deve se furtar de recorrer ao corpo, mais especificamente, às percepções 

corpóreas, para rememorar. A rememoração seria um paliativo, uma solução temporária, para 

a alma que almeja contemplar. Logo, se a filosofia deve levar a qualquer “transcendência” 

do corpo e da vida mortal, isso não a exime de se valer do corpo a fim de conduzir uma certa 

vida mortal que contornaria, conquanto limitadamente, os entraves contemplativos de uma 

encarnação. Analogamente, pode-se considerar a “libertação” dessa prisão sob um prisma 

menos negativo: a rememoração não é ruim para a alma, ela só é menos desejável do que a 

contemplação direta e plena dos Seres por uma alma não-divina desencarnada. O 

posicionamento menos condenatório de Fierro em relação ao corpo é, decerto, bem-vindo. 

No entanto, ele repousa sobre um pressuposto nada sólido, a saber, a crença de que é o corpo 

quem impossibilita a alma de contemplar. O mito, em momento algum, expressa uma tal 
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posição e uma leitura minimamente consequente da sua narrativa jamais poderia endossá-lo 

– como se verá abaixo.  

A narrativa mítica, já na sua cena de abertura, mostra como as almas, divinas ou não, 

contemplam os Seres: elas ascendem aos cimos dos céus, de onde tentarão se empoleirar a 

fim de avistar o que jaz além. Toda essa movimentação é circular e ascendente, o que 

pressupõe a atuação das asas. É possível, então, inferir que são as asas as responsáveis pelo 

vetor ascendente da cavalgada das almas. Essa inferência ganha mais força quando se atina 

para o seguinte: assim que suas asas se atrofiam, pela falta de nutrição, as almas não são mais 

capazes de se manter nos céus. Além dessa atrofia provocada pela “inanição epistêmica”, as 

almas que decaem são aquelas que não conseguiram alçar voo e, por conseguinte, 

danificaram sua plumagem à medida que se lançaram umas sobre as outras. A posse de uma 

plumagem relativamente saudável e vistosa parece redundar em, pelos menos, duas coisas no 

que se refere à contemplação: primeiramente, as asas são o que possibilitam a revoada 

contemplativa. Sem asas, ou com uma plumagem severamente avariada, a alma não parece 

ser capaz de se manter no céu, de onde partem as procissões de deuses e demônios rumo à 

abóboda celeste. Segundamente, as asas parecem ser a componente psíquica que 

efetivamente torna o deslocamento até a região supraceleste possível, dentro das limitações 

de uma alma não-divina. Uma alma não-divina que hipoteticamente se descobrisse liberta da 

sua “prisão corpórea” provavelmente conseguiria contemplar tão bem quanto antes de 

desencarnar. Logo, uma alma não-divina encarnada e uma alma não-divina sem asas têm as 

mesmas e nulas condições de contemplar os Seres diretamente – o corpo nada influi nisso.  

Fierro superestima o papel que o corpo cumpre no mito. Não é a sua interação com a 

alma que impossibilita a contemplação, mas, antes, as consequências do desempenho da 

própria alma nas suas múltiplas revoadas. Essa superestimação é surpreendente conforme ela 

contradiz expressamente o texto do mito. Por exemplo, Fierro não hesita em reconhecer a 

“tendência natural [do cavalo mau] de estar associado a um corpo terrestre perecível” (Ibid. 

p. 41), para depois arrematar que “a descrição da motivação sexual [...] que é apresentada 

como o apetite típico do cavalo mau [...] claramente se deriva do corpo mortal” (Ibid. p. 42). 

Ora, se é o cavalo mau, uma faceta, componente ou parte da alma que busca o corpo (I) por 

que deve se responsabilizar o corpo pelas consequências de uma tal associação? e (II) que 

tipo de interação se admite entre alma e corpo a ponto de este poder determinar as respostas 
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daquela, embora seja a alma quem mova o corpo? A objeção (I) já começou a ser respondida 

acima: não é o corpo quem impede a contemplação, mas a própria alma, ao não conseguir 

emular o deus e se conduzir adequadamente rumo às alturas supracelestiais. Admitir, não 

obstante, que o corpo é uma prisão nesse caso é também admitir que é a alma quem se 

“tranca” nela – o que começa a responder a objeção (II). A agência da alma nesse suposto 

aprisionamento seria, portanto, maior do que se costuma reconhecer. É nesse sentido que 

Rapp se contrapõe a Fierro, ao observar que: 

Enquanto Tífon [...] ilustr[a] um tipo de excesso ilimitado ou transfigurado, a 

imagem do molusco enfatiza a limitação e a fixidez dentro de uma forma corpórea. 

[...] A descrição [250c4-5] enfatiza que o corpo se transformou em um tipo de 

objeto que é carregado por aí e que carece de um nome. A relação sugerida não é 

aquela de uma integração conjuntamente engendrada, mas, antes, de partes 

fundidas juntas, em que uma é mantida aprisionada dentro da outra. Essa fixidez 

limitante da alma dentro do σῶμα semelhante a uma concha não retrata uma relação 

inelutavelmente condenada entre duas dimensões da pessoa humana. Em vez disso, 

retrata como essa relação pode se deteriorar, como pode se tornar [...] deformada 

(2014, p. 55) 

 A imagem da ostra representa, na economia simbólica do Fedro, uma significativa 

ruptura. Motivos míticos tradicionais, como a composição e heterogeneidade na constituição 

de feras impressionantes, aludiam a uma tensão que amiúde carecia de uma violenta 

resolução. Quimera e Górgona foram sangrentamente derrotadas por heróis associados a 

“instrumentos” zoomórficos, enquanto Tífon foi mutilado e aprisionado pelo próprio Zeus 

nas margens infernais do universo. A comparação do corpo a uma ostra, por sua vez, evoca 

uma “reserva” algo inesperada. Não se trata mais de criaturas fantásticas, inconcebíveis e 

perigosas, mas de uma comparação aparentemente simples e direta entre duas entidades, sem 

apelar a uma noção “mítica” de composição. Nela, corpo e alma aparecem claramente 

distintos e autocontidos: o “nós” parece terminar quando se chega “nisso” que chamamos 

agora de corpo. São duas coisas diferentes que se encontram momentaneamente encaixadas. 

Qualquer influência que uma possa exercer sobre a outra parece desprezível, se não 

inexistente de todo. O corpo assoma claramente como o outro a nos recobrir. No entanto, 

Rapp hesita em resumir a relação da alma com o corpo a apenas esse recobrimento 

claustrofóbico. Antes, ela o enxerga como uma deturpação do que essa relação poderia ser. 

Ora, mas não é o vivente mortal descrito como um encaixe “mecânico” de partes distintas? 

Se é precisamente isso que os viventes mortais são, seres humanos inclusive, por que não 

compreender a imagem da ostra como uma expressão dessa relação “mecânica”? 
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 A queda da alma não-divina é provocada pela sua “subnutrição”: almas perdem as 

asas quando se nutrem de opinião, em vez de verdade. A queda, por sua vez, acarreta a 

encarnação da alma. Nesse momento inicial, o corpo, essa coisa decerto distinta da alma, 

recobre-a, mas não é o corpo quem a impede de contemplar. Antes, é a falta de asas da alma 

que a impede de ascender. Aliás, em momento algum o mito indica que as asas não poderiam 

levantar corpos. Ao contrário, “o poder natural da asa é alçar aquilo que é pesado” (246d5). 

A princípio, uma asa robusta o bastante poderia talvez alçar um corpo pesadíssimo. Afinal, 

não são os deuses σύμφυτοι encarnados e alados? Mas a alma não-divina que veio a encarnar 

não tem condições de contemplar. O corpo não é a causa dessa impossibilidade, mas, antes, 

é um dos seus sintomas mais manifestos. Toda alma não-divina encarnada parece estar 

incapacitada para a contemplação. Entretanto, em caso algum essa impossibilidade se deve à 

encarnação, à sua união com o corpo, mas, na verdade, explica-se exclusivamente pelo 

desempenho da própria alma ao tentar contemplar anteriormente. Inicialmente, então, o corpo 

pode ser encarado como um símbolo da incapacidade da alma de contemplar, mas jamais 

como a causa dessa incapacidade. O corpo, porém, pode ser mais do que um símbolo inerte 

do degredo que a alma infligiu a si mesma.  

 A alma não-divina encarnada que se serve das percepções corpóreas para rememorar 

lentamente começa a recuperar sua plumagem. Por um lado, essa rememoração lhe fornece 

algum tipo de contato, embora não necessariamente direto, com os Seres. Por outro, essa 

rememoração nutritiva permite que a alma se coloque novamente em condições de 

contemplar mais rápido do que as almas que não se rememoram tão profunda e 

sistematicamente – uma diferença que pode chegar a sete milênios, no caso de almas que 

vivem filosoficamente três vezes consecutivas. A possibilidade de uma tal 

“instrumentalização” do corpo, por parte da alma, aponta para uma das características mais 

instigantes da narrativa mítica da palinódia. Nesse universo literário, ressalta Griswold, “a 

alma decaída necessariamente conhece os Seres (na medida que os conhece) no contexto de 

um mundo em que coisas, tais quais corpo e alma, e percepção sensível e pensamento, estão 

misturados” (1986, p. 119). O mito desbrava as mais distantes regiões do universo, desde os 

subterrâneos onde as almas expiam suas injustiças, até as cúpulas de onde se avistam as mais 

abençoadas aparições. No entanto, quando o mito se centra nas vivências de uma alma não-

divina encarnada, ele adota uma perspectiva distinta que altera a paisagem sutil, mas 
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significativamente. Não há, estritamente falando, uma contiguidade entre percepção e 

pensamento, entre corpo e alma, salvo no vivente mortal humano. Nele, um estímulo visual 

qualquer pode ativar tanto a totalidade indeferenciada da alma, quanto a sua parte mais 

epistemicamente privilegiada. O hiato entre o corpo e a alma, entre as suas diferentes 

δυνάμεις, por assim dizer, é suplantado pelo encaixe entre essas duas componentes do ser 

humano. Apenas ele pode ver com os olhos e com o νοῦς ao mesmo tempo. No filósofo, a 

mecanicidade do encaixe da alma com o corpo pode ser usada em benefício da alma: as 

percepções são instrumentos, ferramentas, gatilhos, para a rememoração. Nas demais 

pessoas, especialmente nos amantes corrompidos, não há uma tal relação de 

instrumentalidade. O que o corpo capta não penetra tão profundamente na alma a ponto de 

lhe avivar o νοῦς: as experiências do corpo não são plenamente solidárias àquelas da alma. 

