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Apresentação

Platão não é idealista. O seu pensamento, de uma riqueza aparentemente ines-
gotável, pois tem alimentado, desde há mais de vinte e três séculos toda uma
tradição intelectual, permanecendo hodiernamente contemporâneo das gran-
des questões da humanidade, assume o cuidado com o real de forma verdadei-
ramente transcendental, buscando o «logos» que ergue e estrutura a realidade
quer nos seus níveis mais elevados quer nos seus níveis mais baixos. Não é
por qualquer coincidência que a sua «alegoria da caverna» do início do «Livro
VII» da Politeia abarca transcendentalmente toda a presença ontológica desde
o mais profundo e penumbrático chão da caverna até ao mais fortemente ilu-
minado espaço exterior, na relação com o absoluto da transcendência do Bem
metaforizado no sol.

Desmentindo antecipadamente os que o interpretam como nefelibata me-
tafísico, Platão inicia a sua Politeia com não uma subida à Acrópole – lugar
dos deuses –, mas com uma descida ao porto de Atenas, ao Pireu, lugar do
comércio, do labor manual, boca e ânus da cidade, mas lugar da relação en-
tre a cidade e o resto do mundo. É no Pireu que se encontra a radicalidade
do ventre económico da «Polis», a sua realidade basal, comummente despre-
zada, mas absolutamente necessária para que o acto da assembleia dos seres
humanos, que constitui a «Polis», possa ser.

Nada menos idealista, nada menos nefelibata. Mas nada que negue a exis-
tência de uma realidade, inscrita no mais básico da «Polis», que constitui a
outra dimensão do acto político: é no Pireu que Sócrates encontra um sábio:
Céfalo. Este é um homem aparentemente comum, um industrial e comerci-
ante que viveu de forma sábia e termina os seus dias em liturgia «à deusa»,
símbolo de uma, aqui sim, merecida subida de nível político, mas também
ontológico. Não é preciso ir até ao templo da deusa na Acrópole – cidade alta
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2 Estudos platónicos

– para se estar com a deusa: a deusa encontra-se na casa daquele que viveu e
vive uma vida de sábio, daquele que viveu como se filósofo fora, mesmo que
nunca de tal se tenha apercebido.

A filosofia não é, assim, coisa escolar, que tenha de ser praticada dentro
dos muros de um Jardim de Academo, mas é a prática dos que, como Sócrates,
procuram o bem, o bem para si, mas sempre na relação harmónica com o bem
da «Polis».

O mundo que Platão contempla é não apenas simbolicamente, mas real-
mente, em sua mesma complexa realidade de coisa material com forma, um
mundo em que o bem se manifesta informando tudo, desde a mais ínfima
sombra, que só existe porque é sombra de uma luz, à mais elevada ideia, pa-
radigma metafísico de possibilidade de toda a física, de toda a natureza.

O bem é formalmente tudo numa infinita variedade de diferenças, que a
unidade paradigmática da ideia não anula, mas possibilita, ao fixar os parâme-
tros metafísicos que limitam cada possibilidade concreta de ser, impedindo a
confusão ontológica, mas não impedindo a diferenciação materialmente ope-
rada: é já sua a intuição do absoluto individual da diferença imposto pela
relação da forma universal com a matéria, sempre particular. A matéria não é
uma «coisa» menor à espera de ser nobilitada pela relação com a forma, mas a
possibilidade – metafísica, portanto – de receber diferencialmente uma forma.
Sem esta possibilidade diferencial, apenas haveria um par ideia-matéria, que
seria não mais do que o encontro da ideia com a sua possibilidade, isto é, por
paradoxal que possa parecer, o encontro da forma com o bem e a sua conse-
quente anulação como forma.

Assim se percebe a necessidade simbólica e real do Pireu, do lugar em que
a forma, representada por Sócrates, pode encontrar a matéria, representada
não por um outro homem, mas por muitos homens, pois a forma não se destina
a um, mas a muitos, mas a todos os que se revelarem capazes dela. E é esta
mesma capacidade que é a matéria. Sabemos a importância que esta relação
vai adquirir, matizadamente, no seu maior discípulo, Aristóteles.

A forma da «Polis» é o bem comum. E não há outra. Para que esta forma
possa ser, isto é, para que a «Polis» possa ser, há que existir uma mediação
entre a ideia norteadora, o próprio bem comum, e isso que são as necessidades
dos que compõem em acto o que pode ser a comunidade humana. Tal medi-
ação é o governo. Governar é a arte e a ciência do sábio – não do filósofo: a
filosofia é a fase de aprendizagem que pode levar à sabedoria. Assim como

www.lusosofia.net
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um piloto náutico digno do nome é apenas alguém que sempre faça chegar o
navio a bom porto, são e salvo, também o governante deve ser não um qual-
quer, mas alguém que saiba o que é, instante a instante, o bem comum e que
saiba como o atingir.

Terrível exigência, que implica que tal piloto político nunca possa ser um
tirano ou um oligarca, mas um ser humano cuja vida consiste na mais alta
liturgia humanamente possível, a da total entrega ao serviço do bem comum.

Os três primeiros estudos que se encontram nesta obra dedicam-se ao es-
tudo da ontologia platónica na sua relação com o bem comum, no que pode
ser visto como um trabalho de procura da inteligibilidade das relações entre
o absoluto da realidade do universo e o absoluto da realidade do ser humano,
mas este entendido sempre como ente precisamente de relação.

No quarto estudo, encontramos a relação entre a preocupação paulina e a
preocupação platónica com a salvação dos seres humanos. A dimensão teo-
lógica do labor em prol do bem comum surge como algo de necessário: é na
relação entre estes dois homens que o casamento entre a metafísica soterio-
lógica helénica se encontra com os pressupostos metafísicos da soteriologia
cristã (e, em parte, já judaica e mesmo anterior).

No quinto estudo, é o bem manifestado no som da humana voz que se
procura perceber, como é que o sentido surge? Como se transforma o «logos»
intuído nas coisas, mesmo nas materiais, em puro «logos» como sentido em
acto na interioridade inteligente do ser humano? E como se transforma este
em voz? Voz que não é mero ruído físico, mas que é ruído capaz de provocar
sentido em que o ouve? Por vezes, sentidos altamente complexos? Não haverá
simbolicamente uma origem “onomatopaica” em toda a linguagem, ou seja,
em todo o sentido? A inteligência não captará o sentido das coisas como o
faz sempre que é audição e que ao procurar dizer o que ouviu “imita” em voz
humana o som intuído?

E não residirá aqui a chave de compreensão para o que seja a própria par-
ticipação, incompreensível sem a noção de uma relação de similitude entre
participado e participante, relação que é sempre da ordem do metafísico, rela-
ção que é simbolicamente dada na transformação que a onomatopeia opera?
Onomatopeia que é o som que se procura dar, mas que já não é esse som, mas
outro, que, no entanto, não pode em absoluto ser sem que seja transformação
do som original?

Nestes singelos estudos encontram-se algumas pistas reflexivas sobre al-

Lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

4 Estudos platónicos

gumas destas questões. O seu valor consiste apenas em serem um entreabrir
de portas para um mundo grandioso de pensamento, que sempre transcenderá
qualquer tentativa de apropriação, mas que sempre nos convoca a olhar para o
real não como coisa fixa e morta, mas como, na lição de Heraclito, interlocu-
tor sempre presente na filosofia de Platão, algo cujo absoluto é um movimento
superiormente ordenado por um «Logos» infinitamente distante, mas também
infinitamente próximo, como o Sol das alegorias presentes na Politeia.

Manifestamos a toda a equipa editorial da lusosofia.net os nossos profun-
dos agradecimentos pelo generoso trabalho posto na edição desta obra. A
todos o nosso bem-haja.

Américo Pereira

www.lusosofia.net
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1 Comentário ao Primeiro
Livro da Politeia de Platão

1.1 Reflexão sobre o texto de 327a – 328e1

1.1.1 O aparente paradoxo da descida

É de uma ironia espantosa a grande obra de Platão, Politeia, A República,2

começar exactamente com o termo ‘kατεβην’, que imediatamente instaura
um sentido catabático ou de descensão, algo que quem de Platão só conhece
certos comentadores e quase toda uma tradição que dele faz um “idealista” não
esperaria facilmente. Mas, para quem conhece a vontade de Platão de com-
preender, de inteligir a realidade, na sua total largueza e profundidade, nada
mais lógico, no sentido pleno do termo. De facto, nada mais genuinamente
platónico – toda a Politeia serve para o demonstrar – do que este interesse pela
descida do logos à khora substantiva da actualidade ontológica: este húmus,
aparentemente tão e apenas só material, hylético, afinal também merece a pre-
sença de algo que vem de cima, na forma filo-sófica de um logos incarnado

1Com este primeiro texto, iniciamos um projecto que acalentamos há já muito tempo, mas
que só agora começou a ser possível: elaborar um comentário à Politeia, o mais próximo
possível do seu texto, num andamento lento e discreto, sem ilusões de suprema erudição ou
divindade filosófica. Apenas um humilde trabalho de artesanato filosófico, útil para quem o faz,
como instrumento de contacto íntimo com o pensamento do maior filósofo. Se possível, outros
se seguirão. Dedicamos este estudo à vivíssima memória dos fecundos anos e das fecundas
filosóficas discussões que tivemos com os Senhores Professores José Rosa e António Amaral.

2Como texto de trabalho, usámos a edição francesa, bilingue, das Belles Lettres: PLATON,
La république, I-III, texte établit et traduit par Émile Chambry, avec Introduction d’Auguste
Diès, Paris, Les Belles Lettres, 1989, CLIV + 140 + 140 pp.

Proposta de arranjo das publicações de Américo Pereira , 5-63
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em homens que procuram que suas vidas sejam uma viagem bem governada
no meio das incessantes correntes e derivas de um devir que apenas ao Logos
se conforma, apenas ao homem “cá em baixo” se revela. O lugar da filoso-
fia e do filósofo – e, para Platão, Sócrates é “o filósofo” – é “cá em baixo”,
juntando o logos de “lá em cima” ao que “cá em baixo” necessita de logia,
de compreensão, de inteligibilidade, de vous. Katabainein, é, portanto, nossa
missão.

Kαταβαινω: “eu desço”; kαταβαινειν: “descer”. Se o interesse da
filosofia e do filósofo é “salvar as aparências”, isto é, dar conta, segundo o
logos, da sua realidade, o seu labor passa necessariamente por esta descen-
são, por esta humilhação, por este convívio “com o que está em baixo”. Não
surpreenderá, pois, quando chegarmos ao início do “Livro VII” (514a) que,
na famosa “Alegoria da caverna”, surja como necessária a descida do ho-
mem iluminado ao mais profundo da caverna: aqui também há ser a salvar
e apenas o homem iluminado pelo Bem pode salvar esta realidade, dar-lhe
sentido, melhor, ajudá-la a descobrir o seu sentido, a descobrir-se como sen-
tido e sentido segundo esse mesmo Bem. O símile da caverna nasce já e já
se anuncia na primeira palavra da obra, literalmente no seu primeiro logos. O
logos platónico da Politeia é um logos descensivo, catabático, descendente,
por imperativo soteriológico da própria filosofia. Só é ascendente porque tem
de primeiro ascender a fim de depois poder descender. A pura ascenção, sem
cuidado com a cura do caminho de retorno, com o propósito da salvação do
que permaneceu “em baixo”, não faz qualquer sentido. A ascensão é ancilar
de uma descensão fundamental, de teleologia soteriológica. Ao contrário das
primeiras aparências, em Platão, é a descida que salva, pois é ela que permite
à dimensão cósmica geral do ser a sua mesma salvação. Sendo assim, a breve
historinha narrada no símile da caverna revela-se com uma ainda mais forte
e fundamentalmente central importância hermenêutica para a inteligibilidade
de toda a obra, dada a matriciação desta naquela logo a partir da sua primeira,
primeiríssima palavra. Quem conhecer minimamente o empenho de Platão
em salvar o real percebe facilmente que não é acidente ou coincidência o apa-
recimento desta palavra como primeira palavra da obra: toda a vida de Platão,
após a morte de Sócrates, foi dedicada a encontrar o modo de elevar o espírito
ao ponto em que lhe fosse possível encontrar a inteligência bastante para po-
der baixar até ao ponto mais baixo do real, para o salvar. Platão não é um aner
idiotikos ou mesmo um anthropon idiotikon em busca de uma própria salva-
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ção idiota, mas, na sequência da lição de auto-sacrifício do mestre Sócrates,
um anthropon kosmikon kai noetikon,3 que intenta um caminho noético e prá-
tico, mas prático como noético, como noeticamente informado, como acção
noeticamente informada, de salvação para todo o homem que quiser sair da
caverna da comum estupidez escravizante, que é o pão nosso de cada dia da
vida ininteligente do homem. O fim do ser humano é o encontro com o Bem
através de uma praxis kai noesis integradas, unas. Mais do que perante a ve-
tusta kalokagathia, estamos perante uma ortho-noeto-praxia que, a ser boa, é
também bela. E não há humana alternativa a ser boa. Convém manter presente
que Platão passou pela experiência da escravatura: a sub-humanidade de uma
qualquer condição de escravo nunca é alternativa admissível em Platão. Toda
a dureza e inflexibilidade teóricas contra todas as formas de menorização da
dignidade humana decorrem daqui.

Grande parte do labor filosófico, mas como pré-filosófico, como paideia,
faz-se subindo penosamente (até ao Bem, como sabemos), mas o trabalho pro-
priamente filosófico, isto é, daquele que ama a sabedoria porque já a conhece,
porque já é, ainda que insuficientemente, sábio, faz-se descendo e, depois,
espraia-se na horizontal proximidade (mas sem promiscuidade) com o que
está em baixo: foi esta a grande lição de Sócrates, que se perdeu exactamente
porque resolveu viver e trabalhar não junto da morada do seu daimon, mas
junto da comezinha realidade. Foi o que nesta realidade não queria ser salvo,
no sentido do caminho da elevação intelectual (e moral e política), que reagiu
contra o trabalho soteriológico de Sócrates e a este aniquilou: tal encontra-se
magnificamente espelhado na narrativa que Sócrates faz no símile da caverna
relativa ao possível destino do filósofo em regresso “a baixo”, de onde tinha
partido (516e-517a), e é um dos corolários possíveis, um dos prémios possí-
veis para a descida do filósofo ao húmus do real (a morte por incompreensão,
medo ou simples despeito).

Independentemente do estatuto cronológico da situação do “Livro I” da
Politeia (aliás, irrelevante, de um ponto de vista semântico fundamental), o
topos lógico deste seu primeiro termo marca indelevelmente o sentido da obra
e, com ele, da filosofia nela proposta, nela fundada: filosofar é subir para po-
der descer. O fim da filosofia, anunciado logo no início da obra, é a descida

3A utilização do neutro é propositada, pois a referência é à humanidade, não a uma sua
qualquer parte.
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para junto daquilo que dela necessita. E o que necessita da filosofia não é o
Bem ou as ideias, não é o domínio metafísico, transcendente, do real, mas o
domínio propriamente físico, imanente. Assim, simbolicamente, o frequenta-
dor habitual da Acrópole – ponto mais alto e nobre, tesouro e bem da polis –,
Sócrates, desce ao Pireu, lugar de comércio, em que terra, ar, água e fogo (e,
agora, éter) se tangem e intersectam, lugar da matéria, como visita do nous à
khora, à hyle.

Sócrates desce ao Pireu. À catábase, junta-se uma logoforia, pois o que
desce fá-lo como portador de um logos, de um novo logos, de uma nova lógica
segundo o nous, mas um nous metafísico, não poluível, absoluto. Sócrates é o
homem que transporta o foco de inteligibilidade que se revela absolutamente
eficaz: a sua luz dissolve todas as trevas, anula a penumbra, revela e define
os limites, só é contrariável pela absoluta opacidade do que se lhe recusa:
assim os Ânitos, Meletos e quejandos. Por esta luz ser tão eficaz, se recebida,
se acolhida, Sócrates desce, Sócrates não tem medo de descer. A eficácia
positiva da luz do logos do nous é o que fundamenta todo o discurso e todos
os discursos que se vão seguir: ela é a mãe da possibilidade da persuasão; sem
ela, não seria possível que o discurso pudesse funcionar.

Mais do que provocar míticas reminiscências, o logos ilumina o que há
de lógico na realidade, isto é, o que é real no real, permitindo ao homem
ver, intuir essa mesma real realidade das coisas, a sua mesma essência, mas
também o que nelas é substantivo, porque lógico, isto é, segundo o logos.
Todo o imenso trabalho dialéctico da Politeia vai ser realizado neste sentido
da persuasão lógica segundo esse outro sentido do absoluto do logos que é o
Bem.

Mas, se a reminiscência nos parece ainda mágica, o trabalho do logos
já não o é, não funcionando, assim, como mero automatismo e, logo neste
mesmo “Livro I”, vamos encontrar quem não queira ser persuadido e não
seja, exactamente por isso, capaz de inteligir o real realissimamente presente
nas coisas: Trasímaco.

Pireu é porto de mar de Atenas, um seu subúrbio, a ela unido por um ca-
minho com cerca de seis quilómetros, militarmente defendido (inclusivamente
por meio de importantes muralhas), dada a sua estratégica relevância para a
sobrevivência da cidade. Há, aqui, um simbolismo que não pode ser deixado
sem relevo. Já se mencionou o seu carácter topológico e simbólico de “mais
baixo” do que Atenas e principalmente do que a sua Acrópole, cívica e reli-
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giosamente sagrada. A isto, acresce o seu estatuto suburbano, isto é, de não
pertencente à urbe propriamente dita, de ser um seu apêndice, de ser um “local
não nobre”, sem ligação política relevante evidente: aparentemente, o Pireu
tem uma dignidade política (cívica) muito inferior à da cidade-mãe, Atenas.
Mas será mesmo assim? Não terá o Pireu uma outra qualquer relevância e
consequente relevo simbólico? Certamente que sim.

O porto é o lugar de contacto com o diferente não próximo e o lugar
da possível assimilação desse mesmo diferente não próximo. As diferentes
poleis helénicas eram isso mesmo: diferentes, mas na sua mesma universal
helenidade. Esparta foi inimiga de Atenas, mas comungava com esta muito
do fundo cultural semântico, que fazia de ambas poleis e poleis helénicas e
não outra coisa qualquer. Era fácil, se se quisesse, compreender as diferenças
das outras poleis e, em certos aspectos, assimilá-las. Mas o mesmo acontecia
com as poleis não filiadas na helenidade, na Hélade, para onde se partia e de
onde se chegava desde e ao Pireu? Obviamente que não.

Assim sendo, o Pireu representa o poros, a abertura ao não facilmente
compreensível, apreensível, assimilável, ao radicalmente diferente, porque
novo, radicalmente novo, ao modo diverso de se ser e do ser, à linguagem
e à língua diferentes: a diferentes kosmoi.

A abertura à diferença deste texto de Platão não se manifesta apenas na
e pela presença dos Trácios no festival, mas por Platão ter eleito este lugar
para fazer “descer” Sócrates. A mensagem que Sócrates vai trazer é, também
ela, novidade, também ela, estranha, radicalmente estranha. O trabalho dia-
léctico e dialógico de Sócrates vai consistir em tentar vencer as resistências
à inteligência que a estranheza da nova mensagem vai fazer surgir em seus
interlocutores. Ora, o Pireu é exactamente o lugar em que se trocam mercado-
rias, em que se carregam e descarregam coisas muitas; em que é necessário,
para a mesma embarcação, estando cheia de velha mercadoria, esvaziá-la, a
fim de lhe poder ser possível assumir a carga nova: símbolos da ironia e da
maiêutica. É o lugar em que mercadorias de longe chegam e são acolhidas (ou
não, se não forem pertinentes) e de onde partem outras para lugares distantes.
Este comércio (simples, na mecânica aparência de quem só vê a portagem)
depende do bom sucesso da navegação e o bom sucesso da navegação de-
pende quer das condições do tempo meteorológico quer do meio líquido – o
mar – quer do veículo – o barco – quer do nauta. É uma tarefa difícil esta
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de levar mercadorias de um lado para o outro, via mar: por vezes, perde-se a
mercadoria ou a embarcação; por vezes, morre-se.4

Não é, pois, para admirar que, no decorrer da obra, apareça a metáfora
do cibernauta, daquele que governa o barco: é este quem pode fazer chegar
barco e bens nele contidos ao porto, a porto seguro, ao porto certo, bem. Não
admira também que a arte e ciência de se governar a si próprio ou à cidade seja
assemelhada à arte e ciência do comandante da nave e esta ciência, em todo
o seu esplendor de boa condução a bom porto, sirva de paradigma simbólico
para a arte e ciência de bem se governar a si próprio e bem governar a cidade.

O Pireu é, pois, o lugar bom para se discutir o que se vai discutir – o
governo da cidade – pois é o sítio em que os nautas e cibernautas existem
real e concretamente: aqui, a metáfora parte da carne da realidade e significa,
para além desta, mas com a segurança de haver uma realidade concreta de que
parte (não é mera retórica vazia, é mesmo um símbolo), algo que transcende,
se autotranscende em termos de significação e de abertura que essa signifi-
cação transcendente cria para e como acesso a outras formas de realidade,
estas primeiramente pensadas, mas pensadas a partir da realidade concreta do
símbolo, não da pseudo-realidade imaginada de uma linguagem meramente
coincidente com o puro som de uma voz sem sentido. Nada mais realistica-
mente platónico, nada mais anti-idealista, no sentido nefelibata do termo.

Mais: o Pireu é o sítio em que aportam regularmente os navios que tais
nautas regem, o que quer dizer que, na realidade comezinha das coisas – que
o Pireu representa simbolicamente –, há efectivamente quem saiba mesmo
governar com eficácia navios: no meio de tantas dificuldades e perigos, al-
guns dos quais transcendem largamente o poder dos homens, está provada
concretamente a possibilidade de haver quem governe bem. E esta é a grande
questão da Politeia.5 Pouco importa que seja no mar e que sejam navios: é
possível haver um bom governo das coisas e dos homens. Mais: sabemos

4Por vezes, perde-se tudo e chega-se a bom porto apenas vestido com a essencial pele do
mesmo íntegro corpo, como Odisseu na terra dos Feaces, de Nausícaa, corpo bastante para
transportar o todo odisseico para o encontro final de sua mesma oikia, em que sua essência
e substância se vão reencontrar nessa e com essa sua co-metade substancialmente essencial,
Penélope. Metáfora já profundamente filosófica de isso que permanece no ser humano quando
tudo o mais se perde e que é, no fundo, isso que a filosofia desde sempre busca.

5Esta “grande questão” terá, como se pode ver, à medida que o estudo progride, outras
formulações, desde outros pontos de vista, mas a grande questão é a mesma, a do auto-governo
do ser humano no sentido do bem e do bem-comum.
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que há quem quotidianamente torne concreta esta possibilidade. Não se vai,
pois, aqui, discutir utopias, mas o modo de concretizar na cidade isso que
há muito se concretiza nos navios, nos navios bem governados. Deste modo,
não será de indagar como é este governo possível, não já para navios apenas,
mas para toda e qualquer comunidade política? Vai ser este o grande trabalho
intelectual da Politeia.

Mas o Pireu simboliza, ainda, a parte metabólica mais “baixa” da pró-
pria humanidade e suas poleis: o porto é também símile da boca e do ânus
humanos, do caminho e porta de entrada e do caminho e porta de saída da
cidade, dos seus poros comunicantes com o que é diferente do seu mesmo
“organismo” político, do seu mesmo próprio ser. O porto não é o próprio
metabolismo, mas a sua mesma necessária condição: constitui o seu antes
e depois, condições verdadeiramente transcendentais de funcionamento, pois
acompanham toda a possibilidade do metabolismo, fornecendo os componen-
tes de que o “organismo” necessita – entrada –, eliminando os que lhe são
prejudiciais ou trocando os que são supérfluos por outros necessários – saída.
Sem esta transcendente transcendentalidade do diferente, a polis não poderia
funcionar.

O metabolismo é a própria vida da cidade, que ocorre entre a entrada e
a saída. Pireu é também a imagem dos limites necessários para o “metabo-
lismo” básico da polis. Sendo tal, representa o que de mais básico há no que
diz respeito às necessidades mais materiais da cidade. Aparentemente, então,
o porto deveria ser o sítio em que precisamente Platão não deveria situar o
acontecimento do diálogo. Mas o paradoxo desaparece, quando percebemos
que o interesse de Platão é exactamente mostrar que o porto também tem sen-
tido, que este sentido é o de ser porto, que a cidade sem o porto morre, isto
é, e a metáfora vai ter amplo uso mais à frente, que o homem e a sua po-
lis necessitam de uma dimensão basal material, já aberta ao diferente e dele
possibilitadora: ao contrário de certas interpretações, a cidade de Platão não
é fechada, tem é poroi inteligentes, que só se abrem quando percebem que
a abertura é no interesse do bem da cidade. Platão dá-nos a imagem de uma
cidade-célula com membrana protectora própria porosa e selectiva, governada
pelo sentido do bem próprio. Não se aceita uma cidade sem defesas, uma ci-
dade aberta a tudo, ideia manifestamente suicida.

Mas o que o Pireu não é é tudo, quer dizer, o que o Pireu representa não
esgota o todo do real: há mais realidade para além do Pireu; há muito mais



i
i

i
i

i
i

i
i

12 Américo Pereira

realidade para além do Pireu: esta obra como um todo e a obra de Platão como
um todo encarregam-se precisamente de tentar demonstrar esta, para Platão,
evidência. Mas é exactamente porque o Pireu não é tudo que é necessário
descer ao Pireu. Esta descida serve, pois, para demonstrar que o Pireu é real,
mas que o Pireu não é toda a realidade. Sem metáfora: que há uma dimensão
básica, material da realidade, mas que esta dimensão, sendo básica, necessita,
para que faça sentido, de uma outra, acima, que lhe dê esse mesmo sentido.