Existiriam, então, duas noções distintas de encaixe no que se refere à articulação dos viventes 

mortais. Por um lado, corpo e alma podem ser duas componentes distintas e artificialmente 

acopladas uma na outra. Da perspectiva da alma, a “nossa” perspectiva, segundo o mito, nós 

seríamos como uma ostra, isto é, algo recoberto por uma concha, o corpo, à medida em que 

o corpo nos espelha o quão impossibilitados estamos, ainda que temporariamente, de alçar 

voo e contemplar diretamente os Seres. Por outro lado, o corpo pode se oferecer à alma à 

maneira de uma ferramenta, de modo que esse encaixe artificial lhe permite florescer o seu 

mais orgânico e, nesse sentido, até se aproximar mais do corpo e do corpóreo – como ilustram 

as imagens botânicas da alma, segundo Rapp: 

A representação somática das respostas [eróticas] da alma podem assomar ao leitor 

como uma sobreposição de categorias apenas quando ele se aproxima dessa 

imagem com a presunção de que a alma está estritamente separada do σῶμα. Ao 

invés disso, a descrição sugere que, quando expressa as respostas da alma no 

encontro com a Beleza, essa expressão deve tornar somáticas as respostas da alma 

[...]. As imagens ilustram as respostas e processos de uma alma-corpo 

conjuntamente engendrados, em que a mistura, antes da delineação dessas 

dimensões caracteriza a experiência humana. A compleição misturada da 

capacidade de resposta somática e não-somática cria um modo de visão 

multissensorial, multidimensional, que ultrapassa a visão ordinária. Ver ou mirar 

diretamente através apenas dos olhos não passa de um ponto de partida nos 

processos perceptivos da alma humana. Mais significativa é a subsequente 

combinação de respostas encarnadas através da qual a visão é aberta à alma e o 

conhecimento disponibilizado através da loucura de ἔρως. O corpo animado ou a 

alma somatizada é o modo humano para ver e deslindar a verdade (2014, p. 52-53)  

 No mito, a instrumentalização do corpo pela alma, enquanto uma ferramenta para a 

rememoração, torna-se mais manifesta quando do seu agridoce despertar erótico. A alma se 

aproxima de várias maneiras do corpo ao rememorar a Beleza. Primeiramente, aquilo que a 
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vista capta chega à alma e lhe apresenta algo que visão corpórea alguma jamais poderia 

plenamente alcançar por conta própria. A memória da alma, de certa maneira, junta-se à 

percepção corpórea visual de uma imagem terrena da Beleza para evocar o Ser original 

contemplado outrora. Por mais que essa evocação escape à sensibilidade corpórea, o hiato 

não se faz sentir, porque, nos seres humanos, corpo e alma estão encaixados de tal maneira 

que uma visão sensível e outra noética podem se confundir em um mesmo vislumbre, ao 

menos enquanto aspectos de uma mesma “experiência”. Por conta disso, dessa mistura tão 

íntima, Rapp chega inclusive a revisar o estatuto desse encaixe: ele não é mais apenas o 

encaixe mecânico de duas peças distintas, o acoplar de uma casca dura a uma “carne” frágil 

e emaciada. A seu ver, corpo e alma, nessas circunstâncias, comportam-se quase como um 

σύμφυτος. O corpo não é algo que se arrasta por aí, uma coisa distinta da própria alma que o 

arrastaria, mas uma espécie de prolongamento temporário seu. O corpo perde a sua alteridade 

inicial à medida que ele permite à alma contornar seus entraves contemplativos por meio da 

rememoração. Rapp é otimista no que se refere à interação da alma com o corpo. Para ela, as 

componentes humanas podem se tornar mais íntimas uma da outra no decurso de uma vida 

filosófica. Por conta disso, ela pode considerar os casos em que o corpo recobre a alma à 

maneira de uma ostra sepulcral como desviantes, antes de normativos. Apenas quando as 

pessoas não filosofam é que seus corpos servem de carapaças, de cascas, às suas almas. O 

encaixe entre a alma e o corpo não é estático: ele pode se estreitar no decurso de uma vida 

filosófica, à medida que a alma se serve do corpo para rememorar. 

O cotejo entre as colocações de Fierro e Rapp evidenciou que o corpo não é uma 

prisão, por si mesmo, para a alma. No pior dos casos, o corpo se assemelha mais a um reflexo 

ou sintoma do “degredo” que a alma impinge a si mesma, quando não consegue alçar voo e 

contemplar os Seres. Por conseguinte, ele também não a impede de contemplar: se a alma 

não contempla, enquanto está encarnada, é porque suas asas ainda não cresceram o bastante. 

Mesmo para os filósofos, são necessárias três encarnações completas e consecutivas para se 

recuperar a plumagem. Além disso, viu-se também que, malgrado a artificialidade inicial do 

encaixe, alma e corpo podem vir a desenvolver uma relação mais próxima daquela de um 

σύμφυτος no que se refere à coesão ou aderência das suas partes, embora jamais se lhe iguale 

plenamente. Ao rememorar, o corpo e a alma complementam-se a fim de produzir algo como 

a “visão do filósofo”, que é capaz de começar no âmbito sensível para chegar, ou se alinhar, 
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ao inteligível. No entanto, esse estreitamento dos laços entre o corpo e a alma parece se dar 

apenas em um sentido, a saber, no uso instrumental do corpo pela alma para fins 

rememorativos. Em momento algum o mito parece admitir qualquer interferência do corpo 

na condução dos desejos e ações da alma. Se um amante desmesurado toma medidas 

extremas e quiçá violentas para aplacar sua emoção diante do amado, isso diz muito mais a 

respeito da sua configurações psíquicas do que acerca da sua corporeidade. A sugestão de 

Bluck, segundo a qual o corpo “corromperia” a alma, encontra mais uma objeção nessa 

unilateralidade do entrelaçamento das componentes humanas. Por fim, esse cotejo permite 

também revisitar uma pendência referente à argumentação socrática sobre a imortalidade da 

alma.  

 Antes de principiar a narrativa, Sócrates concluiu, com certa pressa, o seguinte 

raciocínio: os corpos animados têm a origem do seu movimento “de dentro”, isto é, são 

movidos pelas almas que os habitam. No entanto, a presente reconstrução dessa 

argumentação tem dificuldade em admitir essa leitura. Sócrates distingue claramente aquilo 

que move e é movido por outrem, daquilo que move a si mesmo. Logo, para a alma mover o 

corpo, ela deveria mover uma coisa distinta de si e consequentemente não poderia mais ser 

considerada um princípio de automovimento. O mito mostrou que a alma encarnada que se 

move de uma determinada maneira, a saber, guiada pelo seu cocheiro, não precisa arrastar 

por aí uma carapaça inerte. Na verdade, a alma de uma tal pessoa não considera o corpo como 

uma casca opaca, mas como um instrumento valioso para a rememoração. O mito diria então 

que corpo e alma são uma e a mesma coisa? Não estritamente. De uma perspectiva 

ontológica, corpo e alma são duas coisas bem diferentes: esta se move por conta própria, 

aquele não. Uma é um princípio, o outro é uma coisa gerada. Mas o mito não é uma alegoria 

poética para a doutrina metafísica que Sócrates deixa entrever antes de começar a sua 

narrativa. O mito, assim como a palinódia, é uma ferramenta na sua auto-investigação, a qual 

lhe exige tanto buscar, quanto lapidar a própria alma. Essa modulação da palinódia não 

pretende dissolver qualquer distinção que exista entre a alma e o corpo, mas evidenciar que, 

para os seres humanos, o reconhecimento dessa distinção não pode redundar no total 

desprezo do que é corpóreo, caso queiram tanto filosofar, quanto se auto-investigar. O final 

aparentemente abrupto da argumentação socrática se explica pelo desenlace do mito: a 

palinódia nunca se prestou a tematizar nem a alma, nem o corpo, mas a apresentá-los no 
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contexto de uma auto-investigação ou convite à filosofia. Sócrates apresentou o bastante para 

ilustrar e incentivar o uso instrumental, para fins filosóficos, das percepções corpóreas por 

parte da alma.  

 Novamente, os aspectos abissais da imagem se mostraram heuristicamente frutíferos, 

após alguns embaraços iniciais. A tensão entre as componentes humanas não é apenas um 

motivo literário do mito, mas, antes, uma questão a ser encarada pela auto-investigação, à 

medida que ela conduz o auto-investigador a um confronto difícil e violento consigo mesmo 

e seus limites iniciais. A “meta” do filósofo que rememora é contemplar os Seres o quanto 

antes – tarefa solitária e desencarnada. No entanto, para cumpri-la, ele precisa se acercar de 

um amado e do seu próprio corpo, em um processo algo longo que termina por transformá-

lo em um contra-amante. À primeira vista, essa solução pareceria descabida. Afinal, se a 

alma deseja “transcender” o corpo, por que não se livrar dele imediatamente? Porque encará-

lo como um cárcere, como uma carapaça opaca e inerte pouco contribui à prática filosófica 

– na verdade, isso até intensifica a moléstia que filosofia tentaria remediar, caso pudesse ser 

verdadeiramente efetuada nessas circunstâncias. Essa paradoxalidade do mito também é 

corroborada pela própria narrativa. Ora, se o filósofo deve emular o σύμφυτος divino, por 

que apenas sua alma deve granjear uma maior coesão interna, mas não a sua própria pessoa 

também? Conforme o filósofo rememore, sua alma e seu corpo se aproximarão, embora 

jamais alcancem a integridade de um σύμφυτος imortal propriamente dito175. Trata-se tão-

somente de outras das metas “impossíveis” que o mito prescreve, cujo valor edificante parece 

residir precisamente nessa relativa impossibilidade. Mas o que toda essa “digressão” a 

respeito do corpo e da sua relação com a alma pode informar a respeito da refrega psíquica 

que animou a seção precedente? Retorne-se a cena do embate entre o cocheiro e o cavalo 

mau. 

 O cavalo mau apela à memória dos deleites afrodisíacos para instaurar uma concórdia 

entre ele, o cavalo bom e o cocheiro, a fim de que todos rumem em direção ao amado com a 

mais franca e desimpedida desmesura. Essa mesma memória é ativada novamente quando da 

aproximação com o amado. O cocheiro então vê não só o Ser da Beleza, mas, também, o Ser 

da Temperança, o que lhe permite subjugar sistemática e violentamente o cavalo mau, até 

                                                           
175 “O corpo divino é capaz de funcionar exclusivamente como um apoio ou ‘veículo’ para a compreensão e 

execução da ação inteligente. Um corpo com esses aspectos representa a condição corpórea idônea que apenas 

o filósofo, entre os seres humanos, poderia alguma vez almejar alcançar” (FIERRO, 2013, p. 48). 
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que toda a alma possa se aproximar do amado cheia de reverência e temor. Os variados 

autores comentados, ao longo desta dissertação, consideram que o cocheiro se esforça para 

impedir o ato sexual desejado pelo cavalo mau. Esse posicionamento é, contudo, 

desaconselhável: o mito consistentemente caracterizou o ato sexual como psíquico em sua 

origem e expressão. O corpo não parece fruir nenhum prazer da cópula. Apenas a alma é que 

se compraz com o ato sexual genitalizado. Ciente disso, Fierro tentou atribuir ao encaixe com 

o corpo esse prazer psíquico derivado do sexo. Por meio de Rapp, viu-se que, na verdade, o 

encaixe entre alma e corpo não é inconsequente, embora não redunde no resultado entrevisto 

por Fierro. No mito, corpo assoma como incapaz de atiçar a alma nesta ou naquela direção, 

de desviá-la deste prazer propriamente psíquico para aquele propriamente corpóreo. O corpo 

percebe as imagens terrenas da Beleza, para os quais o cavalo mau arrastaria a alma toda. No 

entanto, o responsável por tornar essa percepção visual da Beleza terrena alguma coisa 

desejável é o próprio cocheiro, que é capaz de apreciá-la noeticamente. Se não fosse por isso, 

a alma jamais se agitaria e se excitaria “sexualmente”: a resposta do cavalo mau é posterior 

à observação do jovem belo pelo cocheiro. Ademais, o mito privilegia o âmbito psíquico de 

tal maneira que qualquer ato sexual corpóreo parece remontar a um ato ou desejo da própria 

alma. Quem penetra, ou tenta penetrar o amado, não é o corpo a princípio, mas o cavalo mau, 

que expõe o próprio pênis no antegozo da posse do jovem. Em contrapartida, à luz da 

sofisticada codificação das práticas sexuais gregas, é possível também pleitear que a “boa” 

penetração psíquica é aquela da alma pelos eflúvios da Beleza, pela emoção, quando ela pode 

ser varada pelo seu contra-amante e experimentar um prazer ainda mais doce do que o 

auferido pela penetração puramente genital. Por mais que práticas sexuais, genitalizadas ou 

não, sejam depreendidas desta ou daquela hierarquia psíquica, o mito cuida de centralizar a 

experiência sexual na alma e, por conseguinte, de dificultar a atribuição de qualquer agência 

ou responsabilidade corpórea ao ato. No máximo, o corpo é uma ferramenta do cocheiro para 

a rememoração. A cópula desmesurada só parece ocorrer quando a alma ignora essa 

ferramenta e termina por arrastar sua grosseira carapaça na direção daquilo que lhe desponta 

como desejável ou amável.  

 A centralização da “sexualidade” na alma termina por também desaconselhar a leitura 

repressora de Obdrzalek. Por mais violento que o cocheiro seja, de fato, com o cavalo mau e 

que reprima sua desmesura, sua ὕβρις, ele termina por oferecer à alma toda o prazer mais 
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doce de todos, superior àquele experimentado pelas almas não-divinas que nunca se detêm 

reverentemente diante dos Seres. Esse prazer superlativamente doce pode ter origem em uma 

experiência exclusiva do cocheiro, a rememoração dos Seres, mas essa experiência atua sobre 

a alma toda, mais especificamente, sobre os canais que a percorrem e sobre a “seiva” que 

escorre por meio deles, a nutritiva emoção. Logo, até mesmo o cavalo, que nunca deixa de 

ser desmedido, pode ter prazer com o autocontrole da alma diante de um jovem belo. Se esse 

autocontrole, porém, implica a proscrição de certas práticas sexuais desmedidas, o mito não 

deixa claro – embora seu “psicocentrismo” tenda mais a rechaçá-lo do que a acolhê-lo.  

 A leitura “integradora”, por sua vez, também apresenta problemas que desencorajam 

sua aceitação irrestrita. Primeiramente, ela parece conduzir a uma certa “sublimação” do 

desejo sexual em prazer contemplativo. Mas se o sexo é pura ou majoritariamente psíquico, 

como parece ser no mito, o que está em questão não é apenas a troca de uma “posição” por 

outra – a penetração ativa por parte da alma do jovem amado, pela penetração passiva por 

parte do Ser, mediada pelo jovem, pelo filósofo? Não se passa do âmbito corpóreo e lascivo 

para adentrar o psíquico e contemplativo: tudo se passa dentro da alma, inclusive a busca e a 

fruição do prazer. Segundamente, não há uma efetiva integração porque não existem desejos 

propriamente diferentes. Os cavalos não almejam coisas diferentes entre si, que difeririam 

daquelas ambicionadas pelo cocheiro. Todos respondem aos Seres, ou pelo menos ao Ser de 

Beleza. O que provoca o conflito e o torna tão determinante para a condução da alma é que 

cada parte compreende e responde diferentemente a esse mesmo estímulo176. O cocheiro não 

nega o desejo de cavalo algum, assim como não pretende saciar apenas ou exclusivamente o 

seu. Na verdade, o que ele faz é apreciar exclusivamente um certo objeto, avistável tão-

somente por ele, para obter um prazer incomparável que felizmente pode ser compartilhado 

por toda alma. Terceiramente, por mais imprescindível que as contribuições de Ferrari sejam 

para esta reconstrução da refrega psíquica, é necessário qualificá-las: o proveito generalizado 

que decorre do comando do cocheiro não é buscado enquanto um “bem”. Os bens se 

encontram conspicuamente ausentes do mito: tudo se resolve pela brutalidade, pelo assombro 

e o prazer. O assombro inibe o cocheiro de consentir ao projeto de prazer do cavalo mau, ao 

                                                           
176 Inversamente, se os cavalos pudessem discernir que a causa de sua agitação não é o jovem belo, mas o Ser 

de Beleza que o cocheiro avista através do jovem belo, não haveria contenda. No entanto, como apenas o 

cocheiro é capaz de discernir os Seres, os cavalos jamais compreenderão o que é que lhes desvaira de tal 

maneira.  
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mesmo tempo que lhe infunde da força necessária para detê-lo. Por sorte, ou conveniência 

literária, essa autodominação termina por amadurecer o mais doce dos prazeres. Para 

sustentar, então, que o cocheiro se preocupa com o “bem do todo”, além de introduzir uma 

questão aparentemente alheia à narrativa – que pode, contudo, subjacer a sua literalidade – 

falseia o processo “deliberativo” do cocheiro: ele jamais cuida de “alocá-lo [o desejo do 

cavalo mau] em seu devido local” (FERRARI, 1987, p. 195). O que ele aprende da partição 

é que cabe a ele, o cocheiro, impor-se e valer-se da motricidade dos cavalos para chegar 

aonde ele deseja e da maneira que convém para alcançar um tal objetivo e frui-lo devidamente 

– de nada valeria chegar até o jovem à maneira proposta pelo cavalo mau, por exemplo. Nesse 

sentido, o cocheiro de Ferrari se aproxima pontualmente do cocheiro “egoísta” de Obdrzalek: 

“a motivação [do cocheiro] para cuidar [dos cavalos] da alma [é], em sua grande parte, 

instrumental” (2012, p. 103). No entanto, essa compreensão instrumental da relação entre o 

cocheiro e seus cavalos falseia seu estatuto enquanto facetas de um mesmo σύμφυτος. O 

cocheiro não “usa” mais os cavalos do que é “usado” por eles, independentemente de quem 

esteja efetivamente por detrás das rédeas. Por se tratar de um σύμφυτος, a alma, malgrado 

suas tensões, goza de uma interconexão que interdita uma compreensão puramente 

instrumental da relação entre as suas partes. A instrumentalização do corpo pela alma, 

portanto, aproxima-se apenas parcialmente de uma tal interconexão: as fruições da alma 

parecem se estender apenas à própria alma. Todo o prazer no mito é apresentado como 

psíquico – nada é dito sobre uma suposta contraparte ou desdobramento corpóreo seu. A alma 

de um filósofo pode terminar saciada, em sua inteireza, mais do que qualquer outra alma não-

divina encarnada. No entanto, isso jamais parte de uma preocupação para com a sua 

totalidade ou respeito para com os desejos individuais dos cavalos, mas apenas do maior 

alcance da visão do cocheiro, que lhe permite responder ao estímulo erótico de uma maneira 

diferenciada dos cavalos – como se ele fosse um agente de segunda ordem em comparação a 

agentes de primeira ordem.  

 O papel do corpo como uma ferramenta para a rememoração se estende mais do que 

se esperaria. Além de permitir à alma não-divina depenada um acesso aos Seres, o corpo 

também lhe permite encarar seus desafios constantes de condução. Antes da encarnação, o 

condutor de uma alma não-divina que alça voo se vê às voltas com sua montaria. O tumulto 

causado pelos dois cavalos provavelmente se origina no peso que o cavalo mau faz para 
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baixo, em direção à terra. O cocheiro, porém, deseja seguir a περιφορά celeste, isto é, mover 

a alma na direção circular e ascendente descrita pela revoada plácida dos deuses. Nos céus, 

o cocheiro se encontra ciente da sua posição enquanto o detentor das rédeas da alma: seu 

êxito e seu fracasso se devem à sua atuação como cocheiro. Jamais ele se comporta como um 

terceiro cavalo, dividido entre a desmesura e a reverência, como acontece ao encarnar. O 

cavalo mau, por sua vez, atrapalha o cocheiro enquanto força motriz da alma: ele não se 

pretende um cocheiro cioso de mobilizar a inteireza da alma na direção do objeto por ele 

visado. Ele simplesmente pesa e arrasta a alma até que vence ou não esse “cabo de guerra”. 

A encarnação, em contrapartida, confronta a alma com uma organização bem menos estável 

ou rigidamente demarcada.  

O cocheiro e o cavalo mau parecem ter chances iguais de assumir não só a dianteira, 

mas, também, o comando propriamente dito da alma inteira, de acordo com suas respostas à 

emoção erótica. Independentemente do resultado desse embate pela supremacia, o 

direcionamento da alma já está garantido: tanto o cocheiro, quanto o cavalo rumam para o 

amado. Apenas o modo dessa aproximação é o que muda. A mais extremada provação com 

que a alma se depara, antes de encarnar, é reapresentada sob uma nova perspectiva após a 

encarnação. A alma não está mais cindida por duas forças que a puxam em direções opostas, 

mas por dois projetos unificadores distintos. Por um lado, isso significa que o cocheiro pode 

ser persuadido pelo cavalo mau. Nos céus, não há argumento que convença o cocheiro a se 

deixar arrastar rumo à terra: nada lá parece lhe interessar tão intensamente quanto os Seres. 

Por outro, isso significa que o cavalo mau pode ser adestrado, conquanto violentamente, pelo 

cocheiro. O adestramento é possível na terra porque cocheiro e cavalo mau se mobilizam na 

mesma direção, a saber, aquela de uma imagem terrena da Beleza. Nos cimos celestes, a alma 

não-divina não dispõe de um corpo, de modo que ela é literalmente insensível às imagens de 

qualquer Ser. O cocheiro, então, deve dirigir os seus cavalos para uma região em que nada 

lhes assoma como particularmente recompensador ou interessante, já que nenhum dos dois 

vê os Seres, enquanto o cavalo mau tenta arrastá-lo no sentido contrário. Apenas na terra, por 

conta do corpo, a ação do cavalo mau pode levar a alma a ter algum contato com os Seres, 

assim como a ação do cocheiro pode surtir algum efeito significativo no cavalo mau, no que 

se refere à condução da alma para uma melhor nutrição epistêmica. O cocheiro que completa 

exitosamente um périplo contemplativo, dentro dos limites não-divinos, não tem garantia 
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nenhuma de que sua próxima revoada obterá um resultado comparável. O cocheiro encarnado 

que reduz seu cavalo mau ao temor e reverência diante do jovem belo, por sua vez, parece 

contar com maior estabilidade: ele é capaz de frustrar sistematicamente os arrobous do cavalo 

mau.  Tudo isso parece indicar o seguinte: por mais que a alma carregue algo desse 

treinamento após a desencarnação, o mito não parece se prestar exclusivamente a esse fim. 

Não parece ser um mito para a alma tão-somente, encarnada ou não, mas, antes, para a pessoa 

conformada pelo seu encaixe maleável com o corpo terrestre. Nesse sentido, quando o mito 

se esforça por aproximar a alma do corpo não é porque ele se arvora em uma determinada 

compreensão ontológica que os aproxime efetivamente. Trata-se apenas de uma maneira de 

salientar que, malgrado a primazia da alma sobre o corpo enquanto componentes humanas, 

o corpo desempenha uma função importante na vida humana, especialmente quando se leva 

em consideração o papel da própria alma na vida humana.  

No seu nível mais superficial, o mito convida à equiparação dos seres humanos às 

suas almas: “nós” somos as almas ou, pelo menos, éramos antes de encarnar. Nessa leitura, 

o uso instrumental do corpo não passaria de um expediente psíquico para abreviar o tempo 

de espera pela recuperação de sua plumagem. A vida humana, a estadia da alma na terra, 

seria tão-somente um desvio incômodo e pontual da verdadeira “rotina” da alma não-divina: 

seguir a revolução celeste nos coros divinos. Ao mesmo tempo, o mito desaconselha uma 

valorização da alma que implique uma desvalorização total do corpo. O corpo não pode ser 

arrastado por aí, como uma casca qualquer, como alerta a imagem da ostra. Como, então, 

essa primazia da alma sobre o corpo deve ser encarada pelo filósofo? 