No entanto, se Sócrates desce ao Pireu, desde a altura de uma realidade
mais elevada, é porque sabe ou pelo menos suspeita de que o Pireu suporta
a descida, é dela capaz, isto é, isso que o Pireu representa, a base material
do real, é capaz do encontro com essa outra realidade que até ele desce. Ma-
terialidade basal e inteligência fundante são compatíveis, formando um par
ordenado interiormente segundo o sentido que a inteligência imprime à maté-
ria: é o nauta que governa o navio e não o navio que governa o nauta. Mas
o nauta não governa o navio sem o navio; mas o navio sem o nauta não tem
governo possível. Temos aqui a base da metáfora que vai dar a carne literária
ao esqueleto formal noético de Platão acerca do governo da cidade.

Assim como Atenas sabe que não pode sobreviver sem o livre acesso ao
seu porto – daí a protecção do caminho que os liga –, também Platão sabe que
o homem não sobrevive sem o seu Pireu, sem a sua base material própria. Não
pode, pois, corresponder à verdade a imagem de um Platão negador e inimigo
da matéria e das realidades que à matéria vão buscar sua matriz: tal inimigo
não começaria esta obra com esta homenagem à descida à matéria. O que Pla-
tão procurou – e isto é substancialmente diferente – foi dar à matéria o lugar
ontológico que é o próprio seu: a base ontológica, o lugar mais baixo, a con-
dição menos inteligente e inteligível. Mas a matéria tem lugar e é inteligível
(ao contrário do que habitualmente se pensa) minimamente, mesmo que ape-
nas onomasticamente, ou seria nada. E Platão sabe que a matéria não é nada,
que é algo, algo a salvar, a inteligir (recordemos que a salvação consiste na
descoberta do logos próprio de cada coisa), na exacta medida da sua mínima
possibilidade e capacidade de ser inteligida, mas positivamente. Platão não
é o inimigo da matéria habitualmente presente em muita da literatura sobre
estes temas; talvez seja um dos seus verdadeiramente grandes amigos, pois,
ao tentar situá-la no topos, topos ontológico que é o seu, procura encontrar o
tipo próprio de ser que lhe cabe, que lhe corresponde, sendo isto que a salva,
pois é isto que lhe confere sentido. É esta a razão pela qual Sócrates desce ao
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Pireu: a finalidade é a incarnação pedagógica da ideia, isto é, o profeta do
Bem e do Bem como logos interior salvífico do real (de que a matéria é parte),
descer até à matéria para a salvar e, nesse mesmo acto e com esse mesmo
acto, salvar os homens que nela vivem, com ela convivem e, alguns, nela se
comprazem. Mas não foi este o trabalho adulto do adulto Sócrates histórico,
mestre de Platão, que, agora, este sublima e faz seu porta-palavra, logóforo de
Platão, mas, sobretudo, do Bem e de uma ideia soteriológica para o homem e
o cosmos? Parece-nos óbvio que sim, pelo que nos dispensamos de justificar.

1.1.2 O pretexto da descida

O pretexto da descida parece ser, também ele, paradoxal, pois desce-se
ao Pireu para ver algo que se relaciona exactamente com o que a condição
aparente do Pireu não suporta: isso que está no extremo oposto da escala dos
seres, o divino. Desce-se para ir “orar à deusa”6 e assistir a uma “pompa”,
a uma procissão e festa em sua honra. O ambiente intelectual em que Pla-
tão procura situar-se permanece: procura-se o divino no sítio da matéria, o
transcendente no que há de aparentemente mais imanente. Mas, relembre-
se, o porto é o poros, o sítio, o topos-poros que permite a “comunicação dos
mundos”, materiais e não materiais, logo, o lugar privilegiado para divino e
matéria, transcendência e imanência se encontrarem e comunicarem. Afirma-
se, assim, que isso que escapa à e governa a matéria, o transcendente, não lhe
é incompatível, se o fosse, não a governaria, mas é capaz de convívio com ela,
não para que esta o domine, mas para que esta seja posta em seu próprio lugar.
A matéria do porto, a materialidade do Pireu é posta ao serviço da liturgia da
deusa, situando rigorosamente matéria e deusa em seus topológicos lugares
ontológicos próprios: a matéria (de baixo, em baixo e servindo), a deusa (de
cima, em cima e sendo servida). Aparece nítida a noção de finalidade e de
funcionalização de tudo o resto à finalidade: a deusa é o fim, é a ela que se
presta culto; a liturgia é um meio e a matéria é um outro meio, meramente
instrumentais. É a deusa, como fim, que tudo determina: determina que haja
festa, que haja uma liturgia para realizar e actualizar a festa, que se mobilizem
liturgicamente os meios para que a festa se realize, seja. É o primeiro aflorar

6Artemisa, deusa filha de Zeus e de Leto (deusa antiga, da primeira geração divina, filha do
Titã Céu e da Titânide Febe), caçadora e guerreira, irmã de Apolo, o deus do sol, da luz e da
perfeita definição ontológica.
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da ideia (é, portanto, já a noção) de uma entidade ideal que serve de fim para
tudo, de seu bem: a deusa deste início da Politeia prefigura já o to agathon.
Afinal, os deuses também habitam nos Pireus. Mas para que alguém seja filó-
sofo, é necessário descer até lá, para que o possa constatar, conhecer, saber. É
por descer ao Pireu para orar à deusa e participar na e da sua festa que Sócra-
tes é filósofo. Um Sócrates que permanecesse apenas na Acrópole nunca seria
mais do que um bom sofista. Para o homem que foi vendido como escravo
e por três vezes tentou a experiência de concretizar as suas ideias políticas,
isto é, acerca da possível salvação da polis, quem não desce ao Pireu não é
filósofo, quem não corre o risco da matéria e da morte não merece o título de
amante da sabedoria, pois quem ama a sabedoria sabe que o que sabe só vale
se servir para salvar o real que sabe que tem que ser salvo, sob pena de perma-
necer fora da luz da inteligência, isto é, fora do ser, num caos racionalmente
indiscernível do nada: um nada de sentido. Ora, o filósofo é o grande inimigo
do nada.

Orar à deusa na Acrópole é uma forma de piedade fácil, pois, na Acrópole,
simbolicamente, não há muito que da deusa necessite e os ouvidos da deusa
andam sempre por perto: a Acrópole é a morada especial dos deuses da cidade,
é lá que têm os seus templos, as suas habitações. É na base da montanha,
onde o sol não chega com tanta facilidade, tão bem, e tampouco alcançam os
ouvidos dos deuses, que há trabalho – filosófico – a fazer. É para este trabalho
que é preciso “orar”, isto é, contemplar o arquimediano pharos que impede a
perdição no caminho tenebroso. Orar ao sol, afogado em luz, é bastante inútil,
quando se trata de salvar quem ao sol não está, no imediato momento em que
a salvação é precisa. Mas, para quem percorre as trevas em busca do salvável
e do trabalho de salvação do que precisa de ser salvo, contemplar significa o
absoluto da diferença entre a salvação sua, do seu trabalho e do objecto de seu
trabalho ou a perdição de tudo isto.

Sócrates, no entanto, não ora porque é de “em baixo”, quando quer orar,
orar à deusa de “em baixo”, desce para orar, desce ao nível habitado por
esta deusa, não ora à deusa de “em baixo” a partir da posição sobranceira da
acrópole.7 Não pode este gesto escolhido por Platão para abrir esta obra ser

7Há uma sobranceria política dos deuses políticos cívicos da cidade sobre estes outros deu-
ses “ontológicos” em que Sócrates teima em acreditar. E é em nome desta sobranceria que
Sócrates é morto. Será sempre esta a grande dicotomia da filosofia em sua mesma prática: en-
tre o pensamento fabricado de uma doutrina politicamente sustentada, para que o poder político



i
i

i
i

i
i

i
i

Comentário ao primeiro Livro da Politeia, de Platão 15

senão a afirmação platónica de que também há deuses lá em baixo, que lá em
baixo se pode orar, que isso que é o cerne da realidade (simbolizado na deusa,
no divino a que se ora) não se encontra presente apenas nas acropoleis, nas
partes altas das cidades, havendo uma acrópole ontológica em cada Pireu: o
cerne ontológico do ser está presente em cada ser, cabendo ao homem, qual
Sócrates, paradigmatizado em e por Sócrates, ser capaz de lá se dirigir, e
“orar” e contemplar e agir.

Quer isto dizer que o puro ser é contemplável em cada ser, mesmo nos que
estão ao nível do mar, simbólico nível zero. Platonicamente falando, o Bem
está presente em tudo o que é. Deste modo, podemos perfeitamente ir orar à
deusa fora da Acrópole, num qualquer Pireu, ao nível das águas do mar: ela
lá nos espera, assim nós lá nos dirijamos.

A deusa é Ártemis, a caçadora, que caça veados em movimento, capaz
de grande precisão com suas flechas, símbolo de uma necessária adequação
cinética a uma realidade que não pára, por parte de quem a quiser “caçar”.
A alusão é muito clara: sendo a realidade qual corça subtil, dúctil e fugaz,
o eventual candidato a caçador seu tem de ser capaz de grande precisão com
suas flechas, isto é, para que o sentido seja, é necessário que o acto de inte-
ligência lhe seja adequado. A corça não pára. A inteligência não pode parar
ou esperar que a corça se detenha para lhe poder fazer pontaria confortável e
atempadamente. Platonicamente, isto quer dizer que a ideia não pode ser se-
não isso que acompanha a corrida da corça como sua mesma essência actual.
A “Ideia” não é uma imagem fixa da corrida, mesmo que “imagem metafí-
sica”, mas a sua mesma essência de corrida que corre. Se a ideia não corre,
no sentido físico do termo, ela corre no sentido metafísico como aquilo que
constitui a essência do próprio movimento, que, esta sim, é imóvel, sob pena
de ser nada.8

Mas o recurso à deusa Ártemis permite perceber ainda algo de fundamen-
tal: é que a sua aptidão é frustrante, pois, cada vez que cumpre seu intento
e mata o veado, este, fica, logicamente e necessariamente, morto. Há, aqui,
uma terrível ironia, mas não é literária, antes, verdadeiramente filosófica e

que a sustenta se possa, segundo ela, sustentar, e o pensamento heurístico que humildemente
busca o que as coisas são. Deste último nascem todas as grandes formas culturais: arte, ciência,
etc.

8Isto é, o movimento do movimento significaria a sua cessação e o nada. Heraclito percebeu
isto muito bem.
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ontológica: matar a corça que corre, é possuir algo, mas não a corça, antes
o seu cadáver. Ora, este é o símbolo máximo e insuperado e insuperável do
modo de funcionar de uma inteligência que não acompanha indefinidamente
a corrida da corça, antes, por não ser capaz de assim a acompanhar, a mata.
Mas, a corça morta já não é a corça. Só há corças vivas. É, pois, algo de
radicalmente diferente. Eis a grande diferença entre a ideia e o conceito: a
primeira é a essência metafísica viva da realidade, o segundo mais não é do
que o seu significativo cadáver. Uma ciência de conceitos é uma ciência de
corças mortas: pode comer da sua carne de cadáver, nunca saboreará a sua
essência viva. Mas, diz o mito, que Ártemis era vingativa. Platão não deveria
ignorar tal mítico significativo facto.

A história do pensamento vai toda ela ser balizada por estes dois limi-
tes ontológicos, gnosiológicos e epistemológicos de uma ciência que ensaia
acompanhar o real em seu mesmo acto essencial e substancial, acto que não é
parável ou apreensível, e de uma outra ciência que decide parar o acto das coi-
sas, único modo de as poder possuir, ainda que ilusoriamente, pois o que, de
facto, possui já está morto. Escusado será lembrar muito mais do que o óbvio
facto de a ciência moderna e contemporânea, salvo grandes e raras excepções,
ser uma ciência de actos parados, de cadáveres: o mundo está cheio de necro-
térios epistemológicos e de patologistas do ser. À ausência de uma verdadeira
ciência de coisas em seu acto real e vivo, sucedeu uma tecnologia de produ-
ção de belas múmias epistemologicamente cosmeticizadas. Não admira, pois,
a mediocridade epistemológica em que se vive nos últimos decénios, mortos
os Einsteins e os Plancks.

A festa, diz o texto (327a), realiza-se pela primeira vez. A uma primeira e
apressada vista, pode parecer que o que importa é o facto histórico anedótico
de se tratar da primeira vez que se realiza a festa, mas o proton referido no
texto faz todo um outro maior e não anedótico sentido, se tivermos em con-
sideração que é a primeira vez que alguém vai pôr o nous em diálogo com
a base material da realidade, de um modo muito mais profundo do que o de
Anaxágoras.

Esta descida simbólica é proton no esforço de mostração da omni-trans-
corrência do Bem a tudo. Sócrates vai inaugurar uma nova forma de “oração”,
a elevação do olhar do homem ao Bem, para o Bem, descendo à mais fraca
manifestação desse mesmo Bem. Todo o esforço fundamental da Politeia, nos
seus vários modos e meios (e Platão recorre a todos os expedientes lógicos



i
i

i
i

i
i

i
i

Comentário ao primeiro Livro da Politeia, de Platão 17

de que a sua imensa inteligência é capaz, a fim de manifestar a sua intuição),
irá no sentido da mostração da transcorrência do Bem a toda a realidade, pela
primeira vez verdadeiramente unindo transcendente a imanente, este na de-
pendência ontológica total daquele.9 Mas dependência não significa redução:
Platão não anula o imanente em favor do Bem; mostra o absurdo de bens vá-
rios sem um bem-comum, ontológica e politicamente. Não surpreende, pois,
que a política em Platão esteja tão estreitamente ligada à ontologia, depen-
dendo desta, necessariamente dependendo desta.

A ganga cultural dos séculos habituara o homem helénico (não só o he-
lénico) a separar ontologicamente “céu” e “terra”, num mundo supra-lunar e
sub-lunar: respectivamente mundo dos deuses e mundo dos homens, com toda
a óbvia carga simbólica implicada. Mesmo nos pensadores em que há clara
distinção entre o material e o noético (por exemplo, Heraclito, Anaxágoras),
aquela separação impera: um é o mundo do Logos ou do Nous outro o dos
homens e coisas. O absurdo imperou quando Parménides relegou para um
estranho “não-ser” (que não é propriamente não ser) tudo o que não fosse uni-
vocamente ser em sua pura e absoluta actualidade. Este absurdo acabou por
originar um outro, não menor, que consistiu na “composição” entre o ser e o
não ser, sob a forma do devir.

Ora, o que Platão parece ter percebido, como ninguém até ele e como pou-
cos depois dele, é que o não ser não é componível seja com o que for seja de
que modo for. A intuição (e a imagem correspondente) da absoluta plenitude
ontológica do Bem (a imagem do sol e seu metaforicamente indelével acto de
infinita irradiação de luz) serve exactamente para dar a noção (a ideia não é
humanamente possível e o conceito é meramente nocional) do absoluto da não
presença do nada, por causa da infinita presença do acto ontopoiético do ser,
denominado Bem. Melhor, o Bem: to Agathon, neutro (infinito e infinitivo).

Mas o nome de “Bem” não é casual. A razão desta não casualidade nada
tem a ver com questões éticas ou políticas (ou etimológicas). Esta “bondade”
de isso que é o Bem diz respeito apenas, mas fundamentalmente, ao absoluto
do ser, por oposição ao absoluto do nada, intuição fundamental na história
do pensamento, aliás, muito mal compreendida. Isso de ser bom significa
que, perante a possibilidade do absoluto do nada, tudo, porque é, porque é em

9No que é muito diferente de Anaxágoras, incapaz de perceber a relação entre o nous e o
restante.
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alguma forma de acto e, assim, e, nisso, absolutamente, é bom.10 Ontologi-
camente, absolutamente mau é o nada, por absolutamente não ser. O próprio
sentido do mal moral e político radica aqui, não o inverso. E aqui se funda
uma tradição de pensamento ímpar na consideração ontológica do ontológico
peso de ser e não ser, essencialmente adversa a qualquer forma de redução do
próprio de cada uma destas noções: é a tradição platónica a única que pode
opor-se a qualquer forma quer de maniqueísmo quer de reducionismo de bem
a mal ou de mal a bem. Quando Platão pensa o mal como ausência de bem,
não reduz o bem a um mal menor ou o mal a um bem menor, mas aponta para
a irredutibilidade de um ao outro, dada precisamente pela e na ausência de
um bem possível, mas não realizado: ausência que é o mal, mas que não é
um bem menor. Esta ausência é sempre um absoluto, nunca um relativo. O
bem que resta, esse sim, é um absoluto, no bem que é, e um relativo ao bem
que poderia ter sido, mas a ausência, isto é, o bem que lhe falta para atingir
a possível completude, condenada para sempre a não ser, isso é um absoluto
e marca indelevelmente o poder do mal. Este não é substância, mas ausência
de substância. Ora, esta ausência é um absoluto, irredutível seja ao que for.
E é esta a grande negatividade, não a negação de qualquer tese ou posição,
questão muito mais glótica do que propriamente ontológica.

Assim sendo, em absoluto, ser é bom. Não se disse “ser é ser bom”, em
que “ser” surge como forma verbal substantiva, primeiro, e, depois, apenas
adjectiva ou atributiva, dado que o verbo está na dependência absoluta do ad-
jectivo: ser é bom intransitivamente; é ser bom ser; é absolutamente bom ser.
Não é necessário ser “o Absoluto” para ser absolutamente bom; a bondade
própria de tudo o que é não necessita de ser infinita em acto para ser. Platão
percebeu que não é preciso em tudo um Acto Puro para que em tudo haja
um absoluto: todo o ser o é; na metáfora do sol, cada raio de sol é, no que
é e porque é, absoluto. No limite da linguagem, há que utilizar algo como
o superlativo hebraico para perceber a relação de dignidade ontológica entre
o sol e os seus raios: enquanto cada raio é absoluto, o Sol é “absolutamente
absoluto” ou “o absoluto dos absolutos”. Não necessitamos, no entanto, de
recorrer aos Livros VI e VII para perceber esta intuição platónica do absolu-

10É a intuição que a metáfora do sol intenta veicular nos Livros VI (506e-511e) e VII (515e-
516d).
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tode ser de cada entidade, basta perceber o estranho papel do Pireu no início
da obra: não importa o que é; se é, é bom.

Esta espantosamente simples intuição (simples e rara) permite lançar as
bases de uma metafísica e de uma física subsidiárias, que radicam no sentido
da absoluta positividade ontológica do que é, sem comparabilidade fora do
ser. Assim sendo, surge com esta intuição uma nova noção de transcendência,
esta sim, absoluta: a transcendência do nada relativamente ao ser e do ser re-
lativamente ao nada. Após Platão, só pode ser verdadeiramente transcendente
cada um dos elementos deste não-par relativamente ao outro.

Tal obriga a que a metafísica platónica (e todas as físicas decorrentes)
não possam afirmar qualquer transcendência, no sentido estudado anterior-
mente, no seio do ser, entendido no seu âmbito e sentido mais vasto. A hiper-
essencialidade do Bem relativamente às ideias não é uma forma de transcen-
dência naquele sentido, antes uma forma eminente de actualidade, forma que
Platão ensaiará dizer por meio da noção de participação.

1.1.3 A comparação entre as liturgias

Muitas vezes, ao lermos na íntegra as obras de Platão, podemos ficar com
a imprecisa impressão de que se gastam demasiadas palavras para se chegar
a determinados fins. Platão teria mesmo de ser tão prolixo? Não teria podido
ser mais “sintético”?

É uma impressão real, mas que não colhe o fundamental. Este só é cap-
tável, se se partir do sentido essencial do labor platónico: a salvação da reali-
dade. Se se perceber que este é o arquimediano ponto fixo a partir do qual tudo
tem de ser lido em Platão, então, percebe-se que há que esgotar, tanto quanto
é humanamente possível, todas as hipóteses, levar a pesquisa a todos os re-
cantos do ser, exaurir todas as possibilidades lógicas do real. É esta a razão
profunda das grandes tiradas dialógicas ou monológicas, sempre intimamente
dialécticas, das suas obras.

Se partirmos desta premissa, torna-se óbvio que a presença da alusão às
festas, às procissões, comparando-as, não pode ser meramente casual ou cos-
mética ou fruto de um qualquer lapso de Platão. Esta alusão encontra-se aqui
por uma qualquer razão, provavelmente boa razão. Mas que razão? Para quê
incluir esta comparação neste início da Politeia?; que finalidade serve? Te-
mos de fazer a leitura da sua presença a partir do contexto topo-simbólico
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em que se encontra. E qual é? As festas (duas variantes integrantes de uma
grande festa conjunta) realizam-se precisamente no Pireu. Tenhamos, então,
presente tudo o que sobre o Porto de Atenas foi dito. Que significado ganha a
comparação entre as duas festas?

Um primeiro é óbvio: a comparação entre o modo dos festejos dos autóc-
tones (epikhorion) e o modo dos festejos dos da Trácia serve para introduzir
a comparação entre o modo de ser próprio nosso e o modo de ser próprio dos
outros, entre o nosso logos próprio e o logos próprio dos outros, entre o nosso
kosmos e o kosmos próprio dos outros, entre a nossa cosmologia própria e a
cosmologia própria dos outros. Não se trata apenas de comparar dois modos
de festejar uma deusa ou o modo como se comportam os povos diferentes
que o fazem, mas de comparar, com esses procedimentos e esses povos, o
que tal revela relativamente aos seus mundos semânticos, ao logos que consti-
tui propriamente o kosmos que cada um deles habita, diferente de um mundo
abstractamente objectivo que todos objectivamente habitassem.

Mas, em aparente paradoxo, serve também e fundamentalmente, para
mostrar que há uma continuidade entre os seres dos modos diferentes de ser,
pois, só posso comparar os diferentes festejos porque, exactamente, são feste-
jos. Anuncia-se o tema fundamental da unicidade do ser, segundo o ser, isto
é, segundo a sua pura actualidade, em conjunto com a plurivocidade (compa-
rável, logo, parte de um mesmo acto de algum modo comum) dos diferentes
seres (segundo significado).

Atenienses e Trácios são diferentes, mas, se é possível comparar as festas
dos dois grupos, é porque há uma comunidade ontológica que torna o trânsito
comparativo possível (e que, neste caso, é a mesma comum humanidade).11

Se estendermos esta comparitividade ontológica fundamental ao todo do ser,
a todos os seres, verificaremos que nada há que não pertença ao ser. Só o que
não há absolutamente não pertence ao ser.

11Ao perceber que esta intuição fundamental, racionalíssima, já se encontra presente nesta
obra com quase dois mil e quinhentos anos, constituindo, assim, um dos momentos antropoló-
gicos mais altos da humanidade, é com pesar e vergonha que olhamos para todo um percurso
posterior em que tal intuição não foi explorada, eliminando todos os actos anti-humanos que
se baseiam numa não continuidade ontológica entre os “seres humanos”, só possíveis de en-
tendimento como tais se esta intuição acontecer universalmente. Ainda estamos à espera de
que tal aconteça. Platão tem toda a razão: é mesmo muito difícil arrancar o ser humano à sua
condição de possível Trasímaco.
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Comparar, logo no início da Politeia, as duas festas é introduzir a noção da
omni-transcorrência do ser e, no seio desta, da omni-diferencialidade possível
e pensável dos seres. O Bem vai surgir como esse fundo omni-transcorrente, a
inteligência como a possibilidade de ler a presença do mesmo Bem em todos
os seres, só porque são.

Nem só a festa dos do Pireu é boa, também é boa a dos Trácios, quer dizer
que o diferente também é, que a diferença é ontologicamente boa enquanto tal.
Não pode, pois, ser “fixista” ou “fechadista” ou “etnocentrista” um pensador
que afirma que a festa dos Trácios é tão boa quanto a dos do Pireu. Com esta
frase – tenha sido entendida pela posteridade ou não –, Platão lança a afirma-
ção da bondade da diferença; diferença que também há que salvar. Se, até
agora, na história do pensamento, o ser é o bem e a diferença o não-bem, a
partir de agora, ser e diferença são ambos bem, expressões do Bem. O mal
não é, pois, o diferente, é o nada. Esta intuição tem implicações metafísi-
cas, físicas, políticas, éticas, estéticas, etc. de uma importância dificilmente
apreciável, dada a sua imensidade. O seu desrespeito teve e tem e terá con-
sequências dramáticas e trágicas de dimensão cósmica, no que à totalidade do
mundo do homem diz respeito.

1.1.4 O possível retorno à cidade alta e o pedido de Polemarco, filho
de Céfalo

Após a participação nos eventos dedicados à deusa, é tempo de regressar à
cidade (pros to astu) (327b). O regresso à cidade alta, à cidade central, após os
actos litúrgicos, neste início desta precisa obra acerca da mesma cidade, não
pode não ter um qualquer significado político importante. Como se pode ver
ao longo da obra, esses que habitam a cidade têm de possuir a ciência própria
que o habitar a cidade exige, para tal, têm de ser capazes de saber o que de
cada um deles se espera para o bem da cidade, bem que é necessariamente
um bem-comum, ou seja, um bem de e para todos os que vivem na cidade, e
que aceitam aquilo que viver na cidade segundo o bem-comum, implica. Mas,
como também se pode verificar no desenvolvimento da obra, esta ciência não
é dada à partida: é adquirida, implica um esforço pessoal de cada membro da
cidade; implica, como já se viu, uma descida, a fim de tocar no fundamento
basal das coisas. Mas esta descida inclui um contacto com “a deusa”, isto é,
com o “divino” presente nas coisas mais básicas, com a sua mesma essência,
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com a sua mesma substância, com o seu mesmo princípio, com o seu bem
fundamental. Assim, desce-se para se poder ir ver a “deusa” e participar do
e no seu culto; a fim de, “vista a deusa”, participado o seu culto, se poder
ascender à cidade. É condição da ascensão à cidade a descensão ao Pireu, o
encontro com a deusa: o polites, o habitante da cidade tem de saber descer, de
modo a encontrar na realidade o seu ponto principal, a fim de poder habitar a
cidade. Se não o fizer, não é digno de ascender à cidade, à cidade alta.