O narrador do mito explicitamente se conta entre os poetas “cá de baixo” que jamais 

hinearam ou hinearão a região supracelestial de maneira a lhe fazer jus (247c4-5). Esse 

mesmo narrador é quem marca o “agora” da alma que arrasta o corpo por aí. Ele não é uma 

alma não-divina desencarnada, mas alguém não muito diferente dos demais poetas terrestres: 

ele é uma pessoa, uma alma não-divina encarnada. Esse mesmo narrador constrói sua 

narrativa em cima de um instigante equívoco. Pouco antes de principiar a narrativa, a 

palinódia apresenta as asas da seguinte maneira: “[a asa] das coisas relativas ao corpo, de 

certa maneira, é a mais afim ao divino” (κεκοινώνηκε δέ πῃ μάλιστα τῶν περὶ τὸ σῶμα τοῦ 

θείου – 246d6-e1). Segundo o símile, as asas pertencem à alma – o que é corroborado logo 

mais pelo mito, quando se constata que “toda a alma era emplumada” (251b7). Ao mesmo 
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tempo, a asa é do corpo, mas, também, afim ao divino. Não se trata de uma inconsistência ou 

contradição, como observa Rapp, mas, antes, de uma estratégia de composição que amiúde 

é empregada no mito: 

A imagem analógica é inicialmente introduzida como sendo da alma, 

presumivelmente de uma alma desencarnada ou que ainda não encarnou. Essa 

característica, contudo, encontra-se atenuada aqui, com a asa sendo descrita como 

sendo “do corpo”. Esse misturar de categorias é duplicado dentro do detalhamento, 

já que a asa é tanto “do corpo”, quanto aquilo que é “mais afim ao divino”. A asa 

assim figura um hibridismo poroso da alma, entre seus aspectos e potencialdiades, 

antes de uma combinação de partes rigidamente separável (2014, p. 41) 

 Aparentemente, existem várias coisas do corpo que são afins ao divino. A asa é 

simplesmente a mais afim de todas. Antes mesmo de se começar o mito, sabe-se, então, que 

as coisas corpóreas podem ser mensuradas por sua variante afinidade para com a divindade. 

No entanto, a asa parece ser exclusivamente da alma, malgrado a sua maior ou menor 

afinidade com o divino. Diante desse aparente impasse, Rapp chegou à seguinte solução: o 

mito se constrói a partir de uma perspectiva em que alma e corpo não são duas coisas 

radicalmente distintas. Ao contrário, elas mantêm uma intimidade profunda a ponto de aquilo 

que é psíquico também pode ser considerado corpóreo. O “poeta ousado” que narra o mito, 

então, parece reconhecer que, embora, no seu cerne, ele seja uma alma, essa alma está, na 

medida do possível, entrelaçada a um corpo. Os alicerces da narrativa apontam, portanto, 

para uma das suas principais conclusões, qual seja, a de que o corpo não deve ser considerado 

uma coisa distinta da alma, a fim de que ele seja usado para a rememoração. Ademais, esse 

apreço pelo corpo, a ponto de confundi-lo com a alma ou, ao menos, atenuar 

significativamente os limites que os separam, aproxima o filósofo do deus que ele procura 

emular. Sua alma emula o deus-guia enquanto alma que busca certa hierarquização “interna” 

entre as suas diferentes partes e certo entrelaçamento “externo” com o corpo, para dele se 

servir filosoficamente. Outro indício que corrobora essa mistura entre a alma e o corpo reside 

na surpreendente e contenciosa ausência de um carro no mito. Morgan apresenta um 

pitoresco relato de caso que elucida muito dessa resiliente questão do Fedro: 

Quando alguém ensina o diálogo, esse alguém se depara amiúde com estudantes 

que gastam considerável energia tentando descobrir o que o carro representa. [...] 

No nosso mundo, o cocheiro é situado em um carro de onde ele dirige os cavalos. 

Mas no mundo simbólico do mito, em que falamos de uma alma desencarnada, não 

há simplesmente nada para o carro representar. [...] Se nós nos perguntarmos que 

coisa é que é movida pelo poder e direcionamento da alma, nós podemos responder 

[que é] o corpo. Não há, contudo, um corpo para a alma nesse momento do mito 

(2012, p. 334-335) 
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 A ausência de um carro pode dificultar a pronta visualização de uma unidade psíquica 

a partir da σύμφυτος δύναμις, mas, conforme previamente argumentado, não prejudica a 

serventia da imagem: ao contrário, ela a auxilia. Não obstante, a subtração do carro merece 

ser examinada mais a fundo, uma vez que pode se revelar mais do que um mero entrave 

representativo da imagem.  

O motivo da equitação, que permeia rica e profusamente o mito, também dramatiza 

a dificuldade de compreender o que é um princípio de automovimento, algo que move a si 

mesmo. Por um lado, fora do contexto mítico, cocheiros e cavalos não movem a si mesmos, 

mas a um carro. O corpo parece ser esse carro movido pela alma. Por outro, no contexto 

mítico, o cocheiro e os cavalos movem a si mesmo, com ou sem carro, com ou sem corpo. A 

presença ou ausência de um carro ou corpo não influi sobre a capacidade da alma de mover 

a si mesma177. Mas não estaria Morgan sendo demasiado precipitada ao defender que não há 

carros na cena inicial do mito? Afinal, se os carros são corpos e os deuses são representados, 

conquanto problematicamente, como seres encarnados imortais, eles não teriam carros? Pelo 

menos, é isso que sustenta Fierro: 

Na imagem mítica, o carro, que é conduzido pelos cavalos e pelo cocheiro (isto é, 

pela alma), deve representar o corpo. Assim, em Fedro 246e5 nós encontramos 

uma referência ao ‘carro’ [πτηρὸν ἅρμα] conduzido por Zeus, o líder do ‘exército 

de deuses’. [...] A imagem parece ser nessa passagem um ‘corpo-carro’ que é 

movido pela força das partes irracionais da alma, as asas dos cavalos, e mantida na 

direção correta pela liderança inteligente de Zeus (2013, p. 46) 

 Fierro não espera por um momento posterior à cena inicial do mito para admitir a 

presença de carros e corpos, ao contrário de Morgan. O πτηρὸν ἅρμα de Zeus seria indício 

suficiente de que todos esse entraves de visualização apontados por Morgan, e sustentados 

diligentemente aqui, não passariam de elocubrações inconsequentes. Antes de se atentar para 

os desdobramentos dessa divergência de interpretação, cabe ressaltar o que a causou, a saber, 

uma contenda de tradução. Para defender que, malgrado o esforço dos seus alunos, não há 

um carro na cena inaugural do mito, Morgan se apoia em Griswold que argumenta de maneira 

pretensamente exaustiva nesse sentido. Segundo Griswold: 

As três possibilidades [de se ler um carro no mito] são ζεύγους (246a7), ἅρμα 

(246e5) e ὀχήματα (247b2). [...] Para ζεύγους, “parelha equina” é preferível [...], 

                                                           
177 “Traduzir ἡνιόχου por ‘cocheiro’ antecipa o fato de que é parte da natureza da alma estar relacionada a algo 

distinto de si mesma. Ademais, esse algo parece com um carro no sentido em que ambos existem como [coisas] 

desprovidas de vida. Mas não é um carro – é um corpo. [...] Estritamente falando, então, nesse ponto [246a5-

6], no segundo discurso, ἡνιόχου não é um cocheiro; é um condutor cuja função é controlar os cavalos da alma 

e quaisquer poderes e capacidades que pertençam à natureza da alma” (WHITE, 1993, p. 99). 
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já que está no plural e que Sócrates começa a falar de cavalos na próxima sentença. 

Ademais, os ζεύγη são alados e as asas orgânicas e naturais parecem fora de lugar 

em um aparato artificial [como uma carruagem] [...]. A ἅρμα é dita ser alada, de 

modo que o mesmo argumento se aplica [...]. ὀχήματα é um pouco mais difícil, 

mas o contexto torna “carruagens” [uma escolha] suspeita. Sócrates diz que os 

ὀχήματα são εὐήνια, isto é, “obedientes às rédeas”, uma descrição mais apropriada 

aos cavalos do que às carruagens (1986, p. 262) 

 Os termos que poderiam ser compreendidos ou traduzidos como “carro”, segundo 

Griswold, podem ser compreendidos inteiramente a partir do cocheiro e dos cavalos da 

imagem e da alma, sem necessidade alguma de acréscimos corpóreos. Fierro disputa 

diretamente o campo semântico de ἅρμα e ὀχήματα com Griswold, embora não faça menção 

alguma a ζεύγους. O cotejo desses posicionamentos pode esclarecer o que sustenta cada uma 

dessas leituras diametralmente opostas. Destarte, no que se refere à impossibilidade de se 

tomar ἅρμα por “carro”, Griswold é bem claro: como o carro pode ser alado, se as asas são 

“orgânicas” e o carro é “um aparato artificial”? Fierro contra-argumenta: “as asas começam 

a crescer a partir do corpo, como se derivassem seu ‘combustível’ inicial dele. Logo, faz 

sentido pensar que ἅρμα significa aqui [...] o conjunto inteiramente alado de carro e cavalos” 

(2013, p. 46). Apresentadas dessa maneira, ambas as colocações são problemáticas. Por um 

lado, Griswold não se atina para a flexibilidade com que o mito trabalha as noções de 

artificialidade e organicidade. Por que não poderia o artificial se misturar com o orgânico 

nesse aspecto, se nos demais essa mistura ocorre – conforme atestam as suas próprias 

observações citadas mais acima? Por outro lado, Fierro se fia em uma leitura bem específica 

dessa mistura para defender a leitura de ἅρμα como “carro”. Nada no mito garante que a 

“corporeidade” das asas indique que elas efetivamente cresçam a partir do corpo. Se as asas 

são, ao mesmo tempo, corpóreas e psíquicas, por que elas necessariamente haveriam nascido 

do corpo? O mito já explicitou que, malgrado a participação do corpo no renascimento das 

asas de uma alma não-divina encarnada, elas crescem a partir da alma. Logo, um ἅρμα alado 

não parece ser indício conclusivo para nenhuma das leituras aventadas acima. Ademais, 

ressalta-se o seguinte: “ἅρμα” ocorre apenas em referência a Zeus. Os deuses são figurados 

como viventes imortais encarnados de maneira confessadamente problemática, de modo que 

tanto a presença, quanto a ausência de um carro mantêm em aberto a questão da dificuldade 

de construção da imagem da alma apontada por Morgan. A presença de uma carruagem 

poderia ser tanto outro “erro” de composição, quanto um acréscimo deliberadamente 

problemático, a fim de contribuir para a abissalidade dessa representação da alma.  
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O caso de ὀχήματα é bem mais simples. Para Griswold, a caracterização das ὀχήματα 

como εὐήνια mostra que se trata dos cavalos, antes de um carro, porque carros dificilmente 

seriam ditos “obedientes” a rédea alguma. Fierro rebate esse argumento da seguinte maneira:  

Mesmo que a obediência ou falta de obediência do cavalo seja responsável pelo 

equilíbrio do carro ou pela sua falta, o tipo de cavalo presente na alma é conectado 

ao tipo de corpo que a alma habitou. Isso é claro do elo entre o cavalo negro e 

indômito nas almas humanas e habitação da alma de corpos mortais (2013, p. 46) 

 Fierro surpreendentemente retoma a tese de Bluck, segundo a qual a constituição da 

alma varia de acordo com a sua encarnação. Uma alma que não obedece às rédeas é uma 

alma que habitou um corpo mortal e se deixou corromper. É uma alma cujo carro provocou 

ou ocasionou o seu tipo de resposta às rédeas do cocheiro. Para admitir sua réplica a 

Griswold, seria necessário admitir que o cavalo mau não é mau e proveniente das coisas más, 

mas que ele simplesmente se tornou mau após uma encarnação mortal – o que convida a 

certos embaraços que já foram respondidos (2.3). No que se refere, pelo menos, aos ὀχήματα 

obedientes, Griswold é mais convincente. O mito parece dificultar um posicionamento claro 

a respeito da presença ou não de carros, mas, também, não parece oferecer qualquer indício 

seguro de que eles estariam lá presentes.  