É claro que, para já, esta descida é simbólica de uma senda pessoal a des-
bravar, mas, no modelo da realidade política e nesta mesma última, o habitante
e o habitante governante vão mesmo ter de descer, vão mesmo ter de entrar
em contacto com a base ontológica do real, na sua dimensão de realidade me-
nos elevada, mas onde já se encontra “a deusa”, mas da realidade em que isso
que faz com que o real seja e não seja nada já está e já está plenamente como
fundamento do real.

Não é também, pois, por distracção ou por capricho que Platão insere neste
nobre lugar desta obra esta referência à subida à cidade, após o contacto com
a “deusa”: mais uma vez, logo no início da Politeia, Platão introduz discretos
elementos semânticos que vão ser tratados, porque são fundamentais, com
vasta abundância ao longo da obra.

Mas, se Sócrates e Gláucon tivessem mesmo regressado à cidade, não
teríamos a Politeia. Porquê? Porque toda a obra é um ensaio pedagógico
de mostração do que é a polis na sua essência própria, bem como do modo
necessário do seu governo, genérica e modelarmente entendido, a fim de que
seja viável como polis. Se tivessem regressado, não haveria a série de diálogos
que se segue. O seu não regresso imediato é fundamental: o filósofo tem de
permanecer algum tempo “em baixo”, a fim de poder transmitir aos “de em
baixo” a sua ciência quer sobre “em baixo” quer sobre “em cima”. Melhor,
transmitir, com a sua presença pedagógica, a possibilidade de aquisição da
ciência. Este passo também não é uma mera peripécia literária, mas um marco
irremovível no percurso da obra e da vida do filósofo em acto de cura do real.
Antecipa-se já aqui o momento da crise do filósofo que, no “Livro VII”, se dá
quando este regressa à caverna, a fim de salvar os que lá estão (516c-517a).

O não retorno de Sócrates – o que sabe – e de Gláucon – o que quer ho-
nestamente saber – é o indício primeiro do desejo soteriológico da filosofia
e do filósofo em Platão e do próprio filósofo Platão. Assim, regressar à ci-
dade, sem delongas, é o mais fácil: permite a recolha do filósofo aos seus
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domínios, evita trabalhos e perigos, não expõe a ciência do filósofo, não lhe
arrisca a vida, mas é improdutivo, do ponto de vista daqueles que necessitam
de ser salvos. E o filósofo sabe que eles necessitam ser salvos. Desde o iní-
cio, a filosofia platónica dada na Politeia é uma filosofia soteriológica, virada
para o bem do homem, não de um especial grupo de homens, mas de todos
os homens, Helenos ou Trácios, de intramuros ou de extramuros, desde que
sejam capazes de erguer festas em honra de deusa, isto é, desde que sejam
capazes de comungar uma e numa mesma matriz humana, desde que queiram
viver para o bem da polis, desde que queiram viver em paz, o que implica
viver segundo o princípio do bem-comum. Os que assim queiram integram-se
numa universal philadelphia, irmandade no bem que a Politeia vai especula-
tivamente pensar: como estabelecer uma real philadelphia que abranja cidade
alta e cidade baixa?

1.1.5 Tòν Παιδα (327b)

É Polemarco, filho de Céfalo, quem envia uma criança (pais), jovem es-
cravo?, rogar a Sócrates e Gláucon que se detenham. É sugestivo o nome deste
filho de Céfalo (fabricante de armas): Polemos e Arkhe constituem este antro-
pónimo andrónimo. Sabemos que os dez Livros que se vão seguir são, em boa
parte, uma “guerra” de argumentos entre homens que têm para a polis modelos
muito diferentes, diversos mesmo. Platão anuncia-nos uma guerra semântica
e noética e fá-lo juntando a raiz “princípio” à raiz “guerra”. A guerra é, aqui,
um princípio ou a guerra vai-nos conduzir ao princípio da cidade?

Nitidamente, vai ser a segunda a verdadeira opção: vai ser a guerra, guerra
noética, entre teorias políticas, que vai permitir perceber qual é a essência da
polis e, para além e para aquém da essência, qual o seu mesmo ser, a sua real
actualidade, independente de qualquer “guerra” argumentativa. Note-se que
nesta obra, que não gosta de guerra no sentido comum do termo, a “guerra”
argumentativa é apenas metodológica, sendo, no entanto, necessária, dada a
profunda divergência das teses em verdadeiro confronto.

O próprio Trasímaco, que encontramos já neste primeiro Livro, de tal se
encarrega, mostrando uma atitude belicosa desde o início ao fim da sua par-
ticipação: o que está em jogo nesta discussão é muito importante, trata-se da
própria possibilidade da vida do homem como homem, vida que – Platão bem
o sabe – só é possível na polis. Deste modo, uma polis perfeita possibilita



i
i

i
i

i
i

i
i

24 Américo Pereira

a perfeita possibilidade de o homem ser, uma polis menos perfeita permite
uma possibilidade menos perfeita de o homem ser e uma polis imperfeitís-
sima permite uma imperfeitíssima possibilidade de o homem ser. O interesse
de Sócrates (é também o interesse de Platão) consiste em fundar logicamente
uma cidade o mais perfeita possível, de modo a possibilitar a vida o mais per-
feita possível a todo o homem que lá queira viver, segundo o bem-comum. O
manifesto interesse de Trasímaco – e, com ele, de todos os tiranos (e oligarcas:
tiranos falhados, obrigados a partilhar o poder com outros tiranos falhados) e
seus multímodos e variegados defensores – consiste em proporcionar ao ti-
rano as maiores vantagens possíveis ao explorar a polis em seu benefício, por
vezes, único benefício.

O filósofo quer unicamente o bem-comum, incompatível com o bem de
quem não quer o bem-comum (que é, por definição, e por isso mesmo, o ti-
rano); o amigo dos tiranos quer unicamente o bem destes, incompatível com o
bem-comum: não nos podemos, pois, admirar com o facto de se declarar uma
aberta guerra teórica entre ambos. Mas, note-se, esta guerra teórica é apenas o
modelo noético da guerra “concreta”, “real”, física que, pelas mesmas razões,
há entre os defensores do bem-comum e os tiranos. Platão bem o sabia e ten-
tou evitar esta segunda ensaiando dirimir as questões na forma da primeira.
Como é teoricamente óbvio, a resolução teórica da teórica guerra de argu-
mentos evitaria a segunda. Se a segunda forma sempre existiu e existe ainda,
é porque nunca houve a inteligência suficiente para resolver estas questões
teoricamente. Mas tal não surpreende, dada a profunda estupidez relativa-
mente ao essencial demonstrada por Trasímaco, como a seu tempo se verá, na
sequência da obra. É esta simbólica guerra principial que convoca Sócrates e
Gláucon a permanecer na parte de baixo da urbe. Que chamada é esta, para
que serve?

Temos aqui como que uma chamada às armas dos defensores do bem-
comum por parte do filho do fabricante de armas, cujo nome, aliás, como já
visto, evoca a guerra como princípio. Aquele que é convocado como campeão
do bem-comum é exactamente Sócrates – em seu tempo próprio um excelente
soldado –, aquele que foi morto pela polis que procurava servir, ensinando
os seus jovens que assim quisessem nos caminhos da virtude ética e política,
no sentido preciso do bem-comum, num tempo em que a moda pedagógica
consistia em treinar esses mesmos jovens no sentido da idiótica vantagem
pessoal própria (de tendência tirânica, portanto), sem grande cuidado com o
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bem-comum ou mesmo contra este. Este ensino aceite e privilegiado (contra
o de Sócrates) era mister da classe dos pedagogos sofistas. Ora, o apelo de
Polemarco a Sócrates vai levar este a polemizar com e contra precisamente
um sofista.

Claramente Platão quer situar frente a frente dois campeões de duas teo-
rias que não podem co-existir: a prova (historicamente já havida, não se trata
de algo meramente simbólico ou “mítico”) é a morte de Sócrates. Ao fazer
tal, Platão reconvoca a tribunal, tribunal da razão, agora, a própria Atenas e
quem mandou matar Sócrates; por outro lado, esta situação é mesmo de ini-
mizade, precisamente como aquela que vitimou Sócrates: um dos dois deve
perecer, com a sua ideia... É, pois, uma verdadeira guerra e guerra agónica
aquela que Platão engendra logo neste “Livro I” da Politeia, pois as concep-
ções em confronto são inimigas mortais, comprovada e realmente mortais: se
os proponentes do processo contra Sócrates avançaram contra este é porque
sabiam que as suas ideias matariam a possibilidade de manutenção das socie-
dades tirânicas ou oligárquicas. E Platão sabe que eles sabiam. O triunfo de
Sócrates, então como agora, é a morte da possibilidade do poder exercido em
benefício de um só ou de um qualquer grupo restrito (mesmo que maioritário:
Sócrates foi morto por uma “democracia”). Nesta obra, simbolicamente (mas,
na realidade concreta da política, não apenas simbolicamente), ou Sócrates
“mata” Trasímaco ou este “mata” Sócrates. Mas Platão sabe que Sócrates já
foi morto, pelo que sabe que há uma verdadeira e mortal guerra entre quem
defende o bem-comum e quem defende outras quaisquer formas de bem. A
resposta a esta guerra teórica e um dos trabalhos da Politeia é “matar”, isto é,
desarmar teoricamente quem matou Sócrates, antes que sejam mortos outros
Sócrates e suas propostas de bem-comum. Não admira, pois, a dureza teórica
da obra; não admira, pois, o desprezo que manifesta por todas as formas de
governo que não se dedicam exclusivamente ao bem-comum, isto é, todas as
formas tendencialmente próximas da tirania. Mas, à parte a que se norteia
apenas pelo bem-comum, são todas.

Para que serve, então, esta chamada de Sócrates? Sócrates foi precisa-
mente o homem que a astu e tudo o que ela representa condenou à morte e
executou. Mas Platão sabia que Sócrates tinha razão, contra a cidade que o
condenou. O não regresso imediato à cidade repete a espera de Sócrates pelo
retorno da embaixada litúrgica enviada a Creta – a fim de celebrar o feito de
seu ancestral herói mítico e mítico governante, Teseu, nessa mesma ilha, con-
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tra o Minotauro – aquando do seu processo. A morte de Sócrates só ocorreu
quando a embaixada aportou a terras de Atenas. Ao seu mesmo porto. A di-
latação temporal permitiu a Sócrates reponderar toda a sua vida, assumi-la de
uma forma verdadeiramente pessoal, fundindo o seu ser no e com o signifi-
cado que fora capaz de construir ao longo dos anos de sua existência. A sua
recusa em fugir, a fim de evitar a morte, é a prova concreta de que Sócrates
atingiu um nível de realização actual das suas potencialidades que o situou
como, mais do que um filósofo ou mesmo um sábio, um modelo encarnado
de humanidade e para a humanidade. Facilmente, aos olhos do enlevadíssimo
discípulo Platão, este homem encarnaria o paradigma da humanidade, de uma
humanidade possível, perfeita em seu mesmo acto de humanidade finita.

Ora, é este paradigma encarnado de humanidade quem vai permanecer
“em baixo”, nas terras a que aportou a embaixada cuja chegada dessacralizou
o tempo cívico e permitiu a sua última nostalgia e nostalgia surpreendente-
mente não agónica, a sua mesma morte. Esta morte, real, mas de um profundo
simbolismo na sua mesma realidade, é a concretização do aprender a morrer
do filósofo, vivido na esperança da sabedoria. A própria morte é a mesma
sabedoria. É o homem que morreu às mãos da profunda falta de inteligên-
cia política da cidade, da sua cidade, da cidade de cujo bem cuidava, que é
chamado, de novo, agora num plano puramente teórico, a ensinar a cidade
a descobrir o logos próprio da sua entidade, a procurar a inteligibilidade e a
inteligência de seu acto, a fundar logicamente o seu ser, buscando sua mesma
substância activa e possibilidade de subsistência. Sendo este o grande fim da
Politeia, não admira que seja Sócrates quem é chamado a assumir a tarefa
do pedagogo político, tarefa essencial. Assim como Odisseu subiu do Hades
com mensagens de aviso e prudência para os vivos, assim Sócrates regressa,
en logo, do reino dos mortos para ajudar os da cidade a viver nela e como ela
da melhor forma possível, a forma inteligente, lógica. Tanto quanto se sabe, o
Sócrates histórico (seja isso o que tenha sido, para além de todas as polémicas
eruditas) dizia de si mesmo ser parteiro das almas, ajudando-as a parir um sa-
ber de que estavam prenhes, mas que desconheciam, desconhecendo mesmo
a sua recôndita posse. Sem a ajuda do parteiro, a alma permaneceria grávida,
cheia, mas paradoxalmente estéril. Com a ajuda do parteiro, a alma liberta-se
de uma gravidez estéril, parindo o fruto dessa mesma gravidez, dando à luz a
luz do saber que permanecia encerrado em seu ventre. A alma é como que uma
caverna, mas de luz, mas de luz cativa, inútil, que há que manifestar. Todo o
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saber possível do homem e ao homem está na possibilidade já luminosa da
alma: há que transformar essa possibilidade em real acto, na manifestação do
saber como saber e como saber que se sabe.

Ora, assim também a cidade, na pessoa de seus habitantes: tudo o que
a cidade é deve-o à ontologia própria de seus habitantes, seus constituintes
entitários. Não há propriamente uma cidade com habitantes ou habitantes
numa cidade. A cidade não pré-existe aos habitantes ou estes à cidade: a
cidade é os habitantes, na plenitude dos seus seres, isto é, sendo o que eles
são, na totalidade integrada de seus actos, em um grande acto conjunto que é
a cidade. Encontrar-se-á, mais tarde, no “Livro II” (368a-368c) a evidência
de que apenas o homem, o anthropon, indivíduo absolutamente só, preexiste
à cidade e isto porque há necessariamente uma dimensão de individualidade
incomunicável no homem anterior à sua associação política. Mas trata-se de
um pressuposto puramente lógico, portanto, não real para lá da sua realidade
lógica.

Mas, se a cidade é o acto conjunto dos actos inter-relacionados e integra-
dos nessa mesma inter-relação dos homens que a constituem, tal significa que
tudo o que a cidade é deve-o ao que os actos de cada um dos homens são e
ao que é a sua dinâmica e cinética soma integrada. Tudo o que a cidade é
e tudo o que a cidade pode ser é património da humanidade que a constitui.
Todo o futuro possível da cidade reside no tesouro ontológico próprio de cada
um dos seus habitantes e no conjunto de todos eles. Percebe-se, assim, quer a
grandeza quer a importância (quer o cuidado que implica) deste tesouro onto-
lógico capaz de ontopoiese política. Se tudo o que a cidade pode ser depende
do tesouro ontológico de possibilidades dos seus habitantes – de todos, daqui
a importância absoluta do bem-comum e não de um outro bem qualquer, não
universal – então, a importância de cada um e de todos para a possibilidade
da cidade é verdadeiramente fundamental e deve ser tratada como tal. Daqui
decorre a necessidade de perceber que tesouro ontológico cada habitante traz
em si e qual o melhor uso que se lhe pode dar, tendo em conta o sentido da
melhor realização possível das possibilidades da cidade: nasce o sentido do
bem-comum, não como desígnio factício de um qualquer homem ou de um
qualquer grupo de homens, mas como realidade objectiva possível, matrici-
ada na natureza mesma essencial da totalidade cairótica dos indivíduos que
compõem uma determinada comunidade política. Tal objectividade implica
obviamente uma forma de indagação científica – no seu sentido mais lato –,
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de modo a que, exactamente, o bem-comum seja percebido não como forma
projectiva de anseios ou de vontades de alguns, mas como a forma possível
do melhor possível em termos ontológicos concomitantemente para todos e
para cada um dos que constituem a polis. Tal investigação implica um uso
máximo possível em cada momento da capacidade lógico-noética de quem na
cidade for capaz de o fazer (a quem Platão chama “o filósofo”, que não se
deve confundir com o vulgar profissional da filosofia ou com um seu amador
diletante, ou “o guardião”, que não se deve confundir com um qualquer “polí-
cia”). Tal figura não é apenas um mero modelo abstracto, mas uma realidade:
Sócrates foi o realíssimo habitante da cidade que correspondeu (ou mais bem
correspondeu) a esta figura, ensaiando longamente uma pedagogia virada para
a conversão dos outros habitantes de uma vida de procura de bens efémeros,
incapazes de trazer um verdadeiro bem individual ou político, a uma vida de
radicalidade essencial, em que o bem procurado fosse capaz de realizar ple-
namente o bem possível do indivíduo e, ao mesmo tempo, do todo da cidade,
dado que os destinos de um e da outra se encontram necessariamente interli-
gados.

É, pois, este modelo matricial incarnado de pedagogo político do bem-
comum que é chamado a exercer o seu mister magistral junto de uma selecta
assembleia de interessados, por razões várias, pela coisa pública. Os dez Li-
vros da Politeia vão servir para investigar o sentido do bem-comum, do bem
(já pessoal) do indivíduo, a fim de diagnosticar as doenças da cidade e do indi-
víduo, para demonstrar o quanto um e o outro estão ontologicamente ligados
e o quanto os seus destinos estão também necessariamente ligados.

Repetimos a questão: para que serve, então, a convocação de Sócrates
à permanência no Pireu? Serve para, em assembleia lógico-noético-teórica,
investigar e debater a essência própria da cidade e do homem que a constitui,
este na sua dimensão de individualidade e na sua dimensão de comunidade.
Serve para procurar uma doutrina fundamental acerca da comunidade política
e do humano no homem, serve para encontrar (ou ensaiar encontrar) o modelo
paradigmático da polis. Este pedido para que o sábio fique junto dos homens
que reclamam a sua presença é a convocação à permanência do logos no seio
da polis, isto é, seguindo o sentido profundo da preocupação teórica de Platão



i
i

i
i

i
i

i
i

Comentário ao primeiro Livro da Politeia, de Platão 29

com a cidade, à salvação da cidade. O sábio real que a cidade matou porque
não percebeu que a queria salvar é convocado en logo12 para salvar a cidade.

Embora este anseio de salvação seja o anseio de uma salvação teórica ou
por meio da teoria, quer dizer, do encontro do logos próprio das coisas, acre-
ditamos que a Politeia, isto é, Platão na Politeia se esforce não apenas pela
salvação noético-teórica da cidade, mas pela sua mesma real e concreta sal-
vação, pois é clara a intuição de Platão acerca da impossibilidade da cidade
desde que esta (isto é, os homens que a fazem) não se reja pelo seu estrito
logos próprio. Acreditamos, pois, que, na Politeia, é a própria salvação dos
homens que está em causa. Se assim for, na chamada de Sócrates à colação
teórica do grupo de amigos de Polemarco, joga-se a salvação da própria hu-
manidade. Foi, aliás, esta a grande tarefa aceite pelo Sócrates homem adulto
e pela qual teve de dar a sua vida. Que esta dádiva não tenha sido em vão
parece ser propósito de Platão: homenagem grandiosa ao Mestre-Amigo e
salvador, mas também notável serviço à humanidade de seu tempo e de todos
os tempos.

1.1.6 É Gláucon quem diz que vão esperar

Embora a criança enviada por Polemarco a chamar Sócrates e Gláucon
tenha interpelado directamente Sócrates, que lhe pergunta onde está o amo,
é Gláucon quem responde pelos dois, anuindo ao pedido: os amigos convo-
cados vão aceder ao pedido dos amigos convocantes. Mas, sendo Sócrates o
evidente presbítero do par e sendo ele quem é obviamente interpelado pelo
jovem mensageiro, que terá levado a que fosse Gláucon a responder? Impe-
tuosidade da juventude? Irreflexão da juventude? Soberba do moço? Estas
hipóteses são possíveis e é improvável a sua negação. Mas todas são com-
patíveis individualmente ou em grupos com uma outra, que nos parece, essa
sim, fundamental e provada ao longo do diálogo: o manifesto interesse de
Gláucon pela ciência e pelo trabalho intelectual da sua descoberta. Ao longo
de toda a obra, começando já, em breve, no próprio “Livro I”, Gláucon inter-

12Este modo de presença segundo o logos ultrapassa o que é entendível como uma comum
racionalidade horizontal e mecânica, estando presente nas obras de Platão sob várias formas
– sendo os seus mitos uma delas – sempre que é necessário forçar nova via a uma intuição
inaudita, que ainda não dispõe de linguagem adequada. Esta última começa exactamente a ser
criada em seus textos, mesmo nos seus mitos.
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vém amiúde no sentido da descoberta da verdade. Óbvio amante e apaixonado
da discussão e do diálogo e da dialecticidade, Gláucon não se confina a esta
dimensão psicológica e superficial, usando a sua inteligência para se mover
e mover a discussão no sentido de uma maior proximidade com a verdade.
Deveria ser muito grande o amor e admiração de Platão por este seu irmão,
a quem presta a homenagem profundamente significativa da manifestação de
uma superior inteligência e de um extraordinário desvelo para com a procura
do sentido essencial da realidade, nomeadamente da realidade da polis, do ser
humano e de tudo o que estas realidades semanticamente implicam.

Faz, assim, todo o sentido que seja Gláucon a manifestar a anuência ao
pedido de Polemarco. Mas também responder por Sócrates? Não será um
abuso de confiança? Não: há uma profunda sintonia entre o discípulo e o
mestre – talvez também retratando a profunda sintonia entre Platão e o mestre
Sócrates. Até que ponto o irmão Gláucon não encarna, pelo menos em parte,
o desejo de Platão de estar presente neste magno debate? Sabemos que o
que se vai seguir é trabalho de Platão: são suas as ideias fundamentais, é sua
a recolha dos temas e argumentos, é sua a estruturação dialógica, dialogal e
dialéctica das sucessivas cenas deste magnífico drama noético; é seu o cuidado
pelo bem-comum do homem.

Se Gláucon for, pelo menos em parte, um outro representante de Platão
– o Platão discípulo, o Platão que quer ver e aprender –, então, temos já não
apenas um representante de Platão, Sócrates, mas dois, Sócrates e Gláucon e
a Politeia é o melhor exemplo, aqui publicado na forma dramática do diálogo,
do pensamento como diálogo da alma consigo própria: é a alma de Platão
que se nos revela, em diálogo consigo mesma, paradigmatizando o modo fun-
damental de pensar, recorrendo a toda a família de possíveis instrumentos
noéticos.

Se Gláucon, para além de ser a figura real histórica que foi, for também
este outro representante de Platão, faz todo o sentido que seja ele a falar pelos
dois, dado que estes dois são duas faces de uma mesma entidade: o próprio
pensamento em acto. De este pensamento, Gláucon representa a ignorância
fundamental que pristinamente quer saber; Sócrates, que representa a igno-
rância experimentada, já sábia na sua mesma ignorância – que se sabe como
tal e, por isso, é sabedoria da ignorância e, portanto, sabedoria –, mostra a
utilização de tal experiência, a fim de fazer a ignorância fundamental sua e
dos outros frutificar em sabedoria, que se sabe sempre provisória e infinita-
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mente ignorante e infinitamente amante de saber. Esta parteira do nous que
é Sócrates apenas exige que as suas parturientes queiram mesmo dar à luz.
Mas Sócrates (isto é, Platão) sabe que quem quer mesmo dar à luz, quem está
disposto a descobrir a verdade, o ser, acaba por o conseguir. Platonicamente,
só a impertinência da vaidade da auto-suficiência impede o ser humano de
chegar à inteligência. Gláucon é esta vontade de inteligência, é ele quem, no
par, simboliza a força dinâmica de impulso, o que inicia o movimento, lança
a busca. Sócrates é aquele que alimenta o movimento do movimento, que
mantém a marcha, que não permite a inflexão ou a paragem, pelo menos a
paragem definitiva.

Logicamente, compete àquele que inicia dar a voz que permite iniciar
algo: Gláucon anui em nome do par do movimento intelectivo; este último
pode iniciar-se. Para mais, que interesse puramente pessoal tinha Sócrates em
ficar, para além do interesse pelo interesse do jovem acompanhante, se a sua
vida era o mesmo serviço da inteligência destes jovens? Segundo a lógica
querida de sua própria vida madura, Sócrates fica porque há oportunidade de
prestar um serviço no sentido do bem dos jovens – tal manifesta-se na voz de
anuência de Gláucon: é esta anuência à estadia que abre a possibilidade de
estabelecimento de diálogo. E Sócrates saberia certamente (Platão narrador
sabe que Sócrates personagem sabia) o tipo de diálogos que este grupo prati-
cava. Eis que ficam. E é soberana tarefa do filósofo ficar. O filósofo nunca
foge: a lição é de Sócrates, paga com a própria vida, ganhando uma póstuma
glória humana e intelectual imorredoira – e imorredoira porque verdadeira-
mente autêntica, porque o filósofo fica não pela glória, mas pelo bem que ficar
pode permitir não para si, mas para o mesmo serviço do bem-comum.

1.1.7 Os convocantes aproximam-se

Não é Sócrates quem vai ter com Polemarco e seus amigos, mas estes
que vão ter com Sócrates e seu amigo. Os que querem usufruir da mestria de
Sócrates vão ter com o Mestre. Polemarco, Adimanto, irmão de Gláucon e
de Platão, Nicérato, filho do estratego Nícias, outros não nomeados juntam-se
ao par que se prepara para subir até à cidade de Atenas. Uns e outros todos
vêm da procissão. Todos acabaram de participar numa (talvez mesmo de uma)
liturgia religiosa cívica, política, portanto; todos se preparam para tomar parte
em uma outra forma de liturgia, ainda nitidamente cívica e política, mas não
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religiosa (pelo menos, aparentemente, pelo menos inicialmente, mas apenas a
leitura de toda a obra poderá dirimir esta dúvida).

Como não é admissível que Platão não tenha pesado bem o que aqui es-
creve, parece evidente que nos está a dizer que há uma qualquer ligação entre
estas duas formas de liturgia: parece, pois, haver uma precedência (necessá-
ria?) da liturgia cívico-religiosa relativamente à liturgia cívico-teórica que se
vai seguir. Como se se dissesse que o ser humano, antes de se dedicar à análise
lógica do que é o acto da polis, deve celebrar esse mesmo acto, independente-
mente do resultado da análise (que pode ou não acontecer), indiciando, deste
modo, que há um plano de absoluta importância da realidade política, anterior
e independente de uma sua qualquer possível análise. Primeiro, celebra-se
a cidade e uma deusa da cidade, como marca do carácter absoluto de haver
cidade. O habitante da cidade tem consciência (o que Platão não ignora) de
que haver cidade é um bem absoluto, isto é, absolutamente irredutível e in-
substituível; de que, sem cidade, não há verdadeiramente ser humano; de que
a cidade é o topos único próprio do ser humano, sua matriz política, mas tam-
bém ética, seu ventre de possibilidade de humanidade e de plenitude dessa e
nessa humanidade.

Porque sabe isto, o ser humano tem de celebrar isto: celebrar a cidade
e os seus símbolos, é celebrar a possibilidade da humanidade. É em nome
desta possibilidade única de humanidade que Platão escreve a Politeia, a fim
de mostrar como é que o ser humano constitui a cidade, mas se constitui a si
mesmo constituindo a cidade, num movimento duplo e dialéctico e recíproco,
sem possibilidade de defecção que não seja a morte da mesma humanidade.
Celebrar a cidade é celebrar a vida do homem: sem cidade, o homem morre.

Faz, pois, todo o sentido que, antes de haver uma discussão fundamen-
tal acerca dos fundamentos da cidade, esta e estes sejam celebrados no seu
mesmo indiscutido e indiscutível sentido de bondade adequada à vida dos ho-
mens. Mesmo que não se saiba exactamente o que é na sua plenitude isso que
se celebra.

Aquilo que se vai pôr em discussão tem, pois, uma dimensão sagrada,
no sentido da presença de um absoluto ontológico irredutível e insubstituível:
a verdadeira alternativa à cidade é não haver cidade, o que significa não ser
possível haver homens. Platão tem disto plena consciência, pelo que a sacrali-
zação anterior do que se vai, de seguida, dessacralizar por meio da lógica tem
toda a pertinência, de modo a que não se confunda a parte do trabalho episte-
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mológico da análise lógica do acto da polis com a sua mesma análise real, isto
é, com a sua destruição. Vamos analisar intelectualmente a cidade, não vamos
destruir a cidade; pelo contrário, é porque a cidade está em risco de se destruir
(a morte de Sócrates é disto um indício) que é necessário e urgente perceber
cientificamente, teoricamente, logicamente, isto é, segundo o logos, o que a
cidade é. Trata-se de salvar a cidade, percebendo a sua realidade formal mais
íntima e profunda, a sua mesma essência, a sua ideia.

Que significa, para a inteligência, esta continuidade e contiguidade “litúr-
gica”? São os mesmos entes humanos que estiveram participando na liturgia
cívico-religiosa, que vão participar na liturgia lógico-cívica. Não há neles
qualquer mudança substancial ou essencial: as mesmas virtudes, os mesmos
defeitos; as mesmas faculdades. Significa isto que não há uma descontinui-
dade entre estas duas actividades quanto aos intervenientes: o que muda nem
sequer é o tema – em ambos os casos, é o absoluto da vida dos humanos e
destes na cidade que está em causa –, mas o modo como o tema é abordado.
Da inteligência meramente contemplativa de algo já dado e simplesmente re-
actualizado, passamos à busca activa de uma nova contemplação. A inteligên-
cia não se vai contentar com a contemplação passiva dos dados dos preceitos
da religião, passando a uma atitude activa de investigação, de busca, de inda-
gação e foi isto que os acusadores de Sócrates temeram. A inteligência assume
o acto que é propriamente o seu e passa a ser o acto de leitura do sentido já
manifestado nas coisas, mas ainda não totalmente manifesto. Segundo a li-
ção de Heraclito, o logos particular do humano singular (idiotikos) vai ensaiar
atingir a coincidência como o Logos universal. O que se vai buscar nesta nova
liturgia é, não o que o homem A ou o homem B “pensam” sobre a cidade, as
suas “opiniões”, mas o que esta é em si mesma, para além de qualquer forma
ou manifestação de pensamento individual.

1.2 O Tema da Persuasão

1.2.1 Os números em confronto e a razão do número

A aparentemente inocente irónica brincadeira (327c) de Polemarco com
que se inicia este segundo momento da abertura da Politeia nada tem, efectiva-
mente, de inocente: as questões que esta brincadeira levanta não só irão estar
presentes em muitos momentos da obra (aliás, a questão da persuasão percorre
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a totalidade da obra), como constituem graves questões de sempre, relativas à
coisa pública e, mais geralmente, à possibilidade de relacionamento e de rela-
cionamento verídico entre os seres humanos, com consequências dramáticas,
por vezes mesmo trágicas.

Antes da questão da persuasão – e respeitando uma lógica de crescente
importância noética, ordem bem platónica –, surge a questão da importância
decisional do número de sequazes de uma determinada tese, presente aquando
de um confronto tético. Trata-se da vetusta questão da razão da força que,
quando oposta à força da razão, constitui sempre violência de um grupo contra
o outro ou os outros e, por tal, acto de tirania.

Esta referência de Polemarco aos números de homens presentes num e no
outro campo é fundamental para introduzir um tema central enformador de
toda a doutrina que se ensaia expor em a Politeia: trata-se de trazer à colação
o óbvio argumento da material e física vantagem de quem possui vantagem
material e física sobre o contendor, seja ela quanto ao número de homens seja
quanto ao seu número e qualidades materiais seja quanto aos aparatos físicos
disponíveis. É também óbvio que uma tal chamada de atenção imediatamente
nos lança para o campo da polémica, no seu sentido estrito e próprio de guerra,
isto é, de atentado contra algo da vida do adversário que, por esta mesma
atitude, passa a inimigo: a ameaça, feita a brincar, é, todavia, clara – podeis
vós não querer ficar; podeis ter óptimas razões (que, para mais, são vossas)
para tal; mas nós temos a força necessária para exercer a violência suficiente
para que não partais. E contra tal nada podeis.

Esta lógica elimina todas as possíveis considerações que possam transcen-
der o universo teleológico por si posto e imposto: apenas interessa o fim deter-
minado pela tese que detém o poder físico-material de se impor. Nem sequer
há qualquer interesse em indagar que razões possam ser ou que valor possam
encerrar. Simplesmente ignoram-se, aniquilando-as, dado que as razões só
existem num mundo semântico possibilitado pela vontade de a inteligência
possível se actualizar. Esta perversa lógica físico-material anula, pois, toda
a possibilidade de diferença, uma vez que a diferença significa a sua morte
anunciada: a introdução da qualificação pela diferença anula a possibilidade
do império da tese única que é defendida não pelo bem semântico das suas
razões, do seu logos próprio, mas apenas pela bruta superioridade do bruto
excesso do bruto número. A qualidade, pela necessária diferença que implica,
mata a possibilidade da unicidade da tese. Esta última necessita basear-se na
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violência do bruto número, dado que não possui em si qualquer virtude raci-
onal que possa servir-lhe de adequada defesa não violenta, apenas pela pura
força lógica da verdade.

A superioridade numérica, por si só, não garante a boa qualidade daquilo
que defende. Não é impossível, é, aliás, possível, que haja uma coincidência
qualquer – feliz – entre a bondade de uma tese e o facto de dispor de superi-
oridade numérica ou material na sua defesa. Mas esta coincidência é apenas
uma coincidência. É meramente acidental; é necessariamente não necessária;
nada diz acerca da possível bondade do universo possível das possíveis teses.
A bondade de uma tese depende apenas do seu conteúdo semântico próprio,
na necessária relação possível com a totalidade do contexto em que se insere.
Nada disto diz respeito a qualquer numerologia de qualquer tipo (científica
ou não) ou materialidade suportante. A mais perfeita tese pode ser defendida
apenas por uma pessoa e atacada por um imenso número de outras pessoas.
Tal não tem qualquer relevância em termos da bondade semântica do seu con-
teúdo. O mesmo é válido no caso de ser defendida pelos muitos e atacada
pelo único ou pelos poucos. Platão bem o sabia, pelo menos desde a trágica
demonstração que foi o processo de Sócrates e sua execução: desde então
pelo menos, Platão sempre soube que a razão estava com o Mestre, não com
os proponentes do processo ou com a maioria que, na Boule, o condenou. A
morte de Sócrates foi uma morte apoiada não em uma qualquer razão boa em
si e por si mesma, mas na força da maioria, maioria que detinha o poder de
fazer executar a sua vontade. Sócrates perdeu não contra uma razão melhor
do que a sua, mas contra a força bruta de um poder que detinha o poder de
executar a sua vontade, independentemente da qualidade desta.

Ora, tal lógica é racionalmente escandalosa e inaceitável para um homem
livre. Tal é próprio de escravos e, na Boule que mandou matar Sócrates,
prefigurou-se concretamente a caverna do início do “Livro VII”. É contra
esta forma racionalmente e substancialmente ilógica de procedimento ético e
político, afastada da mestria e da pedagogia da bondade do sentido da acção
humana, que Platão escreve a Politeia.

Deste modo, de uma forma exemplarmente honesta e rigorosa, o leitor
desta obra de Platão fica a saber, desde o seu limiar, que o Autor não vai ad-
mitir a lógica (falsa lógica) das vantagens materiais nas lutas argumentativas:
como se verá mais adiante na obra, uma tese qualquer vale unicamente pela
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bondade intrínseca que encerra e esta bondade diz necessariamente respeito
apenas ao aumento do bem-comum.

A verdade, a intuição do que as coisas são pode ser um acto solitário (de
facto, é sempre um acto solitário, dado que ninguém o pode fazer por nós ou
connosco no nosso mesmo acto), mas não deixa de ser o que é e uma verdade
vale infinitamente mais do que todas as ilusões: não admira, pois, que Platão
seja o grande inimigo da ilusão, da opinião, do discurso vazio, do proteísmo
falacioso dos que mudam de verdade como quem respira, precisamente porque
nunca encontraram verdade alguma.

Mas está também aqui já presente – e de uma forma clara – a recusa de
Platão relativamente aos sistemas que se apoiam em formas não semântico-
lógicas de decisão, como são, por definição, todas as tiranias, oligarquias e
a própria democracia: a basileia e a aristocracia são as únicas possíveis por-
que são aquelas que necessariamente cumprem o imperativo categórico da to-
mada de decisões a partir da simples e pura lógica agatónica do bem-comum.
Como se verá, a tirania não pode tomar decisões acertadas sistematicamente
ou deixa de ser tirania; o mesmo se passa com a oligarquia (se o fizessem, se-
riam respectivamente uma basileia e uma aristocracia), a democracia pode te-
oricamente fazê-lo, mas tal é altamente improvável exactamente porque a sua
tomada de decisões se baseia apenas no número e não apenas na qualidade de
bondade segundo o bem-comum. Ora, a natureza humana é tal (e toda a Po-
liteia vai tentar explicitar isto mesmo) que provavelmente haverá sempre um
qualquer conjunto de seres humanos que não queiram ou não possam laborar
segundo o logos e o bem-comum.

Platão não nutre, pois, qualquer caprichoso especial ódio irracional con-
tra a democracia (à parte o ressentimento por ter mandado matar o Mestre
Sócrates), antes se depara com a óbvia evidência de não ser a metodologia
de tomada de decisão própria da democracia capaz de garantir sistematica-
mente boas decisões. Ora, a polis necessita, para que se cumpra como o topos
próprio para o desenvolvimento máximo das potencialidades do ser humano,
desta sistematicidade no sentido do bem-comum. Cada possível erro pode
comprometer o bem-comum, com todas as óbvias consequências.

O problema da democracia reside na incapacidade de produção sistemá-
tica de bem-comum por causa de um sistema não adequado de tomada de
decisão: simplesmente não se sabe quando acerta senão a posteriori, isto é,
na dependência da experiência feita, experiência que pode ser danosa do bem-
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comum. Ora, assim, já o eventual mal produzido não é remediável (aqui, ob-
viamente não existem tolices retóricas ou mágicas). Assim como não esteve
bem a condenação democrática de Sócrates (legal...), não estará bem qualquer
outra decisão que tenha a mesma qualidade de bondade. O número e a sua le-
galidade não evitam e não eliminam a asneira, a irracionalidade, o mau serviço
ao bem-comum. E toda a oportunidade perdida no sentido do bem-comum é
absolutamente irrecuperável: esse bem possível falhado nunca sobrevirá. Não
esse.

Deste modo, a tomada de decisão com base em critérios não estritamente
lógico-semânticos estará sempre condenada à não garantia da obtenção do
bem-comum, sendo, por isso, perigosa, não num sentido psicológico (irrele-
vante), mas ontológico, podendo eliminar a possibilidade de ser de um bem,
assim irrecuperável: de que serviria à estulta assembleia de Atenas ter-se ar-
rependido de ter mandado matar Sócrates? Poderia essa mesma assembleia
fazê-lo reviver? E se a assembleia matar o seu possível salvador, exactamente
aquele que, se não fosse morto, seria o único a saber como salvá-la, quem
a salva a ela? Platão percebeu que apenas um sistema em que os melhores
de entre os homens fossem adestrados no sentido do bem-comum e postos a
administrá-lo poderia garantir, dada a sua estrutura noética orientada no sen-
tido do bem-comum e de nada mais, que a cidade se transformasse naquilo
que é a sua mesma essência de lugar do pleno desenvolvimento da possível
humanidade. Ainda assim, com uma indelével margem de erro, mas mar-
gem relativamente à qual tudo se faz para que seja mínima. Quanto maior a
margem de risco, por causa da possível irracionalidade presente no sistema,
maiores os danos possíveis e irrecuperáveis para o bem-comum.

Não é, pois, vão o que Polemarco diz na ameaça velada a Sócrates e Gláu-
con: pela sua voz falam todos os que, ao longo da história passada, presente
e “futura” da humanidade, se servem da real capacidade da força violenta,
muito eficaz para fazer triunfar não o bem-comum, que é necessariamente o
bem de todos sem excepção, mas o bem próprio de quem dela usa. Ora, será
que tal difere substancialmente da própria história da humanidade? Será que,
salvo raros e breves momentos, houve alguma vez, se é que houve mesmo
alguma, um verdadeiro cuidado com o bem-comum?

Na economia do sentido da narrativa do início da Politeia, Sócrates sabe
que, a ser tomada a sério, a ameaça de Polemarco seria bem difícil, senão
mesmo impossível de anular. De facto, assim parece, salvo melhor informa-
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ção, a força bruta potencial existente do lado de Polemarco é muito superior.
Em caso de vias de facto, Polemarco e seus apoiantes, com “toda a proba-
bilidade”, venceriam. Num cenário real, de real ameaça, Sócrates e Gláucon
seriam vencidos. Mas, de certo modo, este cenário é bem real, dado que Platão
o vai brevemente transformar no topos de discussão de todos os cenários re-
ais possíveis, pelo que Sócrates responde tendo já em conta a exemplaridade
paradigmática do cenário que se vai adivinhando: sabedor da inferioridade
físico-numérica do par em que se insere, propõe a única alternativa possível,
do ponto de vista lógico-racional, porque é a única que cumpre o supremo fim
de racionalidade, que é o de sua labuta em prol do bem do homem e do bem
da cidade – a via da persuasão, via não polémica, via de paz, via do reino da
lógica e da inteligência. Via supremamente humana.

1.2.2 A persuasão

Perante a ameaça da violência, Sócrates propõe a única alternativa pa-
radigmaticamente racional possível e que vai ser a via real de toda a obra:
a argumentação lógica, isto é, a argumentação segundo o logos, segundo o
princípio de inteligibilidade presente em tudo (e que, como se verá mais adi-
ante, se deve, na metáfora platónica, à presença em tudo o que é da irradiação
agatónica do bem, fundamento onto-metafísico de tudo).

Da acenada possível via da violência, passa-se à via da inteligência; nasce
a proposta da relação entre os humanos por meio não do abuso, do excesso
da força, mas da força natural e exacta, ontologicamente exacta, própria da
inteligência do homem ou do homem como inteligência, em busca da inte-
ligibilidade das coisas, por intermédio de um discurso humilde, submetido
apenas ao logos comum, universal: nasce a proposta do relacionamento entre
os homens por meio da persuasão.

Poderemos ser persudadidos de algo; poderemos não ser persuadidos de
algo? A pergunta de Sócrates não é inocente e a sua situação neste início da
Politeia (327c) também não é casual. O seu papel lógico-epistemológico é
literalmente fundamental: para que alguma vez seja possível a uma qualquer
assembleia partilhar da busca de uma qualquer verdade, é necessário que todos
os que nela estão presentes estejam dispostos a deixar-se persuadir, não por
meio de meras habilidades retóricas – tão do agrado dos estéreis do espírito
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–, mas pelo logos próprio ao real e do real. A pergunta de Sócrates equivale a
esta outra: quereis vós descobrir o que as coisas são realmente?

A resposta afirmativa a esta pergunta implica que quem a dá abdique de
todas as verdades tidas como tais até então, elimine todos os preconceitos que
possui, que o homem se abra ao absoluto da novidade ontológica do possível
a descobrir. É, dois mil anos antes, a purificação de tipo cartesiano (isto é, é
Descartes que é um verdadeiro socrático...), como necessária tarefa de inte-
ligência em acto, activamente libertando-nos de tudo o que possa impedir o
acolhimento da verdade em parto.

Mas esta não é mais do que a doutrina da necessária ignorância, dita so-
crática, eliminação do não essencial, a fim de que o essencial a vir possa ser
recebido pristinamente e possa tomar o seu lugar de inteligência em acto, de
“posse” intelectual da essência substancial das coisas.

Esta inflexão racional de Sócrates, neste lugar da Politeia, marca toda uma
nova intenção lógica, todo um projecto de inteligência activa, todo um método
cuja coluna vertebral vai ser o eixo noéticoteórico da constituição ontológica
própria do homem. A bondade morfo-técnico-metodológica das verdades des-
cobertas – se algumas houver – será dada e manifestar-se-á na e pela radica-
lidade da inteligência utilizada, não por qualquer outra fonte de autoridade.
Platão lança aqui uma norma que se tornou insuperada, porque insuperável,
na história do pensamento (e não apenas do “ocidental”): a única autoridade
aceitável pelo ser humano, isto é, pelo ser que pensa, é a autoridade da in-
teligência, do nous. Não há outra. Toda a autoridade radica na e promana
da realidade das coisas e do acerto na sua descoberta. Obviamente, a questão
desloca-se para a aferição desse mesmo acerto, onde tem, aliás, permanecido
até hoje, sendo a proposta platónica, em toda a sua grandeza intelectual – e
suas sequazes –, a que melhor responde. Mas é toda a Politeia que é necessá-
ria para persuadir de que assim é. O caminho próprio do pensamento humano,
o único verdadeiramente fecundo é, pois, o da persuasão.

Mas, se a persuasão é o único instrumento e caminho para a verdade,
único eficaz, ela não é mágica e é muito frágil. É frágil, pois não dispõe de
outra força que não a de sua mesma lógica indagadora, nada sendo sem ela,
com ela estando sempre sujeita aos abusos da lógica da violência. Necessita
sempre de um clima de verdadeira paz, em que todos concordem em buscar o
que é, pelo que é e por mais nada. Qualquer desvio a este propósito, e surgem
imediatamente os interesses egoístas dos indagadores, que necessariamente
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afastam a pesquisa da busca do que é por amor do que é. Para que a persuasão
possa impor-se, é preciso que o único interesse seja o da verdade objectiva
das coisas e nada mais. Todos os indagadores têm de obedecer a este fun-
damental requisito. Ninguém quer coisa alguma mais, ninguém pode querer
coisa alguma mais do que encontrar a verdade, na forma do sentido próprio
das coisas. Não há interesses laterais ou ocultos ou outros. Se se delirar deste
rego da sã busca, a persuasão morre.

Mas ela também não é mágica, no sentido de não bastar invocá-la ou dizer-
se que se vai utilizá-la para que a sua operação surja e dê os bons resultados
que se esperam e desejam. Não há uma “persuasão celestial” que desça sobre
as assembleias e faça por elas o trabalho de busca partilhada da inteligência
das coisas que aquelas devem fazer. A persuasão não é sequer uma “coisa”
ou uma “entidade” de algum modo “substantiva” em si, independentemente
da sua realização em acto por parte dos homens que dela são capazes. Ela
é apenas esse mesmo acto e só esse mesmo acto, pelo que, quando não há
homens que a actualizem, não há persuasão alguma, o que é, por demais,
evidente. Ora, sendo ela frágil e não sendo mágica, Platão tem de avançar
com a próxima questão, que põe na boca de Polemarco: e se não quisermos
ser persuadidos, sereis capazes de nos persuadir? (327c)

Também esta questão tem graves implicações epistemológicas, assina-
lando quer um limite para a possibilidade heurística do modo persuasivo, li-
mite que depende da aceitação humana, quer um permanente escolho, desde
sempre presente no mar do pensamento que funciona apenas com base na ló-
gica própria sua: esta mesma recusa. Perante esta, não é possível indagar
logicamente o que as coisas são. Perante a recusa de aceitação do caminho
segundo a persuasão – que obriga a aceitar o que for de aceitar, sem mais –,
não é possível seguir a simples lógica própria do pensamento: esta condição
marca todo o possível processo. Pode haver uma perversão: em vez da mar-
cha necessariamente refreada pela lógica própria da mesma marcha heurística,
vale a condição da recusa e vale apenas isso – independentemente do que seja
– que a motiva e que não pode por definição ser o interesse pela descoberta do
que as coisas são (este é o caminho, negado, da heurística persuasiva).

Note-se que a persuasão não é algo de tipo psicológico, sujeito às influên-
cias espectaculares de um qualquer dramatismo de tipo retórico ou outro, que
nada interessam à busca da verdade. A persuasão é algo de muito profundo no
ser humano, algo de verdadeiramente misterioso, e que permanece misterioso
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mesmo até aos dias de hoje, que diz respeito ao reconhecimento, em foro da
estrita interioridade lógico-noética humana, de algo como sendo a tradução,
sob a forma do pensamento, do sentido que as coisas encerram na e para além
da sua mesma materialidade fenoménica própria.

É a questão da intuição intelectual que aqui está posta: como aceitar ser
persuadido, sem possuir o sentido do acerto do que está presente à e na in-
terioridade que semanticamente sou? Mas, também: como chegar a ter uma
qualquer intuição intelectual, sem que me predisponha a ser por ela “habi-
tado”? Que presença é esta a do acto de intuição intelectual, que me dá todo o
sentido e todo mesmo no seu mais ínfimo detalhe? Como é que percebo que
é real o que se me dá como esta intuição? E como não ser sistematicamente
céptico?

O que é exactamente o acto noético? Tranquilamente, percebemos e acei-
tamos que estas pertinentes questões nunca, até hoje, obtiveram qualquer res-
posta cabal. O próprio Platão fornece elementos de leitura e de análise e
síntese heurística, mas não dá resposta. Ninguém a pode dar, pois a resposta
ao problema chama-se homem e este é o que menos conhecemos realmente.
A resposta ao que é o homem não é dada pela resposta a quaisquer questões
gnoseológicas ou éticas ou antropológicas avulsas, mas pela resposta à ques-
tão: “o que é o acto da inteligência?”. Sendo este acto o que pode fornecer a
resposta, laboramos num óbvio círculo lógico-epistemológico-ontológico, de
que não há saída possível.

Não respondendo cabalmente a estas questões, a Politeia também não as
evita; pelo contrário, podemos lê-la no seu todo como o ensaio de lhes res-
ponder, mas de modo precisamente persuasivo, tentando Platão provocar –
persuasivamente – no leitor – como nas figuras do diálogo com Sócrates – a
intuição acerca do que está em causa, acerca de tudo o que está em causa a
montante e a jusante da intuição intelectual: a montante, as Ideias e o Bem;
a jusante, toda a realidade que não é puramente intelectual. É também este o
magno trabalho da Politeia, de que todos os outros, e são muitos e fundamen-
tais, dependem.

Mas não se esgotou ainda o tema da recusa da persuasão. Esta recusa
activa tem significado típico, significado que há que relevar, pois, trata-se do
maior inimigo, no sentido literal do termo, do ser humano quer individual-
mente quer comunitariamente considerado. Que pode levar alguém a recusar
poder ser persuadido pela eventual verdade heuristicamente descoberta? Que
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alguém, por falta de inteligência, não compreenda é algo de perfeitamente na-
tural e nada há a acrescentar a tal facto, aliás experimentado por todos nós,
possivelmente sem excepção: é o que é. Não se possuir topicamente inte-
ligência para compreender algo é tão humanamente natural como tropeçar...
Que alguém recuse algo que não consegue entender é também natural e não
merece mais comentários. Mas recusar, à partida, poder ser persuadido, isto
é, poder ser conduzido, sem qualquer violência, a ou ajudado a compreender
algo não é propriamente natural, não diz propriamente respeito à natureza do
processo de intelecção, que nada tem a ver, enquanto tal, com tal recusa, que
lhe é anterior (isto é, o seu desencadear pode ser por ela evitado, mas é, en-
quanto processo actual, dela independente). Trata-se de uma óbvia posição
ética e política, não de uma posição gnosiológica ou onto-lógica: quem assim
pensa e age quer evitar – ao que parece, senão a todo o custo, pelo menos, a
muito custo – poder entender (ou poder ter de entender, dado que a intuição,
quando se dá, não é revertível) algo. Mas porquê esta recusa antecipada da
possibilidade da verdade?

Um ensaio de resposta puramente teórico, se bem que permitindo relevar e
trabalhar todas as hipóteses possíveis – tipicamente formuladas – não permite,
por si só, escolher aquela que se impõe como a realmente presente. Pondo,
inicialmente, de parte a hipótese de que a persuasão seja feita no sentido de
uma não-verdade, teoricamente, que hipóteses nos restam?