No contexto da leitura defendida aqui, essa indeterminação é particularmente 

frutífera. Ela só contribui para a sutil, mas determinante tendência da narrativa de misturar –  

senão abertamente de confundir – alma e corpo, dando já mostras dessa emulação filosófica 

do ideal divino de coesão conatural na composição da alma e do vivente. Outrossim, essa 

tensão entre a presença e a ausência se coaduna à confessadamente dificuldade de Sócrates 

de conceber aquilo que ele não vê, nem intelige devidamente: tanto o divino, quanto a alma 

são objetos que escapam ao domínio de Sócrates, mas que ele deve trabalhar no limite das 

suas capacidades. Para confeccionar a alma, Sócrates se serviu dos motivos míticos 

tradicionais, mas cuidou de trabalhá-los de maneira a respeitar a peculiaridade de seu objeto 

e da investigação que incidira sobre ele. No entanto, ele não foi plenamente capaz de 

conceber a alma “em si mesma”: algo da imagem e da narrativa evoca o corpo, mesmo 

quando ele não deveria estar presente. Antes de considerar isso uma desvantagem, 

argumentou-se que isso, na verdade, auxilia à auto-investigação, uma vez que o ser humano 

não se reduz completamente a uma alma. Nesse sentido, os “deslizes” socráticos podem ser 

considerados sob o seguinte prisma: eles contextualizam a identificação do ser humano, 

especialmente o filósofo, com a alma. Somatizando um pouco a alma, por assim dizer, na 
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imagem e na narrativa, Sócrates consegue evitar o risco de considerar o corpo um mero 

empecilho, para apreciá-lo enquanto ferramenta filosófica.  

O mito sela o entrelaçamento da alma com o corpo mediante a memória. As 

percepções corpóreas se tornam filosoficamente proveitosas à medida que elas ativam a 

memória psíquica, como se o corpo transportasse a alma, por assim dizer, ao momento 

preciso em que ela avistou a Beleza juntamente à Temperança. O transporte temporal 

acompanha também um transporte espacial: a memória desloca a alma da sua atual 

localização terrena para as margens mais limítrofes do céu, de onde ela tentava espichar a 

cabeça do seu cocheiro acima do “peitoril” celeste. A memória não só alinha a visão do 

filósofo àquela da sua alma antes da encarnação, mas as sobrepõe de fato. O filósofo vê, ao 

mesmo tempo, o jovem à sua frente e os Seres acima do altar sagrado – embora sejam visões 

qualitativamente distintas. A rememoração dos Seres enseja, de certa maneira, aquela dos 

costumes e ocupações da divindade que guiou a alma do filósofo antes da encarnação. 

Novamente, é como se as percepções lograssem reduzir a distância entre o céu e a terra, para 

que a alma do filósofo possa de novo alçar voo ou, pelo menos, agir de maneira condizente 

a essa expectativa – como atesta a refrega entre o seu cocheiro e o cavalo mau. A 

rememoração, produto do estreitamento dos laços entre as componentes de um vivente mortal 

que filosofa, recria, na terra, o céu que serviu de terreno de provações para alma não-divina, 

a fim de dar especialmente ao cocheiro uma nova oportunidade de adestrar sua montaria e 

emular adequadamente o deus-guia.  

A prova do filósofo não é a mesma com que a sua alma se deparou antes de encarnar, 

malgrado as semelhanças. O filósofo não se cinde em duas direções opostas: ele não deseja, 

como a alma, subir e descer simultaneamente. O cocheiro e o cavalo mau continuam 

presentes na sua alma, mas, agora, eles lutarão pela maneira de prosseguir em uma mesma 

direção. A prevalência do cocheiro sobre o cavalo mau não conduz o filósofo até o  

ὑπερουράνιος τόπος: vivente mortal, ele jamais deixa a superfície terrestre. A vitória do 

cocheiro, porém, não é inconsequente. Ela permite que a visão do filósofo se aguce, de modo 

que, quando ele olhar para as coisas ao seu redor, ele também veja, mais além no horizonte, 

as paragens supracelestes que refulgem através dessas imagens terrenas tão acercadas. 

Ademais, ela mescla a contemplação anterior dos Seres à visão corpórea atual do seu 

potencial contra-amante. À primeira vista, então, o comando da alma pelo cocheiro equivale 
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a uma espécie de expansão das fronteiras do filósofo. A partir da sua alma imortal, ele passa 

a considerar o mundo sob outra e mais generosa escala espacial e temporal. Mas se trata de 

bem mais do que isso. O filósofo não vive apenas em um mundo muito maior, em que a terra 

se estende no céu e o passado insuspeitado se acomoda logo antes do presente imediato. O 

filósofo vive também uma espécie de circularidade: na terra, ele encontra o céu, assim como 

no presente ele se depara com o passado. O ponto de partida do filósofo se colapsa na sua 

linha de chegada. Sem deixar o solo, ele completa à sua maneira a revoada celeste. A 

encarnação deixa de ser um marco definitório, uma vez que o passado, presente e futuro da 

alma se reúnem sob a figura do esforço contínuo em prol da contemplação. A rememoração, 

nesse sentido, seria uma espécie de “contemplação encarnada”, uma modulação sua antes de 

qualquer coisa radicalmente distinta ou inferior. A vitória do cocheiro descortina um mundo 

que não se acaba na linha do horizonte, mas que percorre tempos e paragens que certamente 

extrapolam a mortalidade do filósofo.  

O mito explica esse redimensionamento por meio da equiparação entre “nós” e as 

nossas almas. São as almas ditam os limites e contornos do mundo humano, desde o seu mais 

próximo até o seu mais longínquo. Essa equiparação, porém, não deixa de produzir um 

deslocamento instigante. O ser humano só se descobre uma alma à medida que filosofa, que 

rememora os Seres e os deuses que habitam acima de si. Logo, para se ver como uma alma, 

é preciso se servir do corpo também. A alma pode informar a vida humana inteiramente, mas, 

sozinha, ela não conseguiria alcançar suas próprias metas no estado em que se encontra. O 

mito, então, não encoraja uma equiparação entre o ser humano e a alma a fim de descartar o 

corpo, mas a fim de salientar seu papel como ferramenta fundamental para essa alma tanto 

rememorar em vida, quanto contemplar o mais rapidamente possível após o seu término. 

A inesperada reabilitação filosófica, se não do corpo, pelo menos das percepções 

corpóreas, complementa muito do que se defendeu acerca da abissalidade da imagem da alma 

erigida a partir dos escombros da lógica linear da narrativa mítica. A relação entre a alma e 

o corpo, na economia da palinódia, foi legada à narrativa como um problema a ser 

solucionado ou como uma hipótese a ser corroborada. O mito encoraja uma forte, se não 

completa, identificação entre o ser humano e a alma, de modo que, ao narrar a imortalidade 

da alma e a sua sobrevivência ao corpo, a vida humana pode ser compreendida como uma 

modulação ímpar na trajetória da alma imortal que almeja se aproximar do ὑπερουράνιος 
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τόπος a fim de contemplar. Sob esse prisma, o corpo desempenha uma oportuna função para 

a alma: ajudá-la a aliviar a penúria epistêmica decorrente da sua atual e transitória condição. 

O corpo pode não levar a alma até onde ela deseja ir, mas curiosamente a permite um acesso 

aos Seres que é, ao mesmo tempo, um acesso a si mesma: as percepções da alma ensejam a 

rememoração. A alma que rememora pode “contemplar” os Seres sem deixar a superfície 

terrestre, sem voar. Essa contemplação, contudo, é de segunda-mão. Trata-se apenas de 

revisitar aquilo que a alma já viu nos seus périplos bem-sucedidos anteriores. A rememoração 

dos Seres deflagra também um conflito na alma: suas diferentes partes brigam pela 

supremacia novamente. A vitória do cocheiro sobre o cavalo mau leva à manutenção da 

rememoração dos Seres, bem como à emulação do τρόπος divino, que visa aproximar a φύσις 

da alma não-divina e encarnada, na medida do possível, àquela da divindade que outrora a 

guiou pelos céus. Nessa emulação, a alma se diviniza duplamente, por assim dizer. Por um 

lado, a vitória do cocheiro confere à alma não-divina uma maior estabilidade: o cavalo mau 

está domado e não tem mais condições de tomar as rédeas, figurada e literalmente, da alma. 

Por outro lado, solidifica-se a instrumentalização do corpo pela alma. O corpo se 

“transforma” em uma ferramenta da alma ávida pelo contato com os Seres. Nesses dois 

níveis, a alma não-divina do vivente mortal se aproxima, resguardadas as devidas proporções, 

dos ideias de conaturalidade do vivente imortal: sua alma experimenta menos conflito entre 

suas partes, assim como sua alma e seu corpo estão entrelaçados mais intimamente, à medida 

em que a visão corpórea se duplica ou redunda na rememoração psíquica. A limitada, porém 

frutuosa, aproximação da dupla conaturalidade divina, responde também ao “problema” que 

ensejou a narrativa, acerca do movimento do corpo pela alma. O mito não dramatiza uma 

alma a mover um corpo, à maneira de um objeto que move outra coisa distinta de si mesmo, 

mas uma alma que, por mover a si mesma, move o corpo que ela habita. O corpo é uma 

espécie de apêndice ou instrumento que complementa o movimento da alma em direção aos 

Seres. Essa leitura edificante do mito, porém, só pode ser proposta mediante certas torções 

da própria narrativa, como já foi previamente apontado (3.2).  

A alma não-divina aspira a um ideal divino de coesão “interna” – a relação entre as 

suas partes diferentes – e “externa” – sua relação com o corpo – a fim de se aproximar do 

σύμφυτος o mais possível. Mas como Sócrates, ou qualquer outro poeta cá de baixo, poderia 

haver adivinhado no que consiste o divino, a ponto de poder idealizá-lo e apresentá-lo em 
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um mito? Ora, Sócrates confessadamente edificou esse ideal de maneira problemática: como 

qualquer pessoa, ele nunca viu ou compreendeu o suficiente a divindade para concebê-la de 

maneira adequada. Seu ponto de partida para a construção de tão excelso ideal repousa em 

última instância menos em uma revelação extática, digna dos mistérios eleusinos celebrados 

por seu interlocutor, do que em uma projeção cuidadosamente calculada do mortal sobre o 

imortal, do humano sobre o divino.  

O divino confeccionado por Sócrates, figurado ao longo do mito, parece muito com 

um “humano” melhorado, como se o horizonte da palinódia fosse aquele de uma teologia 

negativa avant la lettre. Como ele articulou esse super-homem? Simplesmente, ele permitiu 

que os deuses contornassem sem maiores dificuldades as limitações que demarcam a 

condição humana ou não-divina no mito. Sua alma é cindida, mas harmoniosa. Está 

encarnada, mas foi conjuntamente engendrada com o seu corpo, o qual sempre possuirá. Ela 

tem asas, mas jamais as perde ou danifica. Ela levanta voo, mas sempre retorna à morada 

bem-nutrida. Ela não chega ao ὑπερουράνιος τόπος, mas consegue e equilibrar no dorso 

celeste, ocupando as margens que separam o espaço daquilo que jaz mais além dele, com 

perdão da metáfora. À primeira vista, é bem razoável que os deuses não estejam sujeitos às 

mesmas restrições que os seres não-divinos. Mas a economia a partir da qual Sócrates erige 

esse contraste é demasiado provocadora para passar desapercebida. A substituição de um 

cavalo mau por outro bom é tudo que é necessário para que os deuses possam fazer tudo que 

os mortais não podem. Ao mesmo tempo, essa substituição tão pequena é o que permite a 

figuraração do divino como uma espécie de ideal que pode ser, conquanto precariamente, 

alcançado. A alma não-divina, componente dos mortais, deve agir como se não fosse 

estruturada por um cavalo constitutivamente mal, embora nunca o deixe de ser. Com a vitória 

do cocheiro, porém, essa alma tão problemática alcança uma inesperada, embora relativa, 

estabilidade: “quando a alma está no seu melhor estado, [os cavalos] são quase 

imperceptíveis” (ROWE, 2009, p. 147). O mito ensinaria, então, a se ignorar os cavalos, esses 

aspectos conturbados ou epistemicamente “míopes” da alma? Pelo contrário, o cocheiro só 

consegue se impor sobre a montaria posto que reconheça os cavalos, que integre a alma, 

embora jamais satisfaça seu pendor para a desmesura. A narrativa da sua vitória não 

recomenda que o cocheiro ignore os cavalos, mas que efetivamente lide com eles e com 

aquilo que eles podem lhe proporcionar, a saber, a força motriz para aproximá-lo dos Seres, 
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seja através da rememoração, seja através da contemplação. A alma não-divina termina 

fazendo algo que a alma divina jamais faria a fim de se lhe acercar: à condução plácida dos 

deuses, opõe-se o sanguinolento e ímpar adestramento do cavalo mau. Ela olha para o divino 

a fim de solucionar os seus problemas e nisso consiste a sua “divinização”, antes de uma 

aproximação ou assemelhação de fato. Mas será que o mito se esgota nisso, em um programa 

paradoxal para a alma, que deve se divinizar para lidar melhor com a sua mortalidade?  

A narrativa aconselha expressamente que se identifique o ser humano à sua alma. 

Para que o ser humano aceda a uma tal identificação, isto é, para que ele se comporte de 

acordo com o que se esperaria de uma alma não-divina encarnada imortal, ciosa de 

contemplar os Seres, ele precisa se servir do corpo de uma determinada maneira, a saber, de 

maneira instrumental. Nesse sentido, a instrumentalização do corpo pela alma é análoga à 

instauração de uma hierarquia na alma: ambos os “todos” em questão carecem de um 

ordenamento verticalizado. A alma carece de um cocheiro que se imponha sobre os cavalos, 

enquanto o ser humano, mais especificamente o filósofo, “carece” de uma alma que 

instrumentalize seu corpo para contemplar os Seres. Nesse sentido, o ensinamento do mito 

poderia ser toscamente condensado na seguinte máxima: “pratique-se filosofia a fim de 

ordenar as partes da alma, de modo que o cocheiro domine, e ordene as componentes do 

vivente mortal, de modo que o corpo seja o instrumento rememorativo da alma”. Uma 

formulação tão clara e sucinta lamentavelmente trai o esmero com o mito trabalha as suas 

imagens, especialmente aquela da alma. 

 A alma que protagoniza o mito é extremamente somática na sua figuração. Suas asas 

são as coisas “do corpo” mais afins ao divino. Vasos circulam e latejam dentro da alma, à 

maneira de um vegetal enraizado na terra, o que dota a alma de várias funções análogas às 

biológicas, como a nutrição e o crescimento. A alma sangra quando o cocheiro fustiga o 

cavalo mau. Os cavalos da alma têm corpos de cavalos: crinas, patas, ancas e, até mesmo, 

órgãos genitais, o que permite a figuração de uma cópula intrapsíquica (2.2, 3.2). A ἐποπτεία 

do cocheiro é reproduzida pelo filósofo que meneia a cabeça para cima, mas não consegue 

ainda alçar voo – como se a cabeça do filósofo equivalesse diretamente à cabeça do cocheiro 

da alma. Os limites que separariam a alma do corpo são continuamente atenuados pelo mito, 

de modo que, ao final, para o vivente mortal, para o ser humano, que filosofa, não parece 

haver diferença funcional entre as suas componentes. Por mais que de per si alma e corpo 
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possam ter suas significativas diferenças, para o filósofo, o corpo é um prolongamento, 

conquanto artifical, da alma. Logo, a colocação de Rapp, de que a alma se torna corpo e vice-

versa no mito, deve ser qualificada: o mito não labora para aproximá-los, mas, embora os 

distinga, efetivamente os funde e associa. Sob essa perspectiva, em um nível de compreensão 

mais fundamental, o mito é mais sobre uma pessoa conciliando diferentes dimensôes ou 

âmbitos seus do que sobre uma alma que se acerca de um corpo a fim de rememorar. As 

diferenças ontológicas entre a alma e o corpo, aludidas no início da ἀπόδειξις, servem de 

motivos literários para uma auto-investigação em que o auto-investigador emerge como o 

filósofo, um composto de qualificada, mas inegável, unidade.  

À primeira vista, a alma e o corpo não poderiam ser mais adversos: sua união é 

mecânica, um se move por conta própria, o outro só pode ser movido por outrem. Todas essas 

diferenças demarcadas claramente antes do mito são paulatina e sutilmente solapadas pelo 

desenrolar da sua narrativa. Para filosofar, as circunstâncias inicialmente artificiais do 

encaixe entre a alma e o corpo devem ser completamente eclipsadas, não apenas de modo a 

instaurar uma harmonia ou cooperação entre os dois, mas principalmente a fim de instaurar 

uma íntima afinidade entre os dois. Se, na narrativa, o corpo assoma como um instrumento a 

ser utilizado pela alma a fim de rememorar o que está distante e, nesse sentido, inacessível, 

isto é, se o corpo funciona como uma espécie de “telescópio” que ativa a memória da alma, 

no nível imagético, ele está mais próximo de um outro órgão ou região dessa unidade 

botânica que é a alma, enquanto ela se encontra encarnada. Analogamente ao que se dá com 

as partes da alma, a hierarquização e a especialização entre as componentes não implica um 

distanciamento ou separação. A supremacia do νοῦς sobre os cavalos não cinde a alma, mas 

a ordena, assim como a primazia da alma assim ordenada informa o vivente mortal 

estruturado pelo seu encaixe com o corpo. Analogamente à alma que se confronta com os 

seus próprios limites, eminentemente demarcados na sua lida com o outro representado pelo 

divino, o ser humano, embora reconheça e localize sua identidade em um dos seus aspectos 

ou dimensões, não pode se furtar a se apropriar dos demais apêndices que o rodeiam, no 

esforço de se transformar inteiramente em um “organismo natural”. A ambiguidade do 

πήγνυμι desponta exemplarmente nisso: do encaixe mecânico, artificial, de um implante 

qualquer, o broto medra nesse solo estranho em que ele calhou de se encontrar por uma 

nebulosa συντυχία anterior.  
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A partir disso, torna-se possível aventar uma outra leitura para a imagem da ostra, 

que não se contenta mais em descrever uma possível deturpação da relação entre a alma e o 

corpo. As chamadas ostras aladas, da convenientemente chamada família das pteriidae, ao 

serem invadidas por um objeto estranho que as irrita, secretam uma substância chamada 

nacre. A ação do nacre sobre esse objeto estranho e irritante o transforma em uma pérola ao 

longo do tempo. A pérola permanece protegida até o momento em uma força ou agente 

externo devassa a linha externa de defesa da ostra, a sua carapaça, e a extrai. Nesse sentido, 

a imagem da ostra ilustra também o processo através do qual a pessoa se conhece e investiga. 

O corpo atua como invólucro protetor, mas permeável os Seres, ou mais especificamente à 

emoção erótica. A irritação emotiva, ao longo do tempo, produz algo que não é nem do 

interior, nem do exterior da ostra, mas, antes, da interação frutuosa entre ambos os âmbitos. 

No entanto, esse tesouro só é desvelado pelo violento contato com a alteridade por parte do 

auto-investigador – esse “pescador” que submerge através dos abismos à caça de pérolas. A 

abissalidade da imagem da alma no mito da palinódia preconiza então não só um determinado 

ordenamento e configuração da alma, mas, também, e quiçá principalmente, um determinado 

ordenamento e configuração do ser humano – ambos objetivos alcançados por meio da auto-

investigação. 

 A presente seção se debruçou sobre o papel do corpo no mito, para isentá-lo da culpa 

que frequentemente se lhe atribui pelos desvios e dificuldades encarados e provocados pela 

alma antes, durante e após a encarnação. A defesa do corpo como um instrumento filosófico 

não contraria a primazia da alma enquanto centro de agência e identidade do ser humano: ao 

contrário, ajuda a compreender melhor essa agência e identidade nos termos da auto-

investigação encetada no Fedro, em que o ἐμαυτοῦ é um projeto, antes de um objeto acabado. 

A interferência somática nas representações abissais do psíquico contribui para avivar a 

inquietação dolorosa que constitui a auto-investigação que leva o filósofo a cruzar os seus 

mais imos e derradeiros limites na esperança de se conhecer e transformar à medida em que 

filosofa. Se o corpo é a ostra que recobre a alma das pessoas – aquilo que elas são de maneira 

predominante –, então, é menos porque o corpo é uma prisão mortuária, do que um invólucro 

“protetor”, cuja presença garante a maturação dessa pérola que seria o filósofo, antes da 

provação violenta que é o seu contato definitório com a alteridade.
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 CONCLUSÃO 

  

A presente dissertação glissou, ao longo dos seus três capítulos, por diferentes notas 

dessa sinfonia abissal – para parafrasear Bourguet – cuja “partitura” será agora fixada, de 

maneira a patentear todo o requinte dessa composição platônica, para além de uma mera 

recapitulação “seca”178 que falsearia o seu pleno aporte. Não se apresentará nada de novo, 

mas a reapresentação sucinta dos diferentes resultados que talvez os torne mais 

compreensíveis em si mesmos, bem com na sua concatenação. 

O Fedro se assenta sobre o terreno incerto de uma ἐσχατιά, como argumentou o 

primeiro capítulo. A sobreposição da cidade e do campo se alastra para a auto-investigação, 

de maneira particularmente ameaçadora: seu transporte “extático” pode se mostrar revelador, 

conquanto letal. Sócrates e Fedro, porém, não esmorecem diante de um tal risco. Eles se 

embarafustam pelas margens do Ilisso, na esperança de converter esse passeio despretensioso 

em uma espécie de périplo “purificador”, análogo às abluições realizadas nas cercanias de 

Agra, pelos celebrantes dos mistérios menores de Elêusis. Um primeiro e decisivo passo para 

reclamar essa ἐσχατιά para a auto-investigação é se voltar a Tífon a fim de lhe delimitar o 

escopo: o esforço de se investigar não esperará passivamente pela descoberta de um vivente 

mais simples e divino que o prodígio hesiódico, mas se aplicará no sentido de aproximar seu 

objeto desse resultado desejado. Em outras palavras, a auto-investigação é programada como 

o esforço de se fazer mais simples e partícipe de uma natureza, de algum modo, divina e 

desprovida de fumos. Os ventos que dispersam as lufadas úmidas da prisão tartárica de Tífon, 

porém, são as mesmas que precipitam princesas desavisadas abaixo dos precipícios. Para se 

tornarem mais simples, Sócrates e Fedro convidam todo tipo de complexidade, mirando-se 

no mais obnubilado dos espelhos, uma imagem da alma que poderia ser descrita como 

“abissal”. O resultado de uma auto-investigação abissal não pode ser a mera simplificação, 

compreendida como o abandono ou a mutilação de certos traços indesejáveis, como se, ao 

final, o autoconhecimento fosse uma imagem facilmente decalcável sobre o auto-

investigador. Ao mesmo tempo em que a auto-investigação abre margem para que Sócrates 

                                                           
178 “Uma seca enumeração não poderia dar a noção da riqueza de todos os motivos secundários [do Fedro], que 

se entrecruzam e se sobrepõem, sem que jamais a predominância de um deles prejudique o desenvolvimento do 

tema fundamental” (1919, p. 346). 
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e Fedro se descubram mais simples e divinos do que esperariam, ela também abre margem 

para a sua relativa dissolução. O custo da revelação extática parece ser a própria integridade, 

de maneira que se conhece aquele que se abandona, a fim de se descobrir um “outro”. Mas o 

que significa isso? 