A hipótese psicológica do medo de que a verdade encontrada possa re-
dundar em algum mal para quem a descobre? Esta referência ao eventual
mal temido permite um esclarecimento teórico de tipo transcendental, pois,
como é manifestamente evidente, só faz sentido temer-se um mal; nunca um
bem (que, a ser “temido”, teria de ser entendido como temível, logo, como
não-bem ou mal; não é possível qualquer alternativa lógica).

Assim sendo, toda a recusa terá de dizer respeito à expectativa (qualquer)
de um qualquer mal. Mas, como este mal é meramente esperado, não é mal
algum, pelo que a sua realidade é meramente psicológica. Deste modo, te-
oricamente, todas as tipologias possíveis daquela recusa são reconduzíveis a
uma fundamental dimensão psicológica, desde que impliquem medo de um
eventual mal. No entanto, sendo evidente, esta descoberta não nos satisfaz:
não é este o motor da referência a uma recusa aparentemente gratuita que Po-
lemarco faz. Nada em Polemarco faz suspeitar de qualquer forma de receio
de tipo psicológico, pelo que a etiologia profunda deste desafio à sã racionali-



i
i

i
i

i
i

i
i

Comentário ao primeiro Livro da Politeia, de Platão 43

dade do discurso e da relação dialogal entre seres humanos é necessariamente
outra.

Outra, que não é apreensível de um modo simplesmente teórico-analítico.
Então, como proceder? Seguindo o exemplo de quem escreveu a obra: intro-
duzindo um personagem que incarne precisa e plenamente este mesmo “es-
pírito” de recusa e o faça segundo as razões profundas que aqui buscamos:
ainda antes de Trasímaco surgir no seu lugar dramático próprio no diálogo, já
a sua figura tem de ser invocada.

1.2.3 A figura de Trasímaco como o modelo humano da recusa do
império da inteligência

Sem prejuízo de uma análise mais detalhada da participação do persona-
gem Trasímaco nesta obra – que se fará à medida que for sendo pertinente
–,13 convém, desde já, relativamente à questão da persuasão e do seu valor
racional, mencionar que a esta figura se reserva o papel de paradigmático re-
presentante dos que não aceitam funcionar em nome da pura e simples lógica
objectiva presente no real, mas querem forçar o real a aceitar (por meio da ne-
cessária violência) as lógicas pseudo-reais que fabricam. Como se verá, esta
fabricação tem como finalidade impor ao real a lógica – qualquer seja – que
interessa àquele que tem como escopo não descobrir o que o real é, mas o
domínio do real, a sua submissão aos seus interesses idióticos.

Aos olhos de Platão, Trasímaco dá corpo à realidade ética e política que
Polemarco anuncia ser possível aquando da sua falsa ameaça a Sócrates e
Gláucon. Se Polemarco é o núncio teórico da teórica possibilidade do absoluto
de irrazoabilidade positivamente querida, Trasímaco é o porta-voz de todos os
tiranos, exactamente dos que se recusam a sequer ouvir a voz do logos do que
é. Se, para a escola iniciada com Sócrates e prosseguida por Platão (e para
todas as linhagens posteriores que se lhes mantiveram fiéis), o fundamental da
vida do ser humano digno deste nome é buscar o logos do real, isto é, há um
motor epistemológico fundamental no e para o sentido da existência humana,
cuja finalidade última é “dar razão” do real, “salvando-o”, para aqueles cujo
modelo praxiológico se consubstancia em Trasímaco, o motor da existência

13Sobretudo em outros possíveis estudos acerca desta obra.
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humana consiste na vontade de se apoderar do real, de todo o real ou da sua
maior parcela possível, a fim de o tornar escravo do homem.

Podemos, assim, ver que, ao contrário de muito do que tem vindo a ser
afirmado ao longo da história do pensamento, o problema fundamental da
comunidade política e seu destino não é relativo ao tipo da forma da admi-
nistração do poder, mas à finalidade que quem o administra possui: aqui vão
confrontar-se os dois modos paradigmáticos, irredutíveis (mas a que são re-
dutíveis todos os outros) de atitude no relacionamento com o real. Por um
lado, os que querem compreender o real, no que é, como é, a fim de nele se
integrarem da melhor forma possível, num regime cosmológico e político de
harmonia e de cósmica e cosmológica paz; pelo outro lado, os que querem
conhecer o real, a fim de o dominar, explorar e escravizar, sob todas as formas
e em todas as dimensões, num regime de verdadeira guerra e desarmonia anti-
cósmica e anti-cosmológica. Ora, esta atitude nada tem a ver com o tipo de
regime político, pois pode ser encontrada em todos, menos na basileia ou na
aristocracia lógicas, isto é, que são o que são segundo o logos próprio da rea-
lidade em que se integram e que têm de, de algum modo – sempre racional –,
administrar: o tirano e os oligarcas são necessariamente exploradores do real;
mas nada impede que a democracia também o seja, pois a atitude não depende
do tipo formal do regime; e, sobretudo, dele não depende de forma mágica.
A atitude ontológica própria de cada ser humano nasce de uma colaboração
necessária entre o dado ontológico com que é naturalmente dotado e a paideia
que recebe e se enxerta anímica e culturalmente sobre esse dado. É este mais
um tema fundamental que irá transcorrer todos os dez Livros da Politeia.

Trasímaco é, pois, aquele que tem um profundo desprezo pela racionali-
dade objectiva, o que prefere a mentira, deliberadamente forjada em defesa
dos interesses de alguém, à verdade pura e crua daquilo que o que é é. Pla-
tão é o inimigo daquilo que Trasímaco representa. Como é notório ao longo
da história da humanidade,14 desde que a Politeia foi escrita, o instrumento
de leitura da realidade que constitui permite identificar estas duas tendên-
cias, permitindo também perceber que os Trasímacos têm tido a preeminência

14E aqui não funcionam as já habituais e um pouco forçadas distinções entre ocidente e
oriente: politicamente, estas questões, para além da ganga cultural, sempre superficial, são
comuns e um tirano do nascente não é muito diferente de um outro do poente. Ambos deveriam
nunca ter existido. É esta muito platónica conclusão que torna Platão tão odiado por tudo
quanto é tirano, oligarca ou aspirante a tal.
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esmagadora, ficando reservado aos poucos não-Trasímacos (dado que nunca
houve propriamente “Platões”, para além do original...) o fundamental, mas
discreto, papel de relembrar aos seres humanos que o seu destino não é neces-
sariamente a escravatura, que o destino dos restantes seres conviventes não é a
subserviência relativamente aos humanos ou outros quaisquer, que há um pos-
sível horizonte de liberdade e de dignificação humanos, em que ser humano
e outros seres podem encontrar um topos próprio no concerto harmónico cos-
mológico do real. Assim os seres humanos queiram, quer dizer, assim queiram
os humanos seres tornar-se pessoas, num horizonte cosmológico de bem, de
paz, de compossibilidade, no sentido de uma comum perfeição para todos e
para tudo, sem que cada um perca o que é, mas sem que tenha de roubar pos-
sibilidades ontológicas a outros ou ao todo: eis o modelo ideal de uma polis,
que já não é apenas de seres humanos, mas cósmica.15

A persuasão diz respeito ao trabalhoso encontrar deste topos único pró-
prio de cada ser, à situação dinâmica do pondos próprio de cada ser na kinesis
do todo, em que não há literalmente lugar para exorbitações disruptoras da
harmonia universal: muito antes de Leibniz (que é um excelente platónico),
Platão percebeu a infinitesimal, infinita positivamente (a imagem da irradiação
do sol-bem não pode significar outra coisa, não para alguém com a inteligên-
cia de Platão), integração de tudo em tudo e com tudo e num todo, ao mesmo
tempo – num mesmo acto, mais precisamente –, transcendente e imanente a
tudo. Sendo assim, todo o movimento individual se reflecte no todo e em
todos, pelo que o movimento a capricho (típico dos tiranos) não é aceitável,
não pelo mal que possa trazer ao indivíduo que o encarna, mas pelo mal que
necessariamente traz ao todo e a cada elemento.16 Toda a doutrina política de

15Como é evidente, temos aqui a base teórica racional fundamental para a cidade de Deus,
de Agostinho, que lhe acrescentou a novidade, impossível em platónicos tempos, de uma in-
carnação do Logos, do Bem, num corolário óptimo da metafísica metáfora platónica do sol e
sua infinita radiação ontopoiética. E temos o fundamental da tradição ocidental.

16Não colhe o argumento segundo o qual o mal de um pode ser o bem de outro, pois, se
houver bem de outro, não se trata de um mal propriamente dito. O mal, que é mesmo mal,
isto é, a diferença ontológica (negativa) entre um bem possível e o bem realizado, por causa
de um qualquer intervenção humana, nunca é um bem, por mais colateralizado que se queira
este bem sucedânio: o que é como negatividade é, nisso, um mal irremível, pois o ser, assim
aniquilado desde sua possibilidade, nunca mais vai poder ser realizado. Poderá ser um outro,
mas esse nunca. Tal impossibilidade é eterna, qualquer que possa ser a ideia de eternidade que
se possua. Ora, o mal que este é nunca pode ser bem alheio e se alguém dele “beneficiar”,
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Platão se vai alicerçar nesta intuição e neste modelo. Todas as suas afirmações
atinentes devem, pois, ser lidas segundo a referência a este modelo.

Em Platão, a persuasão serve para que o persuadível possa encontrar o
topos próprio do seu logos próprio, o que, a realizar-se, faz com que o topos e
o logos coincidam em acto e o ser humano assim se torne num habitante situ-
ado topologicamente no seu logos próprio e logicamente situado no seu topos
próprio. Este ser humano encontrou o acto harmónico perfeito para si e sabe
o seu lugar, não no sentido social comum da expressão – sentido esclavagista
–, mas no sentido de saber exactamente qual é o seu lugar ontológico pró-
prio no seio da comunidade humana e no seio da comunidade ontológica mais
lata. É verdadeiramente um sentido cosmológico ou cosmo-antropológico ou
antropo-cosmológico.

Deste modo, o ser humano que se deixa persuadir pelo Logos (cumprindo
o desejo de Heraclito...) torna-se, no ser que é, verdadeiramente um sábio, isto
é, não um “filósofo”, que ainda é um mero e literal “amigo da sabedoria”, mas
alguém que efectiva e realmente sabe o que lhe é dado saber, isto é, que realiza
o máximo das potencialidades com que foi naturalmente dotado. Ao contrário
do que comummente se afirma sobre a política e a gnoseologia de Platão,
a sabedoria não está reservada para os “filósofos-reis”, mas é possibilidade
aberta a qualquer ente humano que se deixe persuadir pelo logos, que encontre
o seu topos no seio do Ser, de que o logos é a manifestação fenoménica de que
o mesmo ser humano é capaz. Todo o ente humano é capaz do ser, cada um a
seu modo, segundo sua própria medida, e, cada um à sua medida, é capaz de
ser sábio, isto é, de se salvar, segundo o logos, e de salvar consigo o restante
do real que lhe é concomitante. É a figura paradigmática de Céfalo.

Poder-se-á objectar que tal possível figura é não mais do que isto mesmo:
uma possível figura, nada mais do que mais uma outra ficção mítica ou utó-
pica de Platão. Mas não é bem assim: este genial inventor de mitos e novos
topoi foi capaz de prever esta objecção, introduzindo já a seguir (e muito logi-
camente) no texto a figura (ainda por cima com um equivalente real histórico)
que se encarrega de ilustrar a possibilidade acima aludida de concretização
real de uma vida dedicada à sabedoria, culminante numa vida de sabedo-

estará beneficiando de um mal, pelo que “mau benefício” será: é que a perspectiva ontológica
ou é universal, sempre, ou é pura e simplesmente cega. É o que os adversários de Platão e da
sua linhagem insistem em querer ser. Esta é uma escolha ontológica como qualquer outra, com
as repercussões ontológicas decorrentes, como qualquer outra.



i
i

i
i

i
i

i
i

Comentário ao primeiro Livro da Politeia, de Platão 47

ria, num sábio. Não será possível saber exactamente até que ponto a figura
histórica real correspondeu ao retrato paradigmático que Platão vai (dela?)
construir na Politeia, mas, como não é de história que aqui se trata, mas de
ontologia, ética e política, o retrato do homem que surge na sequência da pro-
vocação de Polemarco, seu filho, é o retrato fiel do que deve ser o homem
realmente sábio. E não é por coincidência que quem vai marcar o modelo do
homem sábio é precisamente o pai do homem que ameaçou a possibilidade
do pensamento: Céfalo. Mas, ainda antes do encontro com Céfalo, fecha-se
o círculo lógico da persuasão: Gláucon tira a única conclusão logicamente
possível após o diálogo que acabara de ocorrer, manifestando pela palavra –
logos – o entendimento – logos também – do que estava em causa, vendo que
o correcto seria ficar.

Esta singela e curta afirmação (três palavras: eioken meneteon eivai)
(328b) toca o essencial da questão lógica fundamental, a da intuição do sen-
tido, com a necessária consequência do assentimento do homem todo ao sen-
tido descoberto, assentimento manifestado na acção subsequente que, exacta-
mente, revela a mesma eficácia da inteligência no assentimento: permanecer.
E é o único modo possível de se saber desta mesma eficácia. Muitas vezes,
condena-se como “intelectualismo grego” ou “intelectualismo socrático” a in-
tuição segundo a qual, sendo a realidade compreendida, sendo o seu sentido
feito nosso, nossa mesma própria interioridade espiritual, passando esse sen-
tido a habitar-nos e a constituir-nos semanticamente, logicamente se segue
uma acção necessária no sentido dessa mesma compreensão, do sentido que
essa compreensão criou, do mundo de sentido que abriu, mundo pleno de pos-
sibilidades. Ora, não há aqui qualquer “intelectualismo”, mas a evidência (que
se tem ou não se tem, não se podendo proibir os outros de a ter, não a tendo
nós, grave perversidade epistémica muito frequente) de que, quando há uma
acção que segue inteligentemente, objectivamente o sentido do real é porque
houve uma intuição que lhe deu esse mesmo sentido a seguir. E não pode
deixar de ser assim, não racionalmente.

Toda a Politeia se ergue sobre esta evidência aparentemente difícil de
compreender, tão difícil que Platão se desdobra em artifícios racionais – e
os seus “mitos” também o são – para conseguir provocá-la em quem a não
tem espontânea e ordinariamente. O serviço do bem do real só pode fazer-se
ou por acerto, mais do que acidental co-incidental, entre o agente e a acção
necessária para o serviço do bem ou por meio de um acerto percebido e ser-
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vido voluntariamente por quem teve a real inteligência do sentido em causa,
sentido necessário (isto é, para este bem, há este sentido possível e não um
outro qualquer). É por ser necessário que vai ser dado no mito da caverna
sob a forma primeira de isso que obriga o prisioneiro a subir, a escalar o inte-
rior da caverna, no sentido da sua transcensão para o exterior e, aqui, já fora
da caverna, pelo inelutável brilho da luz do sol, luz que nada impede de se
manifestar, luz necessária, veículo necessário de um necessário sentido. A
intuição de Platão é espantosa: no momento da intuição, não há propriamente
liberdade, num sentido comezinho de livre-arbítrio, apenas o contacto com o
logos, nada mais. Mas é este contacto que fundamentalmente liberta. O logos
não se escolhe, acolhe-se. A escolha faria perigar, por perigo de estupidez, o
acto do sentido. Este, quando se dá, dá-se como imediata presença do sentido
do que é, metaforicamente dado na imagem da “iluminação”. Mas não nos
deixemos iludir, esta iluminação não é algo de mágico, mas a manifestação,
sob a forma de sentido, do que o real é. Isto tem um nome: intuição inte-
lectual, que é o que acontece sempre que o sentido acontece, mesmo quando
acontece via sensibilidade. É precisamente isto que Aristóteles parece nunca
ter percebido cabalmente e que o moderno empiricismo e seus derivados, no-
meadamente o kantismo, não conseguem mesmo perceber.

Ora, é este momento de libertação e de liberdade, contra as formas de es-
cravatura psicológica representadas pela ameaça de Polemarco e, depois, pela
presença da lógica a-lógica de Trasímaco, que é dada na simplíssima resposta
de anuência de Gláucon. O termo usado por Gláucon, eioken, relativo à visão,
ao ver, remete não para uma filosofia ou uma cultura da visão, em contrapo-
sição a uma cultura da audição ou do tacto ou do olfacto ou do paladar, mas
para a pura evidência, para a intuição, tão bem definida como “conhecimento
directo e imediato”. Vi, sem que possa não ter visto ou duvidar de que vi ou
que vi, vi o que vi, vi! Vi ou não fui! Vejo ou não sou!17 Há um absoluto on-
tológico neste absoluto gnosiológico, que radica o ser humano no próprio acto
seu como acto de um ser que ou é inteligência em acto ou é nada. Não admira,
pois, que Platão, no fim da “Alegoria da Caverna”, (518c) fale da conversão
da alma toda, depois de ter levado o homem todo a concentrar-se e a verter-se

17Mais do que um cogito, há aqui um sentido de absoluta presença do ser, em que isso que
eu sou, que sou eu, independentemente do que isso seja, foi dado, absolutamente, pois, ou era
esse acto ou nada. E não foi nada, isto é, foi o que foi, em positivo acto qualquer. Não perceber
isto é não perceber coisa alguma quer em filosofia quer em ciência.
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no ser, dado que ser humano é ser totalmente um acto de inteligência, ainda
que, em várias dimensões, apenas de inteligência possível, mas, no entanto,
de inteligência. É este “ser humano todo” de Gláucon que responde que vê
que é de ficar.

A posição de Gláucon não é fundamentalmente política ou mesmo psico-
lógica, é ética e onto-lógica, isto é, dá-se no e desde o seio da sua pessoalís-
sima interioridade, como encontro com o que é o sentido do kairos em que
se encontra – sentido que é único e que há que intuir, que realizar intuindo,
tornando-o humano nous, humano espírito. Nada tem a ver com o poder po-
lítico daqueles que o rodeiam, com as ameaças de Polemarco ou as seduções
do espectáculo que há-de vir: tudo isto, sem a intuição de que o melhor é fi-
car, não provocaria uma persuasão, apenas seria uma forma eficaz ou um seu
auxiliar de violência, eficaz ao conseguir que Gláucon e Sócrates ficassem
sem serem disso persuadidos. Mas não foi a violência que o conseguiu, mas
não foi à violência que Gláucon obedeceu, antes à intuição que em si se deu,
aconteceu, estando ele aberto à persuasão.

Mais uma vez, é Gláucon quem responde antes de Sócrates, e, assim pa-
rece, também por Sócrates. Porquê esta passividade inicial da figura que se
vai tornar soberanamente principal na sequência da obra? Sócrates deve estar
maravilhado, ao ver os frutos concretíssimos que o seu labor junto de alguns
jovens está a produzir: Gláucon está a fazer precisamente o que Sócrates dele
espera, sendo sábio o suficiente para estar aberto à persuasão, não se deixando
mover senão pela descoberta interior que vai fazendo, lendo o logos da situ-
ação ou a situação como logos e agindo segundo este. A acção de Sócrates
é, neste momento, desnecessária, seria mesmo impertinente, dado que o que
quer é que os jovens se libertem, não que passem de uma forma de escravidão
para outra, essa em que ele seria “senhor”. A acção de Sócrates foi anterior e
propedêutica; mas, se é pretérita, não é defunta, pois sobrevive e vive mesmo
nos actos dos jovens que com ele se adestraram na liberdade segundo o logos.
Esta atitude do irmão de Platão é narrativa homenagem que este último presta
ao mestre, mostrando o quanto o seu trabalho pedagógico havia tido efeito:
havia pupilos de Sócrates que efectivamente eram homens livres e amantes de
Sophia.

O facto de Platão não se ter auto-eleito para representar estes jovens, es-
colhendo o irmão Gláucon (e também o irmão Adimanto) diz do seu amor aos
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irmãos, mas diz sobretudo da sua modéstia. O gigante Platão era também um
gigante de modéstia.

Assim, toda a abertura da Politeia é uma ode prosaica (mas já de alta poe-
sia noética) à inteligência, ao logos, ao nous, à peitharkhia, princípio e poder
de obediência exclusiva ao mesmo logos e aos seres humanos que o incarnam
e apenas a esses. Mas o hino continua e intensifica-se com o surgimento de
uma figura que parece, também ela, prosaica – sobretudo no pórtico liminar
de uma tal obra, em que se esperaria, pelo menos, um deus qualquer –, mas
que, por muitos motivos, prosaica figura não é: a já referida figura de Céfalo,
a cabeça.

1.2.4 Céfalo, a cabeça

Lembremos que todo o início da obra tem sido como que uma ode à in-
teligência; na sequência, mais à frente na obra, Platão irá dividir e modelar
paradigmaticamente o ser humano em várias partes – simbólicas, também – e
situará a inteligência na cabeça. Ora, é a cabeça que vai surgir, agora, e que
vai falar.

Mas o que Céfalo nos diz transcende em muito o que se poderia retirar de
um discurso de meras palavras: é, não só, mas talvez sobretudo, a presença
de Céfalo que é, no que é e no que ele é nesta presença, que é eloquente.
Sócrates diz-nos que o encontrou muito envelhecido (328b-c). Que sentido
tem, na economia desta obra, a presença de um ancião “envelhecido”? Não é
esta uma obra dedicada à pedagogia (pais, criança) e pedagogia dos jovens,
fiel à sua própria etimologia lógica? Sem dúvida. O sentido da presença do
envelhecido homem manifesta-se quando atentamos no termo grego utilizado,
presbytes. Céfalo é presbítero: ironicamente, mas verdadeiramente, pode-se
dizer que quanto mais velho melhor, pois é, não a idade, mas o tesouro de
vida que nos vai interessar, com um interesse que, apoiando-se na história,
transcende esta e se situa no nível da paradigmaticidade ontológica, onto-
antropológica: Céfalo não só simboliza a cabeça como simboliza a cabeça do
presbítero – ele é a inteligência entesourada de um homem que viveu muito
tempo. Resta saber se viveu bem. Disto vai Platão tratar de imediato.
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1.2.5 O tesouro de Céfalo

Surge, então, neste momento, um personagem cuja importância semântica
na obra transcende largamente a sua importância histórica; mais: o pai de Po-
lemarco, o ancião Céfalo, mais não parece ser do que um grande homem de
negócios na reforma, prosaico e sem especial centelha, presença de uma certa
conformidade e conformação acrítica com o destino ou algo de equiparável.
Velho, rico, bem na vida, sem preocupações materiais e sem consciência de er-
ros graves cometidos, nada parece pesar a este “bom” e honesto homem. Mas
nada parece também destacá-lo do comum dos mortais, dos que, na palavra
do Poeta, “vivem porque a vida dura”.18 Se assim for, por um lado, podemos
ver neste personagem a antítese do que Platão parece querer como modelo de
ser humano para o seu modelo de polis; ou, por outro lado, podemos estar
perante um lapso de Platão, ao deixar “escapar” aquilo que é verdadeiramente
o seu modelo “ideal” de homem e de político: uma autêntica não-entidade,
uma nulidade intelectual, cultural, cívica – Platão desmerece Platão, na triste
figura de Céfalo.

Mas, assim como o “Cavaleiro da Triste Figura” de Cervantes só é “da
triste figura” para quem não possui a inteligência da sua humana grandeza e
nobreza, por detrás da aparente “tristeza” de figura, assim Céfalo não é um
“burguês” avant la lettre et le temps ou um qualquer lapso freudiano ou outro
de Platão. Céfalo é bem toda uma outra, muito diferente, realidade.

Este Céfalo que aqui nos é apresentado – e é este que, aqui, conta – não
é uma mediocridade humana em fim de vida; pelo contrário, é a figura de um
sábio. A importância, para as finalidades da Politeia, da sua presença e, para
mais, da sua presença no pórtico semântico de toda a obra, é capital. Platão
apresenta um homem sábio. Um homem sábio antes e independentemente da
própria pedagogia platónica ter funcionado, ter podido funcionar. A presença
de Céfalo e o próprio Céfalo (que foi existente histórico, mesmo que não
coincidente ou totalmente coincidente com o retrato-paradigma que Platão
nos apresenta aqui) são a prova de que é possível haver seres humanos sábios,
isto é, que a sabedoria incarnada é uma possibilidade já concretizada, não uma

18PESSOA Fernando, Mensagem, poema “O quinto império”, verso nº 7. Também podemos
invocar, da mesma obra, poema “D. Sebastião, rei de Portugal”, o último verso: “Cadáver
adiado que procria?”.
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mera “possibilidade” utópica (utopia de que, aliás, Platão é tão injustamente
acusado).

Céfalo é, pois, como que a figura de proa à cabeça do navio19 da navega-
ção em busca do modelo perfeito de perfeita polis, perfeito homem e perfeita
humanidade, perfeita educação, perfeitas virtudes, perfeição de tudo o que ne-
cessariamente decorre de tal demanda. Se, como se verá mais adiante na obra,
a metáfora do governo do navio é aplicável à administração do bem-comum,
então a figura que vai adiante é a de Céfalo: é este quem simbolicamente in-
dica o caminho ao navio e, como vai à frente, quando o resto do navio chegar,
Céfalo já lá estará.

Ora, é precisamente assim que esta parte do texto se inicia: quando os
Amigos chegam à casa de família de Polemarco, Céfalo já lá está. A imagem
parece-nos clara: se os Amigos são os literais filósofos (Sócrates incluído)
e se se dirigem para a sabedoria, o facto de simbolicamente “Céfalo já lá
estar” não pode não querer dizer senão que Céfalo representa a sabedoria.
Céfalo, em aparente paradoxo, é Sophia. Mas é como sacerdote de Sofia que
é apresentado na narração: sentado numa sede, numa literal cátedra, coroado
para a função de sacerdote doméstico encarregue do culto da deusa.