O segundo capítulo se afastou dessas problemáticas infernais para respirar o ar puro 

desses campos melodiosos e estivais e mirar o discurso de Sócrates como uma espécie de 

belo retrato, em que as diferentes tendências e influências apresentadas, tanto pelo cenário, 

quanto pelas personagens, mesclavam-se plasticamente na confecção de uma bela e, quiçá, 

edificante paisagem. A abrangência do discurso de Sócrates e sua variação de estilos 

apontaria para a seguinte resolução da auto-investigação: no seu apanhado das loucuras, 

Sócrates aponta para o movimento de “síntese”, que será elaborado pela sua narrativa mítica, 

a fim de ensejar o autoconhecimento. A ambiguidade de certos elementos cenográficos, como 

o plátano, permitiu que Sócrates lograsse transitar entre si mesmo e Fedro, o “outro”, não 

obstante sincoribante. A plasticidade do plátano que coroava essa ἐσχατιά permitiu que, ao 

mesmo tempo, Sócrates divisasse as estratégias de apresentação e composição do seu 

discurso que melhor atendessem suas presentes necessidades. Por um lado, Sócrates afetou 

ares poéticos, a fim de mobilizar motivos extáticos solidários e acenar “dramaticamente” para 

o movimento a ser adotado pela própria auto-investigação. Por outro, Sócrates mesclou essas 

diferentes loucuras em um só discurso, de modo que sua subsequente narrativa espelhasse 

esse gesto “sintético”. O casal de contra-amantes filosóficos narrados por Sócrates logra se 

conhecer à medida que se descobre, um no outro, à semelhança do deus que outrora seguiram, 

quiçá simultaneamente, e de cujo cortejo, com sorte, logo mais voltarão a engrossar as 

fileiras. A remissão aos motivos religioso-topográficos assentaria a narrativa socrática, por 

toda sua ambição vertiginosa, nos confins imediatos do Fedro. O mito da palinódia ilustraria 

como Sócrates e Fedro podem vir a se conhecer um através do outro, à maneira dos contra-

amantes que se esculpem em semelhanças resplendentes dos deuses. Para pintar as paragens 

plácidas dessa conversation piece, porém, Sócrates operou torções significativas nos seus 

principais motivos, a saber, os transportes extáticos e misteriosos dos cultos eleusinos e 

dionisíacos e a pederastia ática clássica. 

O cunho religioso do diálogo foi constantemente ressaltando, especialmente no que 

se refere à caracterização do Fedro platônico. A auto-investigação encetada ao longo do 
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diálogo é, de certo modo, comparável ao percurso purificatório que preparava os 

participantes dos cultos extáticos para os seus ritos mais secretos e reveladores. Sócrates pode 

tomar a religião como uma espécie de modelo para sua auto-investigação, mas não deixa de 

enquadrá-la sob um viés curioso no mito da sua palinódia. A “romaria” dos celebrantes de 

Elêusis culminava na ἐποπτεία, farmacologicamente induzida ou não, que lhes revelava as 

mais abençoadas aparições. No mito, porém, acrescenta-se uma ἐποπτεία “superior”, na qual 

os deuses e as almas voltam suas cabeças para cima, a fim de contemplar o que jaz além dos 

limites do próprio universo e informa a vida humana, de certa maneira, antes mesmo do seu 

começar. As práticas religiosas do Fedro platônico e da Atenas clássica são inscritas em um 

arcabouço mais amplo e vertiginoso, que não necessariamente as invalida ou diminui. A 

pederastia, por sua vez, recebe um tratamento bem mais provocador pelo mito. 

A princípio, o mito parecia operar dentro do arcabouço tradicional das relações 

pederásticas na Atenas clássica: um homem mais velho toma para si a instrução do jovem, 

quiçá imberbe, mas certamente belo, que lhe despertou o desejo erótico. O mito cuidou, 

porém, de reconfigurar significativamente a dinâmica dessa relação e de perigosamente 

ameaçar sua refinada codificação. O amante, plasmado no mito como um filósofo, não se 

ocupa apenas de gozar da beleza física de seu jovem amado, nem de lhe “compensar”, 

materialmente ou não, pelas suas gratificações sexuais. O que lhe desvia e quase monopoliza 

o seu olhar não é tanto o corpo esguio e atraente à sua frente, mas o Ser de Beleza que refulge 

através dele. Por conseguinte, ele se revela menos um amante de jovem belos do que um 

amante daquilo de que os jovens belos só podem ser uma imagem terrena. Esperar-se-ia, 

então, que a erótica do mito se aproximasse de uma contemplação ascética da Beleza, mas 

novamente o mito surpreende. A origem supracelestial do interesse do filósofo, no jovem 

diante de si, não distancia o filósofo das suas cercanias imediatas, nem, muito menos, do seu 

amado. O filósofo passa a olhar para tudo e todos com novos olhos, por assim dizer: ele 

descobre a si e ao seu amado como antigos coreutas de uma divindade comum, que outrora 

os guiou pela revolução circular dos céus. A relação do filósofo com seu amado, a sua 

imagem terrena “privilegiada” da Beleza, consiste menos na proscrição de certas condutas e 

posturas comumente esposadas pelos amantes de então, do que em um reassentamento delas 

sobre um terreno mais elevado. Esse deslocamento é o que norteia a erótica do mito e explica 

suas consequências mais imediatamente provocadoras. O amante não ama propriamente o 
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jovem, isto é, não se lhe relaciona tão-somente porque deseja penetrá-lo sexualmente, mas 

porque, através dele, entrava uma relação com o próprio Ser de Beleza. Nesse sentido, o 

contato com o amado enseja a penetração, se não propriamente física, ao menos 

transcendente e psíquica do amante pelo seu objeto de desejo: ao mirar o amado, o amante é 

prazerosamente penetrado pelos eflúvios da Beleza, como se ele desempenhasse, ao mesmo 

tempo, os papeis tradicionais do amante e amado de uma relação sexual pederástica. Não 

menos escandaloso do que narrar um homem sentindo prazer ao ser penetrado, ainda que por 

um Ser, é a transformação do seu jovem amado em um contra-amante. O jovem que atiça o 

filósofo maduro não é um objeto inerte de desejo, mas um participante ativo dessa relação, 

uma vez que ele próprio experimenta algo daquilo que o próprio amante sente ao vê-lo. Essa 

inesperada simetria da relação pederástica desmantela não só as bases da pederastia 

tradicional, como também abre margem para que se repense as relações interpessoais de uma 

maneira mais geral, à medida em que amor deixa de ser apenas o desejo pela posse sexual de 

outrem, para se mostrar o desejo por uma relação contínua e significativa com os Seres.  

No seu nível de compreensão mais superficial, o mito se revelou uma espécie de 

comentário social mordaz, não por expressamente ridicularizar ou desencorajar certas 

tradições ou práticas, mas por fundamentá-las de uma maneira pretensamente superior à 

corrente, conforme elas seriam esposadas não apenas por mortais efêmeros, mas por almas 

imortais que singraram os céus no rastro de deuses. Para melhor compreender o papel que a 

crescente valorização da alma desempenhou no mito, o terceiro capítulo revisitou a palinódia 

sob um viés ligeiramente distinto, mas decerto solidário ao anterior. O mito não é mais visto 

apenas como uma narrativa que ilustraria a busca pelo autoconhecimento a partir de uma 

compreensão renovada da religião e da pederastia, mas como parte significativa de uma 

demonstração inquietante a respeito da natureza da alma. 

A demonstração acerca da natureza da alma, por meio da observação das suas paixões 

e ações, desdobrou-se em duas etapas: a argumentação sobre a imortalidade da alma, que a 

propõe o motor do corpo, e a narrativa mítica sobre a natureza da alma. Um primeiro impulso, 

então, seria reler a narrativa como uma ilustração da argumentação, de cunho ontológico, 

elaborada concisamente por Sócrates no início da sua demonstração. No entanto, a 

reconstrução dessa argumentação mostrou que ela não se encerra pela prova, malfadada ou 

não, da imortalidade da alma, a qual seria reiterada ou complementada pelo mito. Na verdade, 
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o que esse segmento inicial lega ao posterior é um problema, uma tessitura na qual ele pode 

se espraiar. Sócrates não confecciona uma imagem da natureza da alma para retratar a sua 

imortalidade ou sua capacidade de mover o corpo, uma vez que sua definição ou essência é 

o automovimento. O que ele confecciona é uma imagem que, de um só golpe, é capaz de 

mobilizar todas as tensões apontadas pela dissertação e encaminhá-las para uma relativa 

resolução. A σύμφυτος δύναμις que Sócrates insere na sua narrativa apresenta uma nova 

ἐσχατιά para o Fedro, entretanto, a partir dela será possível desbastar as demais e alcançar a 

tal simplicidade que Sócrates pleiteava ao elaborar sua disjuntiva tifônica.  

Na sua discussão inicial sobre a imortalidade da alma, Sócrates argumentou em prol 

da imortalidade daquilo que se move por si só, por oposição àquilo que move e é movido por 

outrem. Em seguida, ele tentou mostrar que a alma é uma dessas coisas que se move por si 

só e, por conseguinte, que é imortal. Sua argumentação esbarrou, porém, em uma 

considerável dificuldade: ela pareceu carecer de um bom motivo para considerar a alma um 

tal princípio de automovimento. O que tornava essa identificação questionável era seu caráter 

potencialmente contraditório. Sócrates pareceu admitir apenas dois modelos de movimento: 

o movimento daquilo que move a si mesmo e o movimento daquilo que move e é movido 

por outrem. Entretanto, no cerne da sua defesa da alma como um princípio imortal de 

automovimento, encontrava-se a identificação da alma como aquilo que movia os corpos. 

Seria a alma, então, algo que move a si mesmo e, portanto, imortal, ou algo que move e é 

movido por outrem e, portanto, mortal? Para resolver essa aparente contradição, voltou-se ao 

mito. A partir de uma leitura relativamente heterodoxa da narrativa, deixou-se entrever que 

Sócrates operava tacitamente com um terceiro modelo de movimento: a alma movia tanto a 

si mesmo, quanto o corpo que ela habitava. Para aventar esse tanto, adentrou-se um nível de 

leitura mais perturbador e abissal do mito. No que consistiu esse mergulho no abismo? 

Após reconstituir a discussão acerca da imortalidade da alma, voltou-se à 

caracterização botânica que a alma recebeu ao longo do mito, descobrindo, inclusive, que 

nessa organicidade de ordem vegetal, possivelmente “dianoética”, é que residia a unidade 

inesperada dessa σύμφυτος δύναμις. O descobrimento dessa unidade aclarou inicialmente os 

resultados dos esforços emulativos do casal de contra-amantes: ao imitar seu guia celestial, 

eles tentavam alcançar, dentro dos seus limites, a coesão interna própria aos σύμφυτοι 

divinos. A partir dessa constatação, porém, esbarrou-se em um franco obstáculo: a 
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representação desses σύμφυτοι divinos simplesmente não se encaixa com o resto da “lógica 

pictórica” do mito. A representação dos deuses no mito trouxe mais problemas do que 

resposta para essa segunda interpretação da palinódia. O que se mostrou inicialmente como 

um empecilho, entretanto, terminou por se revelar a maior vantagem do mito.  

O mito se espraiou inicialmente de uma discussão ontologicamente densa a respeito 

do estatuto da alma enquanto princípio imortal de automovimento. A adoção de uma imagem 

para dar prosseguimento à demonstração da natureza da alma suscitou expressas ressalvas da 

parte do seu próprio autor, Sócrates, como se o seu mito não fosse tão confiável quanto aquilo 

que o precedeu. Nesse sentido, a representação aparentemente inconsistente da alma não-

divina em comparação à divina, no mito, poderia ser compreendia como um inconveniente 

compatível com o uso de uma ferramenta imprecisa como uma imagem. A representação 

problemática da divindade seria uma distorção que não detrairia muito do mito, essa 

ilustração narrativa daquilo que o filósofo precisa fazer para se conhecer. A admissão de que 

a imagem produz uma narrativa pontualmente imprecisa, porém, permite que se conteste essa 

narrativa de maneira mais geral: até que ponto se pode confiar nessa ilustração edificante? O 

que mais pode se revelar problemático, para além da representação dos modelos divinos de 

conduta humana? Aventou-se, então, que o mito seria melhor compreendido 

hiponoeticamente, isto é, não por uma compreensão literal sua, mas por uma consideração 

meticulosa do seu sentido subjacente, especialmente a partir do que sua inusitada retratação 

da alma revela. A partir dessa leitura hiponoética do mito se mitigou um pouco do seu valor 

literal, para privilegiar uma compreensão mais profunda ou “abissal” sua. 