A encenação narrativa parece clara e, mais uma vez, os pormenores não
podem ser ignorados, dado que são, todos eles, muito significativos. Céfalo
é rei. Não um rei político-crático, à maneira dos habituais reis das diferentes
poleis históricas, mas um rei segundo a inteligência, o nous, o logos. Ele
parece ser a incarnação do que mais próximo existe do modelo paradigmático
que Platão deu do chamado “filósofo-rei”. Mas, como já vimos, Céfalo não
é filósofo, já é sábio, pelo que Céfalo não é filósofo-rei, mas sábio-rei: rei
de sua casa, sem dúvida, mas sobretudo, rei da vida, de uma vida que lhe foi
dada e de que foi rei, isto é, que soube governar de modo sábio – prudente,
corajoso, temperante, justo. Céfalo, a cabeça, foi mesmo cabeça de seu acto
próprio, não se deixou arrastar pelas paixões, navegou-se até ao bom porto em
que está, junto da morte, sem medo dela, podendo olhar para o passado sem
horror, podendo perspectivar um possível futuro sem receio.

Platão apresenta-nos Céfalo como o protótipo incarnado – real, portanto,
do homem bom, genuína e como que antropo-naturalmente bom. A sua bon-

19Sabe-se a importância que a metáfora do navio, sua rota, destino e governo vai assumir
um pouco mais à frente na obra: o governo é um kybernein da nave polis. Esta metáfora
permanece, até aos dias de hoje, insuperada em beleza e consequências racionais, doutrinais.
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dade foi conseguida por meio de um labor de si sobre si mesmo, num espontâ-
neo esforço por conseguir a transformação do bios que lhe foi dado numa vida
verdadeiramente humana, digna de um ser humano. Tanto quanto é possível
saber-se a partir da economia semântica da narração, Céfalo levou o esforço de
bondade tão longe quanto lhe foi humanamente possível, atingindo um nível
de autêntica realeza humana, realeza auto-onto-poiética. Ora, é esta basileia
humana que Platão pretende demonstrar como possível para o ser humano:
cada ser nascido humano pode aspirar a esta basileia própria sua e apenas
própria sua (isto é, não pode aspirar à de um outro ser humano ou outro),
mediante um esforço pessoal. Céfalo é o bom resultado concreto e simbólico
deste esforço e a demonstração em carne desta possibilidade.

Mas, pode perguntar-se – e bem –, não foi já Sócrates modelo de isto
mesmo, e modelo excelente, tendo chegado a dar a sua vida como penhor da
sua mesma bondade? Para quê este novo modelo real? Sócrates não bastava?

A resposta imediata e óbvia é: não. Não, Sócrates não bastava: a prova
está na sua mesma morte – Sócrates não convenceu, talvez por ser demasia-
damente intelectual, demasiadamente diferente do comum dos cidadãos habi-
tantes de Atenas. Ora, Céfalo é precisamente um deles e não possui a mácula
política da extrema diferença, da demasiada intelectualização; é sem “deu-
ses novos”. Com deuses tradicionais, Céfalo é um homem bom, é um bom
exemplo. Ver Céfalo é perceber que há uma real realeza viva incarnável pelo
homem comum que pelo bem se esforçar, como Céfalo se esforçou. Céfalo
é a nova de que a bondade ética e política é algo de alcançável pelo comum
do homem, pelo homem que não precisa de ser filósofo “profissional” ou de
morrer pela sua filosofia. Mesmo no meio e seio de uma humanidade sem
grande relevo de bondade ética e política, é possível erguer-se um homem que
transcende essa mesma mediocridade ou suficiência, não em nome de uma
qualquer filosofia escolar ou sectária ou de maestria, que, aliás, parece desco-
nhecer, mas em nome de sua simples, mas estrutural humanidade. Céfalo é rei
de humanidade, pois trabalhou por elevar esta última a um nível de grandeza
incomum, mas possível. Por isso, aparece coroado: a liturgia em acto de ri-
tual celebração é a da própria humanidade elevando-se “à deusa”. O símbolo
parece claro.

Mas esta grandeza incomum não é a de uma humanidade de tipo heróico,
passional, de facto grandiosa, mas muito parecida, ainda, com as bestas, pois
ainda dominada pelas paixões: é uma nova humanidade e uma nova forma de
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grandeza, grandeza associada a e dependente de uma forma de inteligência
não passiva, mas activa e auto-poiética. É uma nova humanidade e uma nova
forma de grandiosidade ontológica humana. O paradigma de comparação já
não é a bestialidade omnipotente do khaos original e originário e suas imedia-
tas decorrências ontológicas, cosmológicas e antropológicas (éticas, políticas,
etc.), mas esse anti-khaos que é o irradiante sol plenamente onto-poiético se-
gundo um princípio de absoluta dadivosidade, excelentemente dado nas me-
táforas solares sobretudo dos Livros VI e VII da mesma Politeia.

O modelo helénico anterior de humanidade é fundamentalmente moldado
nas grandes figuras da Ilíada e da Odisseia de Homero e da Teogonia de He-
síodo: imensos homens, imensas mulheres e deuses e natureza a condizer.
Mas tudo isto muito pouco ou nada mesmo autónomo – literalmente autó-
nomo. Deuses, homens e a própria natureza parecem ser sempre dominados
por paixões, cuja matriz e cúmulo semântico são dados no sentido do des-
tino (moira, tykhe). Tudo é joguete de forças brutas ou de inteligências que
transformam este mesmo tudo em algo de muito frágil e, sobretudo, de não
auto-possuído, de heterónomo, de não livre. O que o homem e os restan-
tes personagens do Homero da Ilíada têm de grandioso externo falta-lhes em
grandioso interno, próprio seu: afinal, toda a grandeza de um Aquiles acaba
por ser determinada por quase tudo o que não é Aquiles, tudo menos pelo pró-
prio Aquiles. O homem da Ilíada é grande, mas não é verdadeiramente um
homem: está para os deuses e o destino como o seu cão está para ele próprio
– o homem da Ilíada é um cão dos deuses e do destino; se estes dizem salta,
ele salta, etc.

Mas o homem real, se bem que não tão tragicamente grande (grandeza
que a também grande tragédia subsequente soube bem aproveitar para cons-
truir modelos poéticos de humanidade submetida ao destino, até ao Édipo
em Colono, de Sófocles, que subverte esta lógica) e falso como homem, é
muito mais inteligente e percebe que tais heróis são fundamentalmente me-
nos homens, menores homens do que eles próprios e do que eles próprios são
capazes de perceber acerca da verdadeira grandeza lógico-espiritual da hu-
manidade, que não é constituída por cães de deuses ou de tiranos. Há outras
formas de paradigmatizar o humano, formas que o distanciam de tal imagem
de cão dos deuses ou dos tiranos.

Já na Odisseia, a diferença ontológica e de inteligência entre o cão de
Odisseu e este é notória: a inteligência do cão de Ulisses é notável, mas Ulis-
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ses é mais inteligente do que o seu cão. Odisseu utiliza de uma forma “divina”
a inteligência, não de uma forma “canina” ou “asinina” ou outra qualquer
infra-humana (mas precisamente de aparência sobre-humana, tal a sua mesma
grandeza), não se deixando arrastar por paixões, sendo senhor de seu destino
– e com que custo –, sempre que a oportunidade se lhe apresentava. Mas,
quando esta se lhe manifestava, ele era suficientemente inteligente para a ler,
entender, perceber, para cairoticamente lhe apreender o possível logos. Paci-
entemente, foi utilizando a sua inteligência para vencer deuses e natureza e
tempo e homens e conseguir o seu intento de regressar à sua co-metade essen-
cial, Penélope. Foi o único de toda a sua equipagem a conseguir regressar ao
oikos próprio, ao topos próprio de sua existência e completude ontológica, à
sua casa, mas também à sua polis. Foi o único com inteligência para tal. A
Odisseia abunda em exemplos disto mesmo, sobejamente conhecidos.

A inteligência de Odisseu manifesta-se activamente nas virtudes da tem-
perança, da coragem e da prudência, o que faz dele um homem justo e querido
de Atena, deusa da inteligência. É este novo homem de inteligência activa das
virtudes contra as paixões animalescas que Platão vai ensaiar propor na Po-
liteia: um Ulisses universal, um Ulisses da arte/ciência de bem se governar
a si próprio e de bem governar o que lhe compete governar para além de si
próprio, a polis.

Céfalo é a figura original não-mítica deste raro homem. Assim como
Odisseu é rei em Ítaca, Céfalo é rei na sua oikia, um e outro senhores de sua
inteligência e de sua vida, verdadeiros homens livres, tanto quanto o homem
o pode ser, mas homens sem a desculpa humanamente rebaixante, aviltante e
redutora do destino, da incontornável universal paixão. Odisseu abriu o cami-
nho mito-lógico a esta nova forma de homem, Céfalo é a sede da sua presença
concreta, antropo-lógica.

Note-se que este rei de humanidade não se encontra na parte alta da ci-
dade, mas no Pireu,20 parte baixa, o que não pode deixar de ser símbolo claro
de possibilidade de o homem, mesmo o que habita “em baixo”, ser senhor de
si próprio, rei de sua mesma vida, auto-poeta de seu mesmo ser, na parte que
lhe compete.

Nada mais correcto, pois, do que apresentar Céfalo sentado numa sede,
20De regresso a Ítaca, o rei Odisseu não regressa com pompa e circunstância, mas humilde-

mente ao seu ponto de cota zero, a uma sua linha de costa. Daí, crescendo, encaminha-se para
o seu lar.
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qual trono, basileicamente coroado. Mas não se deve o facto da “coroação” à
liturgia doméstica a que preside? Sem dúvida: a cabeça está coroada porque
Céfalo esteve em acto litúrgico religioso. Mas é exactamente este o símbolo
fundamental a ter aqui em consideração – Céfalo é o homem das coisas sa-
gradas, do que é verdadeiramente importante; Céfalo é basileu do que tem
real importância ontológica – por isso usa coroa. Não se trata de um mero
sacerdote oficiante de lareira ou pátio, mas do símbolo da realeza do espírito
sobre o que não é espiritual: ele é o sábio ali presente e o sábio é o rei, o
que usa a coroa. Mas esta coroa não é um fútil adereço de encenação, se-
manticamente descartável, antes o símbolo máximo da efectividade real da
sabedoria, na pessoa21 deste ancião. Céfalo é a cabeça do lar, do oikos, é o
seu basileu porque é o sábio da casa e apenas ao sábio da casa compete o seu
mesmo governo próprio. Está já aqui, neste símbolo inicial, todo o significado
daquilo que Platão quer transmitir nesta grandiosa obra: que compete a quem
sabe e apenas a quem sabe, a quem conhece a realidade, o governo da mesma
– a realeza é exclusivo dos sábios. O sábio merece a coroa do poder. Mais
ninguém.

Não é, pois, (nem faria qualquer sentido que o fosse, neste pórtico ini-
cial desta obra) Céfalo um mero “personagem protático”, como quer a nota
nº 3 da p. 9 da tradução francesa das Belles Lettres, que parece não conse-
guir elevar-se da erudição literária assemântica,22 mas um símbolo, posto em
franca evidência, logo no início da obra, daquilo que Platão procura como
possibilidade de realização humana para o ser humano. Este símbolo, em
seu mesmo logos, encontra-se marcada e marcantemente presente ao longo de
toda a obra, pelo que Céfalo não é personagem meramente protático e anci-
lar, mas simbolicamente omnipresente: sem a profunda convicção de Platão
acerca da possibilidade da realidade concreta do sábio, nunca teria havido

21Apesar do óbvio desconhecimento do termo e da noção oficial de pessoa, à época da com-
posição desta obra, é também óbvio que, em Platão, o sentido daquilo que virá, posteriormente,
a ser entendido como pessoa, para além de quaisqer possíveis definições escolares, está já pre-
sente e presente de tal modo que teria sido impossível cunhar qualquer definição de pessoa sem
o fundamental contributo de Platão.

22Não admira que, com este tipo de comentários, muito eruditos, mas semanticamente muito
pobres, muito do sentido profundo do pensamento de mestres como Platão se tenha perdido ao
longo do tempo. O pensamento destes mestres convida-nos a abandonar a simples erudição
mecânica e a buscar níveis mais profundos de entendimento, sempre possíveis, numa riqueza
semântica aparentemente inesgotável.
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Politeia alguma. Céfalo é o verdadeiro universal concreto, que antecede a
própria possibilidade da dialéctica filosófico-ontológica de Platão; é o atrac-
tor universal simbólico da dialéctica pedagógica, pois Platão sabe que, no fim
de uma correcta pedagogia, é possível produzir um ser humano que, no que é,
seja tão perfeito quanto Céfalo foi, no que era, no que foi.

Vejamos um pouco mais de perto a participação “holotática” de Céfalo.
Assim que vê Sócrates, Céfalo invoca-o: “o Sokrates” (328c) e imediata-
mente, à laia de saudação, diz-lhe, não outra coisa qualquer, mas que este
último já não desce ao Pireu para estar com os amigos. O termo usado é, de
novo, do verbo “descer” katabainon (328c). Como é óbvio, esta fala de Cé-
falo reforça, sobretudo porque é dita pelo basileu sábio que vive “em baixo”,
o que anteriormente se procurou simbolizar com a descensão de Sócrates e
Gláucon ao porto do Pireu. Há, também obviamente, uma certa ironia nestas
palavras, como que dizendo “pairas lá pelo alto da tua sabedoria e nada queres
com os ’de baixo’, os ignaros”. Mas haverá apenas ironia ou estas palavras de
Céfalo transcendem este truque psico-retórico? Parece-nos que Platão ironiza
a ironia patente, pondo, na boca e na intenção de Céfalo, já um primeiro ex-
pediente verdadeiramente maiêutico, precisamente “contra” Sócrates: Céfalo
está nitidamente a provocar o amigo para que diga algo e, ao dizer algo, para
que desça ao Pireu do espírito, uma vez que, no da matéria já ele está – os
jovens disso se tinham encarregue.

O basileu de “em baixo” censura amigavelmente o basileu de “em cima”
por não frequentar o “em baixo”. Ora, esta passagem é assaz significativa e
não apenas de um ponto de vista retórico-literário, menor: Platão, que bem
sabia as dificuldades por que passou, passava e iria certamente continuar a
passar a filosofia, põe na boca de Céfalo a grande crítica feita desde sempre à
filosofia (e bem, porque não é filosofia verdadeira), a de não se dignar visitar
a parte “baixa” do real, de andar nefelibaticamente pelas puras alturas, sem
cuidar da parte fundamental – literalmente –, basal, tese que acompanhou a
filosofia desde seu oficial fundador, Tales de Mileto.

É como se Céfalo dissesse: “vós, os da filosofia, nada quereis saber acerca
do que se passa na parte comezinha do real, mas apenas cuidais da sua astu,
da sua Acrópole, não dos seus subúrbios, do seu porto, das suas vísceras”.
Pela boca subtil do sábio rei oikético Céfalo, Platão critica, no início da Poli-
teia, os que apenas vivem na parte alta da cidade do pensamento. Platão é o
primeiro a não aceitar a filosofia como forma de nefelibatismo logóico; Platão
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vai ser a antítese daquilo de que muitos, sem o compreenderem na sua mesma
extensão de Acrópole, porto e víscera do pensamento, o acusam: um idealista.
Um idealista montaria o cenário deste diálogo na parte mais alta da Acrópole
de Atenas (talvez no telhado do Parthénon...), nunca no Pireu. E não nos pa-
rece que Platão não tenha pensado bem o cenário escolhido para sede dos dez
diálogos desta, em tudo magistralmente bem pensada, obra. Sendo possível,
é altissimamente improvável que tal tenha ocorrido e não devemos julgar a
possível falta de inteligência de Platão a partir da nossa efectiva própria.

A mensagem que Céfalo atira ao amigo, como uma pedrada de saudação
(estamos entre homens de armas, valentes), é esta: “o teu papel, ó filósofo, é
descer ao Pireu, dar ao Pireu o que aprendeste, aplicar em baixo o que desco-
briste em cima”. Pré-forma-se a poderosíssima imagem do mito da caverna,
quando o já sábio filósofo tem de descer ao Pireu do fundo da caverna, para
salvar os que lá estão e, com eles, a caverna, enquanto portadora de um logos
próprio possível, que há que manifestar. A fala de Céfalo é uma convocação
da filosofia à salvação do real.

Mas a censura de Céfalo a Sócrates vai mais longe. A nova crítica ante-
cipa outra imagem do mito da caverna (515c), quando o prisioneiro tem de
subir até ao topos da luz: “se tivesse potência (dynamei), quem subia pros to
astu era eu...” (328c). Que quererá tal afirmação dizer? Que é a parte inferior
da realidade que se oferece para salvar a superior? Tal não faz sentido. Mas
já fará todo o sentido supor que a diferença entre a parte inferior e a superior
da realidade segue, não uma geometria topológica de tipo físico, mas de tipo
verdadeiramente metafísico, noético, estando a parte verdadeiramente supe-
rior da realidade onde estiver presente isso que permite salvar o real, por meio
da sua compreensão, da leitura do seu sentido, a inteligência, o nous.

Deste modo, percebe-se perfeitamente o remoque de Céfalo: se a inteli-
gência presente no alto não desce, sobe a inteligência presente no baixo, por-
que a inteligência é a inteligência, independentemente do topos geométrico
em que se encontre. E o sábio é Céfalo.

Mas a censura é acompanhada por um lamento – também ele exemplar-
mente realista –: Céfalo possui a inteligência, mas não possui a dynamis ne-
cessária para a fazer valer, para “subir”. O papel dos basileus presbíteros não
consiste em subir e descer aos lugares que é preciso salvar, mas em estarem
coroados junto de sua deusa, como estável fonte do saber, onde aqueles que
precisamente têm dynamis para subir e descer vêm beber a sabedoria da ex-
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periência, contemplar o modelo de virtude, o tesouro do bem realizado por
humana mão. Céfalo é uma fonte, uma sagrada fonte e são os que têm sede
que vão às fontes, não as fontes que vão aos que têm sede.23 E Céfalo sabe que
Sócrates tem sede, porque Sócrates não é (ainda) verdadeiramente um basi-
leu, mas apenas um filósofo (Sócrates será basileu quando morrer, tornando-se
imortal nesse papel, dado que nenhum Ânito ou Meleto pode atentar contra tal
realeza impoluta). O Sócrates que vai procurar maneira de produzir homens
sábios e que nunca tinha encontrado homem sábio algum, tem oportunidade
de, neste homem envelhecido e a quem já não vê há muito, contemplar o sá-
bio humano real. Sócrates já só tem de se perguntar como trabalhar o ser
humano individual e a comunidade da polis de modo a obter seres humanos
como Céfalo; não néscias cópias de Céfalo, mas seres humanos tão perfeitos
nas suas potencialidades próprias de humanidade como Céfalo foi nas dele.
Não se trata, pois, de repetir Céfalo, mas, para cada um, de encontrar o seu to-
pos, ética e politicamente próprio, perfeito na sua mesma própria humanidade
potencial realizada.

Platão, que sabe bem a figura que criou neste Céfalo, joga com a juventude
filosófica de Sócrates para mostrar que, perante este, já se manifesta o homem
sábio, sendo tarefa do filósofo percebê-lo e agir de modo conveniente, segundo
a finalidade que o norteia. Será que Sócrates – o da Politeia – percebeu mesmo
a grandeza humana do seu amigo Céfalo? Teremos de trabalhar toda a obra
para podermos responder a esta questão.

Na sequência desta segunda crítica, Céfalo introduz mais um tema funda-
mental, o da relação entre o corpo e os seus prazeres e os prazeres que não são
atribuíveis ao corpo (329a). Ora, este tema é essencial, atravessando toda a
obra, bem como toda a história do pensamento dito ocidental. É, aliás, e Pla-
tão bem o percebeu, nesta relação que se joga o que é o próprio do humano,
irredutível a um mero corpo, pelo menos a um corpo como os outros. A céle-
bre noção e a frase que a manifesta, do Peri Psykhes, de Aristóteles, segundo a
qual a alma é a forma de um corpo natural com a vida em potência24 nasce já
aqui, onde a potencialidade própria da vida, no homem, se diferencia em algo
cuja forma não é já redutível a uma simples materialidade. Toda a questão
antropológica está aqui incoativamente presente.

23A versão cristã, invertendo os papéis, é, por isto mesmo, escandalosa.
24ARISTÓTELES, Peri psykhes, II, 1, 412a.
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Céfalo diz a Sócrates que, para ele, os prazeres do corpo (to soma hedo-
nai, (328d)) estão diminuídos, mas os prazeres do logos (tous logous, (328d))
aumentados.25 Já sabemos o que Céfalo representa, pelo que a mensagem de
Platão não pode não ser clara: o sábio encontra mais deleite na actividade do
logos do que na do corpo. Não se diz que não há actividade do corpo ou que
esta nada deleita, mas que o deleite que traz é menor, agora que se é sábio (isto
é, que já se provaram deleites de outro tipo, não corporal). Não se trata da in-
fâme denegação (falsamente platónica) do corpo, mas da sua situação (esta,
sim, verdadeiramente platónica) ontotopológica no lugar onto-topológico que
é o seu, no ser humano, lugar que não é humanamente preeminente.

Mais uma outra vez, Platão introduz, nas primeiríssimas páginas desta
vasta obra, um tema e um mote que vão marcar toda a obra: a relação topoló-
gica entre o corpo e isso que lhe sobrejaz e que a ele não é redutível e que, para
já, recebe o nome de logos. Só superficialmente este logos referido no texto
diz respeito à conversa ou ao diálogo, no sentido político-agorense do termo:
se, na realidade narrativa da Politeia, temos um exercício constante do diálogo
político, pedagógico, etc., o interesse da obra não é fundamentalmente retó-
rico ou gramático ou literário, mas verdadeiramente lógico, servindo os logoi
discursivos a finalidade de busca de um logos real, transcendente a todos os
discursos, reais ou possíveis, se bem que por eles participados, isto é, neles
revelável.

O logos de que Céfalo aqui fala não é o logos inútil e mesquinho e vaidoso
e superficial das polémicas dos homens, mas a inteligibilidade possível do
real. É ao serviço desta possível inteligibilidade que Sócrates se encontra; por
isso, deve vir “cá abaixo”, a fim de, por meio do diálogo – dia-logos – ajudar
os outros a encontrar o logos. Se fosse o prazer da conversa a cativar Céfalo,
este não se retiraria logo após um brevíssimo diálogo com Sócrates, diálogo
que não lhe daria, também, mais do que um breve e insuficiente prazer. Ora,
deixa o diálogo com Sócrates, em benefício daqueles que com ele podem
beneficiar: os jovens, os que ainda não são sábios como ele, e vai ao encontro
de um outro logos, o “da deusa” de quem é sacerdote lareiro (331d). O logos,
para Céfalo, é um acto de amor, de philia, dos deuses para com os homens, dos
homens para com os deuses, dos homens para com os homens, neste último

25É claro que podemos ler em tous logous, “do discurso” ou “da conversa”, mas não será
certamente do discurso vácuo ou da conversa fútil.
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caso, como que por dever de sábio, que sabe qual é o grande prazer, tendo
obrigação política de o anunciar aos outros que ainda não sabem: é, de novo,
a alegoria da caverna aqui pré-anunciada.

Ora, neste passo (328d), encontramos os termos neaniais, philous e oikei-
ous, que nos remetem respectivamente para a juventude, a amizade e a casa,
como se o papel de Sócrates fosse precisamente o de frequentar a casa dos
jovens no sentido da amizade, ou seja e melhor, como se Sócrates fosse, ele
próprio, a casa amiga dos jovens, o sítio que eles devem frequentar a fim de
se tornarem, eventualmente, um dia, sábios. Talvez esta interpretação seja de-
masiadamente especulativa, mas a presença destes precisos termos e não de
outros quaisquer não deve ser casual, uma vez que toda a obra, mais uma vez,
vai girar também em seu redor: sendo acerca da paideia, implica imediata
e logicamente os jovens; sendo uma obra que busca a compreensão do real,
implica a philia, que é matriz da própria filosofia, pelo saber, pela sabedoria,
mas também pela amizade por aqueles e daqueles com quem se busca, sendo
a filosofia não apenas a philia da sophia, mas também o amor pelos seres hu-
manos, pela sua salvação política e ética; sendo uma obra política, há uma
necessária topologia oikética, isto é, está implicada uma localização qualquer
espácio-temporal, capaz de abarcar o esforço nela operado, espaço que, como
já vimos, é um esforço de comunidade de philia, definindo um lar de encontro,
lar físico, mas, sobretudo, lar espiritual, lógico.

É este lar que Céfalo põe à disposição dos amigos, Sócrates especialmente,
dos jovens, daqueles que quiserem praticar a arte do logos, a paideia do ho-
mem integral, no sentido de um logos universal, esseoutro lar do homem. É
deste outro logos, simbolizado na e pela deusa, que Céfalo é sacerdote.

“Vem a nossa casa como amigo”: muito antes da excelente teorização
da amizade feita por Aristóteles (sobretudo Ética a Nicómaco, Política), já o
Mestre Platão toma como fundamento essencial para a paideia e para a comu-
nidade política em geral a philia, este amor pelo outro, amor necessariamente
recíproco, que, no caso da relação de Sócrates com o presbítero Céfalo, se si-
tua imediatamente no nível mais elevado da amizade, o da sua máxima pureza
ontológica de amor pelo exclusivo bem do outro, apenas pelo bem do outro.
Toda a vida filosófica de Sócrates foi vivida como um puro amor pelos seres
humanos a quem dedicava o labor de sua mestria. Mesmo que esta imagem
corresponda apenas à figura idealizada por Platão, não pode estar muito dis-
tante do homem real-histórico, dado que este último deu realmente a sua vida
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como penhor da verdade de sua mensagem de libertação do ser humano. É,
portanto, este mestre da amizade e na amizade que é convocado a partilhar da
comunidade logófila do lar de Céfalo, no Pireu. De novo, um pré-anúncio de
um grande tema do mito da caverna: para descer à caverna e ensaiar salvar os
que lá estão, é necessária a mais pura forma de amor humano, aquela que ama
puramente o que ama, em si mesmo e por si mesmo, sem esperar coisa alguma
mais do que o bem mesmo de isso que ama: o filósofo é necessariamente o
homem da amizade, do puro amor pelo que necessita de ser salvo, por isso
que está “em baixo”.

Conclusão

Que espantosa diferença para o Platão da cartilha vulgata: afinal, o filósofo
não é apenas aquele que ama o que está acima e sobretudo no cume do ser, mas
também e necessariamente o que ama o que está em baixo, no abismo da quase
impresença ontológica. Se assim não for, todo o mito da caverna é um mero
logro e Platão, que o concebeu e escreveu e publicou, um simples mentiroso.
Acreditamos não ser este o caso. Para além do óbvio sentido do mito da
caverna, no que à descensão do filósofo-sábio diz respeito, há já, como prova,
este passo inicial da Politeia, em que Céfalo intima amorosamente Sócrates a
vir partilhar da sua sabedoria de “de cima” com os de “de baixo”.

“Vem a nossa casa”. Esta oikia, em que há um fogo dedicado à deusa,
isto é, em que a presença do divino é clara e central, em que há um presbítero
sacerdote da casa e da deusa da casa, esta casa é a morada dos “de baixo” da
família de Céfalo. Aparentemente prosaica, esta oikia, por ser “a de Céfalo”,
é símbolo da morada, do lugar próprio do homem, do ser humano, sítio e
oportunidade cairótica da comunidade humana. Espaço e tempo possíveis do
possível modo de os homens buscarem o logos que os une, através de um
diálogo (passe a redundância, aliás, significativa) de amor, em que se procura
a possibilidade da salvação para todos os da oikia, ou, alargando o âmbito,
para os da polis (e permitimo-nos duvidar de que Platão não soubesse que
a grande polis era o mesmo mundo dos homens, o seu kosmos politikos ou
kosmos ton anthropon).

Vir a nossa casa é vir ao nosso mundo, não para se integrar no nosso
mundo (propósito egoísta), mas para ajudar o nosso mundo, dado que é “de
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em baixo”, a elevar-se até ao cume lógico possível ao homem: pede-se ao
filósofo Sócrates que partilhe da sua capacidade filosófica (soteriológica) com
aqueles que dela necessitam. Sócrates é, assim, a figura filosófica do filósofo
que desce, a fim de salvar os que “em baixo” necessitam da ajuda lógica de
quem dela dispõe para iniciar o seu próprio percurso e processo de salvação.
Mas Céfalo não é o prisioneiro da caverna: na caverna, não há Céfalos; só há
escravos, homens verdadeiramente a-Céfalos, sem “cabeça”, sem inteligência
verdadeiramente humana. E esta é a tragédia, presente ou anunciada, de uma
humanidade sem Céfalos.

Céfalo é aquele que, mesmo morando “em baixo”, possui, melhor, é a in-
teligência suficiente (e, por isso, é sábio) para saber que é necessário possuir,
ser mais inteligência. A sua sabedoria faz dele um homem ancião a quem já
nada parece faltar e que se dedica religiosamente ao culto: à deusa, talvez por
já nada mais haver, para além dela, merecedor do seu tempo e esforço. Mas
sabe, também, que os jovens necessitam de tanta mais inteligência quanto a
que puderem adquirir, ser. É este, assim, o papel de Sócrates, desde o ponto
de vista do dono da casa: vir a esta sua casa, a fim de ajudar estes jovens a
adestrar-se no mister da inteligência, mister único capaz de os tornar sábios.
Se a sabedoria não se ensina e se aprende apenas, praticando-a, sendo-a em
acto próprio seu, o exemplo de Sócrates pode ser profundamente pedagógico
neste mesmo sentido, mas o que a presença de Sócrates melhor proporciona
é o trabalho lógico de destruição das opiniões erradas, muitas delas comuns
e modalmente poderosas, acerca da sabedoria e do agir, permitindo, assim, o
aparecimento das intuições ontológicas próximas do real, que instalam o ser
humano na tangência com o que as coisas são, onde não há opiniões, ape-
nas a pura ciência ontológica e a necessária decorrência praxiológica, agora
necessariamente segundo o Bem. Neste sentido, Céfalo convoca Sócrates, o
irónico destruidor, e Sócrates, o parteiro do Bem das almas. E Sócrates, o
filósofo, fica, obedecendo, não à ameaça de violência de jovens ainda muito
estultos, mas à persuasão lógica e agatónica de um velho, presbítero sacerdote
da deusa de sua própria sabedoria. Sócrates obedece, pois, à palavra, ao logos
do presbítero, não ao músculo do atleta ou do guerreiro.

Falta ouvir a resposta concreta de Sócrates.
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2 Do indizível Bem
alegoricamente dito: as grandes
imagens do Bem na Politeia, de
Platão

Introdução

É sabido que o grande mestre da racionalidade filosófica que foi Platão,
procurando sistematicamente a inteligência total dos problemas que tinha a
coragem de confrontar, buscando ultrapassar os limites, não da linguagem,1

que os não tem propriamente, mas da linguagem estabelecida, no sentido de
uma aproximação o mais tangencial possível ao que as coisas são, tendo, mui-
tas vezes, esgotado as possibilidades existentes da linguagem, que reflectiam
o esgotamento das mesmas possibilidades então existentes da inteligência hu-
mana, recorreu a formas não imediatas de linguagem, que procuravam criar
novos modos de manifestar isso de real que a inteligência desbravava, num
trilhar inédito de caminhos de aproximação à substancial essência de cada
realidade individual e do todo da realidade.

Os diálogos, precisamente chamados “aporéticos”, pois não encontram
saída, literal “poro”, “orifício” para a descoberta de uma resposta cabal posi-
tiva para a questão neles em questão, podem ser vistos, com não menos acerto,
como tendo contribuído fundamentalmente para a possibilidade da descoberta
de solução para muitos questionamentos, exactamente porque, cada um de-

1Ver: “Da filosofia da linguagem no Crátilo de Platão”.

Proposta de arranjo das publicações de Américo Pereira , 65-109
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les, levou a humana capacidade de investigação racional ao seu limite. Tal
investigação seguiu o “logos” próprio, não de um inquisidor caprichoso que,
ao modo de um Trasímaco da ciência, quisesse impor lógicas fabricadas à re-
alidade das coisas, mas de um sabiamente ignorante Sócrates de Atenas que,
sabendo das limitações transcendentais da humana inteligência, mas também
das suas transcendentais capacidades positivas, buscava todos os modos de
“salvar as aparências”, precisamente por meio do labor da procura de apre-
ensão do “logos” próprio de cada coisa e da sinfonial apreensão do “logos”
universal próprio de todas as coisas, integradamente, num único, imenso, mas
lógico acto de possível presença de tudo à inteligência humana, possibilidade
que havia, que há que concretizar.

Os diálogos aporéticos limparam o caminho de todas as escórias lógicas
que o empecilhavam, abrindo o poro necessário – o buraco da ignorância ma-
nifesta e assumida – para que a inteligência saísse em busca de isso que está
para além de toda a linguagem e actualidade já concretizada da inteligência
humana. Isso passa a ser o possível “objecto”, melhor, o possível fim próprio
da actividade da inteligência do ser humano, da filosofia e de toda a ciência:
tal finalidade ainda se mantém, mesmo mascarada por néscias burocratiza-
ções, servas de frágeis e sempre ameaçadas oligarquias.

Os diálogos aporéticos não apenas mostraram o que as coisas não são,
como mostraram que o caminho de busca do que são tem de ser não um cami-
nho já trilhado, mas um trilho a fazer-se. Depois de se descobrir como finita
em acto, a inteligência, em Platão, descobre-se como infinita em potência e
como capaz de introduzir o absoluto humano da novidade de cada acto de
inteligência: a inteligência não é criadora em termos absolutos, mas é-o rela-
tivamente, quando introduz a novidade de cada nova e sempre inédita intuição
no reino da universal inteligência humana. A inteligência dá o ser, na forma
de isso que é o seu conteúdo próprio, absolutamente entendido. Nasce aqui, e
não com Parménides, o sentido da transcendentalidade do acto de inteligência
como dador do ser e do ser como o necessário correlato transcendental do acto
de inteligência, nisso que é o único introdutor de novidade na esfera do ser,
introdutor (acto de introdução) que é a intuição intelectual.

Este sentido de transcendentalidade será fundamental durante muito tem-
po, perdurando, mesmo após a redução imanentista de Kant, em todos os
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sistemas ou anti-sistemas que mantêm um mínimo de racionalidade e não es-
colhem cair em tentações mágicas ou outras irracionais.2

Assim sendo, os diálogos aporéticos manifestam quer a insuficiência dos
limites negativos da inteligência humana quer a sua capacidade de perceber
esses mesmos limites, necessária para que possam ser, de algum modo, assu-
midos, mas também supridas as necessidades a que não conseguem responder,
mas que são reais e manifestam, nessa sua mesma realidade, outras capacida-
des humanas: seres dotados de uma total incapacidade de suprir isso para
que os limites já encontrados não capacitam não poderiam sequer saber da
existência de isso mesmo, para além do limite imposto pela impotência para
prosseguir mais adiante.

Ora, atingidos aqueles limites, a inteligência das questões que levaram
à sua descoberta mantém-se, abrindo para possíveis caminhos de busca e de
encontro com o “logos”, de algum modo já manifesto na inteligência das ques-
tões.

Por definição, os limites não podem ser superados ou não seriam propria-
mente limites, mas outra coisa qualquer. É sempre néscia a expressão “supe-
ração dos limites”: o que se quer dizer é que alguém se superou a si próprio,
no sentido de ter evoluído de um tal estado a um tal outro estado, se se quiser
dividir o indivisível acto humano em abstractas etapas. Mas isso que se su-
pera não era um limite, era apenas um grau não final, logo, superável. O limite
é o insuperável, por definição. Neste sentido, antes da morte, o ser humano
não possui quaisquer limites reais, apenas possui aqueles, substancial e es-
sencialmente falsos, que a si mesmo impõe. Os limites reais são aqueles que,
esgotadas todas as possibilidades próprias dos seres humanos reais, marcam
um limiar que não pode ser franqueado, não para aqueles seres humanos (para

2As respostas ontológicas ou anti-ontológicas que prescindem do sentido de uma necessária
transcendentalidade ontológica acabam sempre por cair em esquemas mágicos de ligação entre
os entes ou por negar esta totalmente. A relação ontológica entre os diferentes seres tem de
corresponder a algo que transcendentalmente percorre o universo, de outro modo atomizado,
dos mesmos entes. Sem esta transcendentalidade real, ou há uma total irrelação entre os entes,
num caos total de inconciliáveis mundos idioentitários, ou, então, porque esta primeira opção
é por demais obviamente estulta, formas mágicas, como as já presentes em Demócrito ou em
todas as teorias em que é necessário introduzir factores fictícios, únicos capazes de explicar a
relação interentitária. Só que a realidade destas ficções é nula, pelo que a relação é dada por
algo que não existe, mas, ainda assim, é tida como existente, o que é típico do pensamento
mágico, em que pode haver trânsito ontológico sem qualquer mediação.
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outros, será outra questão: outros limites, porque outros seres humanos, como
é evidente; a questão dos limites de uma humanidade abstracta não passa de
uma tonta prosopopeia).

Os antigos acreditavam racionalmente que havia uma correspondência ló-
gica entre o termo “kosmos” e isso para que era usado, quer dizer, acredita-
vam que havia uma “lógica” no ser, mesmo no seio de uma aparência de, por
vezes, grande ilogicidade. A preparação cultural matricial comum dos hele-
nos, centrada em Homero e Hesíodo, fazia-os saber que a grande alternativa
– que sabiam ser possível, isto é, realmente possível – não era entre ordem
maior e menor, que é, ainda e sempre, ordem, mas entre ordem e não ordem
(ambas em sentido absoluto), entre “kosmos” e “Khaos”. O heleno sabia sem-
pre que existia, que era e que vivia na ordem, independentemente da grandeza
desta. O terror do heleno residia no saber da possibilidade de perder esta or-
dem, por mínima que fosse (aqui, nasce todo o sentido trágico, não junto do
“destino”, negativo ou positivo).

Este saber acompanha transcendentalmente Sócrates de Atenas, Platão e
Aristóteles. Daí, poderem ser as suas filosofias lidas a partir de uma necessi-
dade de ordem, variegadamente entendida pelos génios de cada um dos três.
Platão, que aqui nos interessa directamente, vive transcendentalmente em toda
a sua obra esta evidência da necessidade da ordem para que possa haver ser,
para que o acto de inteligência se possa dar.

Esgotadas as possibilidades de um certo modo de o ser se dar à e na in-
teligência, isto é, atingidos os reais limites desse modo, mas permanecendo a
evidência de que há uma ordem qualquer, sabe-se necessária e transcenden-
talmente que a ordem se mantém, numa outra qualquer forma, independente
daqueles limites, forma que há que procurar, sendo, para tal, necessário lite-
ralmente criar, dado que se trata de novidade, novos instrumentos não apenas
de ancilar linguagem, mas da mesma fundamental inteligência.

O esforço platónico de procurar novos modos de inteligência para o real
literalmente criou novas formas de inteligência humana.3 Tais caminhos, des-
conhecidos, no que produziram de novos actos de inteligência do real, cria-
ram novos caminhos de possibilidade para a inteligência, isto é, para isso que
é o ser humano na forma de acto de inteligência, criaram “logos” humano,

3 Temos consciência da gravidade desta afirmação, mas é preciso não ter lido Platão para
não se perceber que assim é.
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“carne” real da sua possibilidade espiritual ou, se se quiser, verdadeiro acto
de seu espírito, ou, mais exactamente ainda, isso que é na sua forma própria
espiritual, de acto espiritual: sem isto, nada mais há do ser humano para além
de um realizado cadáver.

Assim, as chamadas alegorias, símiles, ou, como o próprio as designa,
“imagens”, “eikones”, utilizadas por Platão não são meras formas literárias
ou retóricas, que sirvam a beleza de um discurso ou mesmo que ajudem à
sua compreensão: elas criam realidade, na forma das intuições que provocam
em quem com elas contacta. Mais, provocam, através da sua natureza ima-
gética própria, propriamente concebida para provocar este tipo de intuição e
não outro qualquer, o surgimento de todo um novo “kosmos”, precisamente
aquele em que é possível encontrar um sentido transcendental, transcendente
e imanente, universal, isto é, pela primeira vez, conseguem fazer perceber o
que seja algo como isso que é o absoluto de tudo, para além do tudo de que é
absoluto. Não é que Heraclito não tivesse já falado num especial inamovível
“Logos” universal trans-universo, mas a forma puramente abstracta deste “Lo-
gos” impede, a quem não seja um Heraclito, a sua apreensão na sua grandeza
metafísica própria.

O entendimento do absoluto dado por Heraclito no seu “Logos” apenas se
torna possível com as imagens de Platão acerca de um absoluto que pode ser
intelectualmente percebido, precisamente através de formas não puramente in-
telectuais, mas que são capazes de provocar o tal poro, metafísico neste caso,
que permite passar da imagem de uma realidade para a intuição, já intuição in-
telectual, de algo que transcende toda a possível objectividade e imagem, mas
que só se consegue atingir precisamente através do esgotamento das possi-
bilidades da imagem, que como que estoira em formas em que a imagem já
é apenas pura forma essencial ou estrutural ou, mesmo, forma já sem forma,
mas que, no entanto, se impõe como possibilidade de todas as formas, caso da
“super-ideia” de bem.

A esta intuição pura não se pode chegar quer através da comum dialéc-
tica – que termina necessariamente em aporética – quer através de uma qual-
quer imagem, que morre em si mesma, mas simplesmente através de imagens
muito precisas, que são portadoras de um sentido que é auto-transcendente,
que remete já para uma forma de inteligência que está para além de toda a
imagem e imaginação, se bem que se inicie numa imagem. O incomum “ei-
kon” morre, para dar vez a uma forma de acto de inteligência que está para
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além de toda a possível iconografia. E, no entanto, não se trata de uma mís-
tica exclusiva de uns tantos, mas de uma possibilidade comum, assim cada ser
humano esteja disponível para a abraçar. Este abraço bem dado é a própria fi-
losofia como caminho para a contemplação, que é a morte da própria filosofia,
pois é já um estado de sabedoria, não de mero amor para com a mesma. Esta
sabedoria é a transcensão actual do poro aberto pela imagem, intuição do que
as coisas são e, no limite, intuição pura do próprio absoluto.

Ironicamente, na sua matriz mais pura, é algo de possivelmente comum,
de não reservado, se bem que, de facto, acabe por ser acedida apenas por uns
tantos, esses que se dispuseram a transpor o poro. Mas a possibilidade é, à
partida, universal. Trata-se de algo como uma certeza platónica na grandeza
própria da humana inteligência, que teoricamente não elimina qualquer ser
humano da possibilidade de acesso ao fundamento absoluto de tudo. Que haja
diferenças de capacidade de inteligência, de ser humano para ser humano, tal
não implica que haja qualquer distinção necessária entre capazes e incapazes
de tal acesso quanto à sua dignidade ontológica propriamente humana.

Daqui, decorre a necessidade de descer ao Pireu, onde se encontra o co-
mum universal dos seres humanos, não uma elite artificial qualquer; daqui, ser
o prisioneiro da caverna primeiro liberto um qualquer e a sua descida de volta
o levar a todos os antigos camaradas de cativeiro, não a alguns apenas. Mas
se, como no mito de Er, o Panfílio, do “Livro X” da República, há quem seja
mais inteligente do que outros, a responsabilidade pelas escolhas feitas por
cada ser humano não é de um néscio acaso ou de um distraído deus, mas do
próprio ser humano, quer se mostre digno ou indigno do melhor possível de si
próprio. E é este melhor possível de si próprio que define paradigmaticamente
a sua dignidade ontológica.

Deste modo, o papel das “alegorias” é o de provocar intuições, isto é,
conhecimento imediato e directo, de tipo intelectual acerca do que está em
causa. Tal verifica-se não apenas com Platão, mas decorre da mesma essência
da alegoria e das imagens, não-quaisquer, que se utilizam. Esta particularís-
sima imagem, na sua complexa composição ou na sua singeleza radical, aliada
à capacidade que a inteligência humana tem de se conformar ao “logos” pre-
sente nas coisas, sentido lato, permite o acto criador que é aquele em que o
poro do sentido é franqueado e o ser se manifesta, isto é, em que isso que havia
que se manifestar se dá na forma do ser. Sempre na forma do ser, pois é este
o modo como tudo o que tem um “logos” próprio, passível de ser intuído pela
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inteligência humana, se dar a esta; esta doação é nada mais do que o mesmo
ser (aqui, sim, tem Parménides razão, quando afirma algo como “o mesmo é
ser e pensar”).4

Mesmo, e é o caso das alegorias que aqui nos interessam, quando isso que,
como o bem, está para além de todo o ser, é isso que se tem como fim da e
para a inteligência, como seu acto possível. Tudo o que pode surgir, se surgir,
será ainda e sempre da ordem do ser, isto é, o bem como tal nunca é intuível
no que é, mas apenas se pode dele saber algo segundo a ordem do ser, a ordem
do correlato da inteligência.

Mas é precisamente por tal que é necessário o recurso à imagem apropri-
ada: o “assim como” implícito na imagem da alegoria implica que se possa
estabelecer, por meio da imagem, uma relação pertinente entre o que é dado
na e pela imagem e que a inteligência tem como acto de correspondência com
algo que não pode ser visto ou dito senão na forma do que a imagem dá di-
rectamemte, mas a inteligência sabe que indirectamente corresponde a algo
de semelhante, de paralelamente semelhante, havendo uma correspondência
biunívoca necessária entre o que a imagem dá e isso que é o próprio do “re-
flectido” na imagem. Como é que a inteligência “sabe” disto, desta relação?
Este é o ponto misterioso de todo este caminho de desbravamento: a inteli-
gência sabe, sem mais, é um absoluto de presença, que em nada diz respeito
a algo de psicológico, mas que corresponde a uma forma de intuição de que
não pode haver protocolo de transmissão, nem sequer ao modo da alegoria: é
um acontecimento inexplicável, em que a inteligência sabe que está em acto
de ser a intuição do acerto entre a imagem e isso a que a imagem se refere,
mas de que não há imagem possível.

2.1 As Alegorias

Esta tríade de imagens, do sol, da linha e da caverna, que Platão usa pe-
dagogicamente para procurar permitir a intuição, por parte de quem de tal for
capaz, quer do absoluto metafísico papel fundador do bem quer da sua relação
com o restante do âmbito ontológico universal é uma forma de uso persuasivo
do “logos” humano, que, não sendo possível uma intuição sensível do bem

4Sem entrar em polémicas acerca da melhor tradução, o fragmento 3 translitera-se: “to gar
auto voein estin te kai einai”, de que o sentido geral por nós apresentado dá razoável conta.
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e de qualquer relação5 nem sendo possível chegar-se ao bem, precisamente
à ideia de bem, por meio de um trajecto discursivo, usa a capacidade de es-
tabelecimento de analogias, própria da humana inteligência para, partindo de
imagens de tipo sensível, com formas propriamente sensíveis, mas apreendi-
das intuitivamente pela mesma inteligência,6 fazer chegar, através de um salto
analógico, a formas não sensíveis, as ideias, e à própria ideia de bem, trans-
cendente a toda a formalização humana, mas apreensível como esse ponto
arquimediano necessário para que haja algo, que é fontalmente tudo e nega
absolutamente o nada.

A intuição do bem não é uma “intuição negativa”, aliás impensável, mas
a intuição do absoluto da necessidade de algo propriamente absoluto, em si e
por si, que justifique absolutamente o absoluto de não haver nada (obviamente,
a repetição é propositada). Ainda que este absoluto não seja dito deste modo,

5A intuição sensível nunca dá o bem ou mesmo bem algum: o que dá é, sempre, um qual-
quer conjunto de coisas individuais, mais nada. Apenas coisas individuais, melhor, apenas
pode dar um indivíduo em cada acto de intuição. Isso que permite que, numa qualquer intui-
ção, haja não apenas um indivíduo absolutamente isolado, mas mais do que um, isso que é a
relação, nunca é dado pela intuição sensível. As relações são todas do âmbito do não sensível,
são metafísicas, por essência e substância próprias. Isso que permite o aparentemente simples
facto aparentemente sensível de haver numa qualquer intuição mais do que um único indiví-
duo é sempre da ordem do metafísico. Foi isto que o empiricismo britânico, mormente Hume,
não entendeu ou não quis entender e que Kant tentou, por meio de um compromisso híbrido e
mágico, resolver com a sua arquitectónica transcendental.

6 Um dos maiores erros da tradição filosófica tem consistido em pensar que há propria-
mente uma forma de intuição sensível como algo de próprio de uma faculdade separada que
é a sensibilidade. Assim, a sensibilidade funciona como uma outra forma separada de inteli-
gência, a inteligência que é capaz de relacionamento com a matéria, em seu sentido comum,
não aristotélico. A sensibilidade apreende isso que é não a coisa sensível – no que seria algo
semelhante à acção de fagocitação de certos organismos vivos, por exemplo, as amebas, mas
o que é o seu “logos” próprio. É sobre este “logos” supostamente sensível que a inteligência
em seu sentido comum, separada da sensível, vai trabalhar. Mas o que não se entende é que a
apreensão do “logos” sensível é já o trabalho da única inteligência, presente já na sensibilidade.
A sensibilidade é um acto diferenciado de inteligência, da inteligência, apropriado à materia-
lidade que contacta com os sentidos – sem o que não seria possível qualquer contacto com a
materialidade das coisas e a nossa inteligência, que não seria “a nossa”, seria algo semelhante
a uma inteligência de anjos –, não uma faculdade à parte. É sempre no seio de uma mesma
inteligência que o “logos” próprio de cada relação, que é a substância mesma da relação, é
trabalhado, desde o seu momento mais radicalmente fundamental, até ao seu momento mais
radicalmente elevado, por exemplo, desde a relação mais básica com a materialidade até à sua
relação última com o acto que a tudo une. Mas é este o papel da filosofia.
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embora a ligação noético-imagética à irradiação solar já para aí aponte clara-
mente, isto que é este absoluto tem de necessariamente ser algo de infinito em
acto, ou não seria capaz de “afastar” o nada.7 A própria linguagem é, neste
limite máximo da capacidade humana de intuir e pensar, muito periclitante,
revelando-se muito insuficiente, se bem que preciosa, no rasgar de horizon-
tes intuitivos capazes de serem indiciados a terceiros, para que também eles
intentem a busca.

Mas o próprio Platão é um grande conhecedor das questões da lingua-
gem, em que deixou uma herança fundamental, até hoje estrategicamente não
superada, precisamente na forma como trata a capacidade metafórica da pos-
sibilidade de dizer não o que as coisas são, como se se tratasse de algo já
fixo para sempre, mas como se nos apresentam, em suas múltiplas relações
de continuidade e de contiguidade, precisamente semânticas: a realidade já
inteligida serve como que de metáfora simbólica para outras realidades a in-
teligir, operando a metáfora o salto simbólico de um sentido possuído para um
outro a possuir. É este substracto fundamental de relações de proximidade, li-
teralmente lógica, isto é, segundo um “logos”, que é comum, que permite que
se possa passar do sol físico para a sua imagem simbólica e, desta, para a
“outra metade do símbolo” que é o bem, ainda metáfora dessa outra “terceira
metade” que é o bem em si, de que não há símbolo ou metáfora cabal pos-
sível, mas de que pode haver uma aproximação simbólica e metafórica, pre-
cisamente porque há um “logos” comum, “logos” que Platão metaforiza nos
próprios raios iluminantes do sol, raios que são, no mesmo acto de irradiação,
isso por meio de que o sol cria.