A imagem abissal da alma desponta, no decurso da palinódia, como uma ferramenta 

heurística, antes de expositiva. Ela é empregada em meio a um cenário fecundo de remissões 

cosmológicas e ontológicas que ela não pretende corroborar ou negar. Antes, ela sinaliza para 

o cunho propriamente auto-investigativo do mito: ela é utilizada para que Sócrates possa, 

enfim, conhecer-se. Sua confecção, então, não deu azo a descobertas metafísicas – não deu 

voz a “uma espécie de verdade que apenas o mito tem o direito de expor” (TRABATTONI, 

2012, p. 308) –, mas ao prosseguimento de uma investigação para a qual Sócrates e Fedro 

careciam de resposta. Como uma pessoa se conhece, como se volta sobre si mesma a fim de 

se investigar, sem se perder em um esforço reflexivo infrutífero ou inconclusivo, incapaz de 

se elevar além do “não-esquecimento de si” do qual ela parte? A solução previamente 
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esboçada, qual seja, a de que a palinódia responde às problemáticas que rodeiam as 

personagens do diálogo, deverá ser qualificada. A palinódia não pode ser tomada apenas 

literal ou superficialmente, uma vez que ela se depreende dessa ignorância que visa maturar 

em (auto)conhecimento. Do contrário, arrisca-se menosprezar sua maior realização. Ela não 

apresenta meramente o que é o “si mesmo”, ἐμαυτοῦ buscado por Sócrates, mas mostra como 

ele pode ser investigado por aqueles que ainda não o conhecem, à maneira das personagens 

do diálogo. Nesse sentido, a composição dessa imagem abissal retoma, decerto, as questões 

e obstáculos encarados pelas iterações anteriores da auto-investigação, mas distintamente. 

Sócrates se volta a Tífon e à tradição de criaturas prodigiosas dos relatos míticos para 

construir uma imagem deliberada e flagrantemente complexa e inquietante: a força conatural 

de cocheiro e parelha equina alados. Sua confecção reconduz o diálogo a uma nova ἐσχατιά, 

cuja inserção na narrativa possibilita uma espécie de resolução, à primeira vista, literária179.  

Essa imagem abissal alberga dois princípios composicionais distintos. Por um lado, 

ela evoca as associações antropozoomórficas de talhe heróico, em que um herói se servia de 

asas para derrotar alguma criatura efetivamente compósita e terrível, como a Quimera ou a 

Górgona. Por outro, ela se assemelha a essas mesmas criaturas compósitas. A sobreposição 

desses aspectos ou tendências leva a um novo impasse: para se tornar simples, Sócrates não 

pode tão-somente podar a sua imagem, mas tratar de lhe sobrescrever uma espécie de 

simplicidade. Mas, por que a simplificação dessa imagem propositadamente descabida 

levaria ao autoconhecimento, ou auxiliaria a sua obtenção? Ao descolar sua imagem do seu 

pano de fundo narrativo, isto é, não tomá-la como a expressão nem literal, nem poética, de 

alguma verdade ontológica, a respeito de si mesmo ou do universo ao seu redor, Sócrates 

tratou de representar imageticamente o seu problema. O Fedro apresenta ἐσχατιά após 

                                                           
179 A resolução literária não destitui a demonstração da natureza da alma de seu aporte cosmológico e 

ontológico, mas a insere efetivamente no horizonte da busca pelo autoconhecimento que estrutura o Fedro. Pode 

não se chegar ao final da palinódia com a certeza de que a alma é um princípio de automovimento, cuja auto-

afecção redunda no movimento do corpo humano, mas, pelo menos, compreende-se como, a partir dessa 

incursão abissal sobre si mesmo e com a alteridade, o corpo não desponta como uma coisa tão distante da alma: 

ele é um instrumento seu, antes de um apêndice desimportante. A lida com a alteridade novamente se mostra, 

ao final, como uma maneira de se alcançar aquilo que de mais próprio haveria. Se no nível literal da narrativa, 

o corpo era importante para que a alma não-divina encarnada rememorasse, no seu nível abissal, a sua 

instrumentalização pela alma assoma como um projeto a ser encetado a fim de, novamente, descobrir a si mesmo 

no que, a princípio, aparentou ser apenas mais um “outro”. Nesse sentido, é como se a leitura hiponoética do 

mito visasse mitigar a distância entre as componentes do ser humano, entrevista pela primeira parte da 

demonstração da natureza da alma, a fim de desaconselhar a compreensão do corpo como um empecilho à 

filosofia, após a identificação da alma como a sede “própria” da identidade humana e da atividade filosófica. 



261 

 

ἐσχατιά, sem apontar, contudo, para nenhuma resolução possível. Nelas, um “si mesmo” e 

um “outro” se confundem indefinidamente, sem levar a qualquer autodescoberta ou auto-

afecção fecundas. Agora, porém, a construção de uma narrativa, de um discurso literário 

autocontido, sustentado por uma imagem problemática, mostrará como esse “si mesmo” pode 

irromper ruinosamente sobre os escombros do “outro”, de maneira a alcançar a “síntese” que 

a palinódia, na sua leitura superficial, granjeava para si.  

A imagem abissal da alma sucessivamente traz problemas para a narrativa na qual ela 

se insere e, de certa maneira, sustenta. Os seus desdobramentos aparentemente hesitosos 

repousam sobre torções bruscas que amiúde invalidam seu resultado. Como a alma se torna 

mais simples? Ora, descobrindo-se irrevogavelmente cindida e apenas fugidiamente passível 

de harmonização. Como a alma se aproxima da divindade? Mirando uma representação do 

divino que é literalmente inalcançável, porquanto estritamente para além dos limites 

representativos da imagem e da narrativa. Nesse sentido, a vitória do cocheiro e a emulação 

divina assomam menos como prescrições algo literais do que motivos literários, em cuja 

interpretação efetivamente repousa o sucesso da auto-investigação. Aprofundando-se nessa 

ravina interpretativa, em que as imagens se esfacelam e os deuses esvanecem, compreende-

se gradativamente que Sócrates não dramatizou meramente um arco narrativo edificante, a 

partir dos variados insumos temáticos fornecidos ao longo do diálogo, mas engenhosamente 

confeccionou uma narrativa em que a tensão entre o “si mesmo” e o “outro”, ou mais 

especificamente entre os limites que separam um do outro, é, ao mesmo tempo, preservada e 

superada. Por um lado, o status quo da narrativa se mantém: os deuses mantêm sua divindade 

e os resultados de sucessivas encarnações filosóficas são incertos. Até mesmo uma leitura 

literal e confiante do mito não poderia afirmar que a alma de um filósofo sempre logrará 

contempalr os Seres supracelestes. O “si mesmo” que é conhecido dessa maneira não é muito 

diferente do que já era anteriormente: uma alma tripartida, heterogênea e de difícil condução. 

Por outro lado, a descida ao abismo dessa extremada fronteira põe em rota de colisão os 

limites dessa imagem com os das demais, com as quais ela se mede e compara, resultado do 

seu esfacelamento. O que emerge desses escombros não é uma alma não-divina feita divina, 

um filósofo-deificado, mas uma pessoa que se esforçou no sentido de unificar seus mais 

disparatados e conflituosos âmbitos em torno de um determinado projeto de vida, de certas 

ações e paixões, por assim dizer, ao longo do tempo. A busca pela simplicidade de uma alma 
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tripartida e imortal não garante a plasmação ou confirmação de um tal objeto, dotado de tal 

qualidade, mas possibilita a auto-afecção propícia para a condução de uma vida que uma tal 

imagem poderia retratar. O emprego da imagem, então, não destituiu a demonstração da 

natureza da alma de seu aporte cosmológico e ontológico, mas a insere efetivamente no 

horizonte da busca pelo autoconhecimento que estrutura o Fedro. Pode não se chegar ao final 

da palinódia com a certeza de que a alma é um princípio de automovimento, cuja auto-afecção 

redunda no movimento do corpo humano, mas, pelo menos, compreende-se como, a partir 

dessa incursão abissal sobre si mesmo e com a alteridade, o corpo não desponta como uma 

coisa tão distante da alma: ele é um instrumento seu, antes de um apêndice desimportante. A 

lida com a alteridade novamente se mostra, ao final, como uma maneira de se alcançar aquilo 

que de mais próprio haveria. Se no nível literal da narrativa, o corpo era importante para que 

a alma não-divina encarnada rememorasse, no seu nível abissal, a sua instrumentalização 

pela alma assoma como um projeto a ser encetado a fim de, novamente, descobrir a si mesmo 

no que, a princípio, aparentou ser apenas mais um “outro”. Nesse sentido, é como se a leitura 

hiponoética do mito visasse mitigar a distância entre as componentes do ser humano, 

entrevista pela primeira parte da demonstração da natureza da alma, a fim de desaconselhar 

a compreensão do corpo como um empecilho à filosofia, após a identificação da alma como 

a sede “própria” da identidade humana e da atividade filosófica. Sob a alma pretensamente 

imortal, esconde-se uma pessoa, um ser humano que não dispõe de outra alternativa a não 

ser erguer pontes sobre suas ravinas a fim de cruzá-las, cientes de que, na verdade, elas 

graduam sua descida ao abismo mundano, demasiado mundano da mortalidade. 

A cidade e o campo não alcançam um perfeito gradiente de mistura, em que o passeio 

de Sócrates e Fedro se revela um rito purificador, assim como o êxito filosófico do diálogo 

não salva a sua personagem epônima do seu indigno desfecho histórico conhecido. O que 

Sócrates e Fedro podem fazer é flexionar essas instigantes ambiguidades, à maneira dos 

investigadores que são, a fim de descobrir o que, de certa maneira, jaz e não jaz além, 

dedicando-se ao esforço de tornar essa “quimera” uma realidade. A simplicidade 

divinizadora que eles buscam, ao ser procurada nessas sendas abissais, sobrescreve-se sobre 

as encruzilhadas das diversas ἐσχατιαί, é a resposta sempre provisória que cabe aos falhos 

filósofos, diante das suas variadas ἀπορίαι. A σύμφυτος δύναμις os incentiva a 

constantemente se considerarem como criaturas compostas, multifacetadas, carentes de 
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organização e hierarquização com vistas a determinados objetivos e valores que extrapolam, 

embora fundamentem, a compreensão humana. Nesse sentido, a simplicidade tentativamente 

alcançada é um projeto de constante abertura à eminente, quiçá transcendente, alteridade, em 

torno da qual eles mobilizam todo o seu ser e composição. A imagem não revelou a Sócrates 

e a Fedro o que eles são ou, ainda, aquilo que eles deveriam ser, mas lhes forneceu uma 

valiosa ferramenta para se orientar em meio às ambiguidades, às variadas ἐσχατιαί, com que 

os filósofos fora de lugar se deparam, ao se voltarem sobre si mesmos. Essa imagem abissal 

pode não responder plenamente aos seus anseios ontológicos ou políticos, mas pode levá-los 

a se confrontar com seus imos limites e despontar como algo mais precioso, porquanto 

produzido e extraído de uma portentosa pressão. Sua abertura problemática ao outro não 

soluciona seus problemas, não resolve suas limitações, mas resulta nessa perolada esperança 

a refulgir nas fossas trevosas: a vida filosófica, por que não? 
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