7Cai, assim, a tese segundo a qual o pensamento antigo, nomeadamente o helénico, mítico-
poético ou filosófico, nunca concebera a noção de um infinito positivo, tendo-se limitado a
pensar o infinito não como absoluto actual de positividade, mas como limite negativo, tendo,
assim, quando muito, atingido o sentido de uma imensidão finita, isto é, de um domínio onto-
lógico total que é literalmente imenso apenas porque o ser humano não tem capacidade para
o medir, não porque seja em si mesmo sem medida possível. A imagem da irradiação solar,
infinita, dado que nada nesta pura irradiação, como é geometricamente definida, lhe pode im-
por qualquer limite quer em continuidade de trajecto para cada raio quer quanto ao número de
raios, não deixa qualquer dúvida quanto ao entendimento da realidade ontológica própria do
bem como centro absoluto de tudo, irradiando infinitamente em acto. Platão sabia muito bem
o que era uma realidade infinita em acto. Aliás, é esta intuição fundamental a única que pode
servir de suporte metafísico teórico à ligação com o acto divino como entendido pela metafí-
sica suposta pela tradição judaico-cristã. Sem ela, não faria qualquer sentido a aproximação
entre o bem platónico e o Deus judaico-cristão.
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2.1.1 A Alegoria do Sol

Podemos encontrar esta alegoria no “Livro VI” da República, 504 d – 509
d, especialmente 506 d – 509 d.

Neste texto, antes de se entrar propriamente na alegoria do sol, relembra-
se a necessidade de encontrar algo ainda superior à mesma justiça, algo que
constitui a mais elevada das ciências, dos estudos, dos conhecimentos: o bem,
dado humanamente pela e através da sua ideia (he tou agathou idea megiston
mathema, 505 a).

Lembra-se, também, que à multiplicidade real-sensível das coisas corres-
ponde uma unidade própria de cada conjunto formalmente coerente, a ideia,
que é a sua essência, una e única, “uma”, (idean mian; mias ouses, 507 b).
Assim, a ideia é a essência do múltiplo. Esta essência não é algo de separado
– e não há separação senão absoluta, a graduação da separação é simples-
mente sem sentido – e que esteja num mundo igualmente separado, o erróneo
“mundo das ideias”, mas é algo de metafisicamente contíguo às coisas, inte-
riormente contíguo – contiguidade ontológica que é a mesma participação –,
e que tem como fundamento absoluto ser a ideia a condição metafísica abso-
luta de possibilidade da coisa de que é ideia: é porque há esta condição de
possibilidade metafísica que pode haver isso de que a ideia é ideia.

Reside aqui a grande divergência de Aristóteles relativamente a seu mestre
Platão. No entanto, se, para Platão, a ideia dá a essência da coisa, das coisas,
não lhe dá a sua substância, que é também fruto de uma relação entre a essên-
cia formal e a matéria, como se pode inferir a partir do acto de modelação das
coisas, como relatado no Timeu, em que as coisas, em sua realidade concreta
mundana, são sempre produto de uma unidade entre a forma dada pela ideia
e a matéria, e o acto de união operado pelo demiúrgo (em que encontramos,
já, três das causas de Aristóteles,8 a que se pode somar a finalidade como isso
a que cada forma convoca e, no limite de todos os actos, o próprio bem, que
tudo convoca a si como forma absolutamente perfeita: neste sentido, os raios

8Parece-nos óbvia esta antecipação platónica da tetralogia causal: a causa final é a ideia
como convocação metafísica real a uma determinada realidade compósita, mas definida for-
malmente pela ideia como fim metafísico tendencial último; a causa formal é a ideia como
modelo metafísico, na relação única com a matéria com que se relaciona em cada indivíduo; a
causa eficiente é a acção do Demiúrgo; a causa material é a matéria que o Demiúrgo usa para
a produção formalmente finalizada de cada indivíduo. Aristóteles continuou sendo sempre um
excelente discípulo de Platão.
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solares não se limitam a veicular ser e inteligência, mas também transmitem
o fim).

Aristóteles usa ocultamente este sentido de necessidade de uma qualquer
contiguidade, ainda que descontínua, na relação, que ele quer “irrelativa”,
do acto-puro/motor-imóvel com os entes. O acto-puro é necessariamente o
primeiro, como finalidade, mas a finalidade é logicamente primeira, pelo que,
necessariamente, o acto-puro tem de ser o primeiríssimo em termos absolutos,
no que constitui uma aproximação quer ao bem platónico quer ao sentido de
uma necessária participação formal de tudo o mais do acto-puro, sob pena de
explicação nenhuma para a sua relação ou explicação mágica.

Na imagem do sol da República, dada a grandeza ontológica própria do
objecto bem, propõe-se uma aproximação indirecta, considerando-o não a ele
próprio, mas a algo que Sócrates designa como o seu “filho”, “ekgonos” (506
e), precisamente o sol, que lhe é “o mais semelhante”, “homoiotatos” (506
e). Esta “homoiose” entre sol e bem, que tem de ser percebida através do
tal sentido simbólico-metafórico, numa relação que transcende toda a sensi-
bilidade actual e possível, isto é, que dela parte, dela se serve, mas que nela
não se queda, daqui o sentido de “transcender”, é o que permite que se possa
usar a imagem do sol como meio-símbolo para a possibilidade de compreen-
são do que seja possível compreender da outra metade, em si mesma, na sua
completude, inacessível, o bem.

Analogicamente, porque a analogia assenta precisamente nesta estrutura
simbólico-metafórica do âmago da realidade e da capacidade de intuição hu-
mana, desenvolve-se a relação entre o sol e o seu papel no âmbito da realidade
sensível e o bem no domínio quer da realidade inteligível quer no âmbito uni-
versal do ser, de que o sensível é parte. De facto, começamos a assistir à subs-
tituição definitiva, ao nível cosmológico mais geral e profundo, das antigas
divindades, garantes da cosmicidade do cosmos, por um novo princípio, em
si mesmo com nada comparável, mas cuja grandeza metafísica própria apenas
pode ser dada imageticamente na e pela relação imagética, mas formal, com
o sol, realidade inultrapassavelmente maior do âmbito sensível.

Em 508 c, é dito que o bem gerou o sol como análogo, sendo o bem, no
âmbito do inteligível, espiritual, noético, relativamente a todo o inteligível, o
que o sol é, no âmbito do visível, relativamente às coisas visíveis. De notar
que Platão não fala de “mundos”, mas de coisas, “ta”, tipificadas segundo a in-
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teligibilidade ou a visão, isto é, segundo o espírito “ta nooumena” ou segundo
o sensível, visível, “ta horomena”.

A alegoria termina com a conclusão pretendida: o bem está para o ser,
enquanto inteligível, como o sol está para os seres sensíveis. Como este, é
fonte de sua génese, crescimento e alimento, bem como da possibilidade de
serem vistos, embora o próprio sol não seja génese. Assim, o bem é a possi-
bilidade de conhecimento das coisas, que lhe devem o ser e a essência, ainda
que o bem não seja essência, mas esteja muito para além disso em potência e
dignidade.

Assim como o sol não é génese, no sentido de ser ele próprio gerado, mas
gera tudo o mais e permite a sua visibilidade, assim o bem não tem génese,
mas tudo o mais dele recebe a possibilidade de génese e o poder de ser intuído.
Assim como o sol transcende em dignidade isso que gera e que ilumina, assim
o bem transcende isso que gera e esclarece. Assim como o sol é fonte de ser
no âmbito do visível, o bem é fonte de ser absolutamente. Nada há de anterior
ao bem, não apenas de uma mera forma cronológica, derivada, mas de uma
forma ontológica absoluta. Assiste-se, assim, a uma viragem radical na fun-
damentação última do real na cultura helénica e nas culturas suas herdeiras: o
fundamento último de tudo já não é o “Khaos”, mas o bem;9 no princípio ab-
soluto de tudo, já não está uma otentíssima desordem, mas uma potentíssima
ordem.

Note-se que o maior mistério de todos, aliás, o único mistério verdadeira-
mente digno do nome, e não apenas para o pensamento helénico, senão para
todas as formas humanas de pensamento, não é o mistério da existência e
origem da ordem, mas o mistério do mesmo ser, que origina o tal espanto re-
lativamente a que haja algo. Absolutamente: o complemento frásico que se
espera “e que não haja o nada” não faz qualquer sentido, pois este negativo da
possibilidade de “haver nada” ainda é parte integrante do absoluto de haver
algo. O velho “Khaos” mais não é do que esta negação como ameaça om-

9 Lembre-se que este bem não é um bem ético ou político ou psicológico, etc., mas o ab-
soluto metafísico presente em cada ser, em cada “acto ontológico”. Os possíveis sentidos não
ontológicos do bem, existindo, derivarão deste primeiríssimo sentido metafísico-ontológico.
Este bem é absolutamente objectivo em si mesmo; a sua relação com o ser humano é radical-
mente subjectiva, não num sentido psicológico, mas no sentido em que a relação do ser humano
com o bem e com o que do bem nasce é equivalente ao que é o acto próprio, do ponto de vista
do acto de inteligência, do seu “nous”, espírito, do ser humano como acto de “nous”.



i
i

i
i

i
i

i
i

Do indizível Bem alegoricamente dito 77

nipresente de um ser que necessariamente tem de ser absoluto e infinito em
acto, mas que como tal não se pode perceber, senão em forma muito especial
de intuição, precisamente essa que Platão procura fazer surgir por meio destas
imagens acerca de isso que é o garante metafísico de que não há o nada.

Na sequência da vetusta e grande tradição, que já é metafísica, embora
com forma exterior mítica, acerca do fundamento último do ser, que os antigos
mitógrafos, melhor, todo um povo mito-poieta e metafísico, situava numa ab-
soluta actividade sem qualquer limite assinalável, mesmo segundo uma qual-
quer ordem e que, por isso, parecia poder precipitar o mundo numa agonia
anti-cósmica e numa morte acósmica, precisamente o “Khaos”, o absoluto do
ser manifesta-se, ainda, como algo de infinitamente poderoso e rico de possi-
bilidades, mas já não como algo de infinitamente acósmico, antes como algo
de infinitamente cósmico: o bem é precisamente isso que faz com que haja ser
e faz com que o ser que haja seja segundo uma ordem. Assim, ser e ordem
são co-actuais, nenhum precedendo o outro. Ser é ser segundo uma ordem
própria: assim como há uma ordem necessária nos raios do sol, assim há uma
ordem necessária no modo como o bem dá o ser ao demais de si.

Mas há uma grande diferença entre este novo modo de perspectivar o ful-
cro metafísico de tudo e o antigo: do “Khaos” ao cosmos, havia uma sé-
rie de mediações, entidades que eram formas de sucessivo apuramento do
próprio “Khaos”, culminando na hiper-ordenação manifestada nas Eríneas-
Euménides, incarnação de isso que garante o absoluto da ordem, absoluto
que, tendo emergido do próprio “Khaos”, agora tudo controla, especialmente
isso de onde proveio inicialmente e que sempre pode ameaçar a cosmicidade
do ser.

Nas imagens do bem-sol da República, a relação entre o sol-bem, dador do
ser, e os seres é imediata, não havendo, sequer, como no Timeu, uma necessá-
ria mediação demiúrgica-produtora-eficaz. Se aqui o operador da participação
é um ser de âmago onto-pedagógico, na República, a participação dá-se di-
recta e imediatamente, estando o bem presente em cada uma das coisas como
os raios do sol estão presentes directamente na geração (para todos os efeitos,
aqui trata-se de uma verdadeira criação) das coisas mundanas-físicas.

Se do “Khaos” às Eríneas, encontramos uma sucessão de gerações e de
partos, antecedida por uma irrupção de um Eros indistinguível do próprio
âmago mais activo do “Khaos”, na forma, já forma e primeira forma, da Terra,
paridora de todas as outras formas, em Platão, nestas imagens, encontramos



i
i

i
i

i
i

i
i

78 Américo Pereira

uma forma totalmente partenogénica da realidade por parte de uma suprema
energia formadora, que dispensa qualquer forma intermédia, a si estranha (o
que a ideia não é), imediatamente se derramando em tudo o que de si emerge.
Não admira, assim, o esquema interpretativo de um Plotino, que assume pre-
cisamente esta imediatez, ainda que por Plotino mediatizada nas hipóstases
e seus integrantes, tal a estranheza da concepção magistral de uma relação
imediata do bem com os seres.

A diferença ontológica, para Platão, passa a residir em dois grandes mo-
mentos, em que se estabelecem os limites primeiros e últimos para toda a
ontologia possível: na diferença absoluta entre o ser e o nada: é precisamente
o bem que responde a esta diferença absoluta; na diferença entre o ser infinito
em acto, o único que pode responder à primeira questão, o bem, e o ser, os
seres finitos em acto, todos os outros, participantes necessários do bem, dado
que a outra única hipótese é serem absurdamente nada. Mas, relativamente
ao que absolutamente faz do ser ser e não nada, isso que opõe o ser absolu-
tamente ao nada, não há diferença alguma entre o bem e cada ser: são todos
do mesmo estofo ontológico. É neste sentido que o ser é transcendental – e
não transcendente –, descoberta que se deve a Platão, depois das primeiras
iniciativas exploratórias quer de Heraclito quer de Parménides.

Do princípio de tudo já não se foge, como do mesmo mal absoluto, mas
para ele se encaminha doravante o ser humano como a única satisfação verda-
deiramente humana do seu mais profundo desejo. Está vindicada a morte de
Sócrates.

Para Platão, Deus é a medida de todas as coisas. Assim sendo, a filosofia
é aproximação assimptótica a esta medida, que se vai tornando humana, mas
por trabalho de aproximação a Deus. Tal quer dizer que o amor à sabedo-
ria é, em última análise, um amor ao fundamento último de tudo, isso que é
“Deus”, constituindo o labor da filosofia uma vida que vai procurando desco-
brir a presença do absoluto presente em cada coisa: é este absoluto que é quer
isso de que cada coisa participa quer isso que a ergue, em absoluto, contra o
nada. O absoluto retira o seu sentido próprio não de uma qualquer forma de
solidão, mas da mesma realidade única da presença que anula o nada. É esta
presença que pode ser dita, mas já de uma forma adjectivante, como solitá-
ria ou singular. Logicamente, o absoluto é sempre ou o absoluto do nada ou
o absoluto da presença que anula o nada. Tudo o mais é relativo. Na sua
mesma absolutidade, o nada e a presença que o anula não são relativos. Cada
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um destes absolutos anula qualquer possibilidade de relação com um qualquer
outro absoluto. Assim, tudo é relativo ao absoluto da presença. A presença
é o fundamento de qualquer possível relação, que se dá sempre como forma
da mesma presença. É este o fundamento lógico da teoria da participação e o
mesmo fundamento para a imagem do bem – o absoluto da presença nomeado
– dada pelo sol e sua geometricamente infinita irradiação.

A tarefa da filosofia não é, pois, fundamentalmente, uma tarefa escolar,
mas uma tarefa fundamentalmente vital, no sentido em que é apenas a filoso-
fia que pode habilitar cada ser humano com o saber que pode instituir a sua
vida como uma caminhada plenificadora daquilo que é a sua mesma possibi-
lidade vital como ser humano: deste modo, compete ao filósofo aproximar-se
o mais possível desse “Deus”, no sentido de uma cada vez maior proximi-
dade com o fundamento metafísico de tudo. Uma viagem de retorno sobre
o raio de sol que lhe cabe, que é o seu dom ontológico, na forma metafísica
da sua mesma própria possibilidade, naquilo que, se houvesse ideia de cada
indivíduo humano, seria a sua ideia própria. Só assim pode saber distinguir
em cada coisa a presença nela do absoluto que não apenas a ergue como coisa
individual, mas a ergue em relação com todas as outras, no que é a mesma
ordem cósmica universal, única capaz de permitir que cada coisa possa ser o
melhor de si própria, isto é, realizar concretamente o melhor ontológico pos-
sível de sua possibilidade metafísica, como dada em sua mesma ideia, modelo
metafísico universal de possibilidade ontológica para todos os indivíduos que
essencialmente formaliza e, concretamente, através dessa mesma formaliza-
ção, permite.

É por o filósofo ser assim, especialmente quando, como entrevisto na fi-
gura paradigmática e já transfilosófica do Céfalo do “Livro I” da República,
se aproxima de uma verdadeira sabedoria, isto é, por ser capaz de discernir
o “Deus”, o bem, o fundamento último e primeiro presente em cada coisa,
que deve ser ele o governante, pois apenas a quem de tal seja capaz deve ser
confiado o acto de guarda do bem da “polis”.10

10O bem da polis não é um bem qualquer, muito menos um bem posto como finalidade por
alguém, seja quem for, mesmo um qualquer filósofo. Deste modo, o suposto bem da cidade
seria nada mais do que fruto ou de uma caoticidade etiológica qualquer ou do capricho de
um qualquer ser humano, apenas coincidindo eventualmente com o real bem da cidade por
mera acidentalidade. O bem da polis é o melhor acto integrado político possível realizado.
Tal significa e implica que seja o melhor acto universal possível e realizado, que acolhe o
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O lugar do governante da “polis”, do seu literal “piloto”, “kybernetes”,
não deriva de qualquer forma acidental ética ou política, como uma herança
qualquer ou uma qualquer forma de eleição, mas da capacitação que a sa-
bedoria lhe dá.11 Esta sabedoria não é algo de nominal ou de externamente
formal, como quando se chama “excelência” a alguém que excelência real não
tem, mas de uma forma interior, já ontológica, a forma do sábio, daquele que
está já tão humanamente próximo do “Deus”, do princípio de tudo, que é o
que dispõe de uma actualidade ontológica humana mais própria para a intui-
ção da realidade e para a formação de juízos acerca da acção necessária na
relação com essa mesma realidade.12

A acção não pode ser uma qualquer, fruto de uma qualquer forma de to-
mada de decisão, mas tem de ser uma acção necessária, não num sentido
determinista, pré-determinista, estulto, mas no sentido de que, para cada si-
tuação complexa da realidade da “polis” há apenas uma só acção que lhe
é conforme como forma de resolver bem – não é de um modo qualquer, mas
bem – essa mesma situação complexa. Esta acção é, assim, na sua mesma
necessidade, única, necessária. O talento do sábio reside em saber intuir que
situação exactamente existe e qual o exacto passo necessário a tomar. Não há
aqui qualquer forma de mecanicismo determinista ou de magia, mas a neces-
sidade de uma adquação perfeita entre a inteligência do ser humano respon-
sável pelo governo da “polis” e a situação da mesma. A comum inexistência
destas pessoas não justifica a supressão da evidência da realidade da situação
ou da necessidade da existência dessas mesmas pessoas.

Quando Platão fala da necessidade de ser o filósofo a governar a “polis”
não está a defender uma oligarquia – agrupamento político que detestava, aliás
– “filosófica”, mas a manifestar algo de óbvio, se bem que incómodo: deve
ser quem sabe o que é o bem,13 de que o bem-comum depende necessaria-
mente, quem deve governar. A única objecção racional que tal intuição pode

melhor acto possível e realizado para cada um de seus habitantes humanos, em cada momento
considerado. Finalidade exigente...

11341 c.
12Esta sabedoria é precisamente o que impede uma posição tirânica ou teocrática, por exem-

plo.
13 Não é quem “pensa que sabe o que é o bem” ou quem “inventa o que é o bem”, mas

quem realmente sabe o que é o bem. Esta evidência é teórica, não é histórica, pelo que de nada
serve contra-argumentar fora do âmbito teórico que é o seu. Todo o contra-argumento assume
a posição necessariamente néscia segundo a qual pode governar quem não sabe o que é o bem
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aceitar é que, provavelmente, até hoje ainda não existiu um único ser humano
que correspondesse cabalmente a tal requisito; mas tal não anula a bondade
própria da evidência teórica de que é assim que deve ser. A ignorância do bem
e do bem-comum não pode não acarretar um governo de ignorantes, com as
necessárias consequências (tais consequências estão sobejamente descritas na
República, para cuja leitura remetemos).

Em breves palavras, podemos dizer que a ausência do saber do bem e do
bem-comum implica imediatamente que quem governe não seja virtuoso, pelo
que não pode, de modo algum, ser justo, senão por coincidência fortuita e efé-
mera.14 O governo por parte de alguém não virtuoso e, assim, injusto, é sem-
pre e necessariamente, em termos estruturais éticos e políticos, um governo
injusto. Tal governo nega o sentido cósmico da realidade da “polis”, impe-
dindo que esta possa continuar como verdadeiro mundo humano, isto é, como
comunidade ordenada no sentido do bem-comum. Como tal, como nunca
houve realmente lugar algum em que tenha havido este governo segundo o
bem-comum, a humanidade só tem conhecido formas de governo que oscilam
entre oligarquias, mais ou menos bem disfarçadas de formas mais alargadas de
partilha do poder, e tiranias, em que não são necessários quaisquer disfarces.

A intuição da forma do bem-comum, como Platão a teve, implica um es-
forço, verdadeiramente filosófico, tremendo, avassalador, um amor infinito
pelo sentido cósmico do todo do ser, uma abertura de possibilidades próprias
para todos os seres humanos que queiram partilhar este esforço. Mas implica
também isto mesmo, ou seja, uma forma de excelência, que é de uma exi-
gência extrema, sobretudo no que significa de anulação de tudo o que são
impulsos não propriamente espirituais no ser humano. Trata-se de construir
uma comunidade de seres humanos que seja fundamentalmente uma comuni-

da polis. Como o Diógenes Cínico, podemos andar em pleno meio-dia em busca de um tal
sábio e nunca o encontrar, mas teoricamente é esse o bom governante.

14Para Platão, é evidente que o governante, o magistrado não pode ser, por exemplo, uma
besta, mas tem de ser o melhor de entre os seres humanos da “polis” em causa. Um magistrado
sem virtude será sempre uma besta e procederá sempre de forma bestial, enquanto não tiver
virtude. A existência de grilhões legais que procurem domesticar a possível ou actual besti-
alidade de tais magistrados sem virtude apenas pode actuar como força exterior de retenção
dos vícios que o dominam, sendo apenas eficaz como forma policial de controlo, nunca po-
dendo desempenhar o papel fundamental que a virtude realiza como forma imanente e pessoal
de auto-regência racional segundo o “logos” do bem-comum. Uma sociedade governada por
semelhantes bestas será sempre uma sociedade bestial.
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dade espiritual, não uma comunidade de animais civilizados ou bestas politi-
camente polidas.

Mas, nesta proposta platónica, impressiona sobremaneira a aposta que se
faz no que de melhor a humanidade possui como possibilidade, precisamente
no que tem de capacidade de desenvolvimeto espiritual, por oposição a todas
as tendências de bestialidade, que sempre a acompanham e acompanharão.
A marcação nítida entre o que pertence ao âmbito do espírito e o que não
lhe pertence, vulgo “corpo”, diz, assim, respeito não a uma qualquer negação
boçal do corpo, mas à necessidade de relevar o propriamente específico do ser
humano e seu distintivo próprio, relativamente aos outros seres vivos, que é
precisamente não o seu corpo, em seu sentido material, mas o seu espírito.

O corpo só é sarcófago, literalmente “o que come a carne”, quando age no
sentido de minimizar ou de eliminar isso que distingue “carne”, como corpo
não apenas biologicamente vivo, mas espiritualizado, em favor de um predo-
mínio biológico animal, bestial: assim, come o que é próprio do ser humano,
deixando apenas um cadáver humano, ainda que biologicamente animado. É
a figura dos Ânitos e Meletos que promoveram a morte do mestre Sócrates:
este, mesmo nos momentos que antecedem a sua morte, é um corpo vivo em
espírito, aqueles são, na expressão do Poeta, “cadáveres adiados”.15 A filoso-
fia é própria de espíritos vivos, em busca de cada vez mais vida, de uma, pelo
menos simbólica, caminhada para o Deus medida de tudo.

A perversão fundamental da posição dos acusadores de Sócrates de Atenas
reside no facto de assumirem a tese de Protágoras segundo a qual o homem é
a medida de todas as coisas: o paradigma político em torno do qual erguem a
acusação contra Sócrates baseia-se no que a métrica humana corrente comum
naqueles dias determinava; uma outra métrica, fruto de outros dias, e o velho
Sócrates poderia ter escapado à acusação ou mesmo ser louvado...

Esta lógica da variação da medida matriz para a avaliação ontológica, que
faz depender o mundo dos seres humanos de modas métricas, é propriamente
o mundo dos tiranos, daqueles que se apropriam absolutamente da medida-
padrão, impondo a sua medida à totalidade do mundo, se possível. É não só o
triunfo de Protágoras, como, sobretudo, o triunfo de Trasímaco e de suas teses
radicais – louvavelmente transparentes,16 nesta sua radicalidade – acerca do

15 PESSOA Fernando, Mensagem, poema “D. Sebastião. Rei de Portugal”.
16A única virtude da posição de Trasímaco, na República, reside precisamente nesta trans-
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único interesse do tirano possuidor do metro absoluto. Mas este “absoluto”
não passa de algo de momentâneo, de transitório, de mutável, e de mutável
segundo o mesmo interesse de cada novo candidato a tirano e eventual tirano
de facto. Assim, o mundo, visto a partir da métrica fundamental baseada no
ser humano e seu interesse, mais não é do que uma mera função dessa métrica
e desse interesse. O mundo mais não é do que o valor que o tirano lhe atribui.
Mais, o mundo mais não é do que o que esse valor impõe, do que o que esse
valor decreta como ontologicamente digno: o ponto mais alto desta forma de
ver o mundo, presente em toda a ontologia de base axiológica, foi atingido
com a teorização do mundo operada por Hitler no seu Mein Kampf, com as
consequências nefastas que bem se conhecem.

Platão sabia que apenas a centração absoluta num metro que não depen-
desse de qualquer forma de valoração e, portanto, de interesse humano, po-
deria tornar o mundo independente de qualquer forma de tirania. E tal de
um modo transcendental, válido para sempre. A centração do princípio on-
tológico não pode, assim, ser feita senão sobre algo que seja absolutamente
independente, para a sua mesma constituição, do juízo humano: o ser humano,
relativamente a este princípio, apenas tem a possibilidade de o contemplar, de
o intuir, tanto quanto possível, nunca de o determinar. Deste modo, toda a
possível métrica humana depende transcendentalmente deste único metro me-
tafísico, absoluto e transcendente. Mas tal faz com que todo o universo de que
o ser humano é capaz seja não um universo de valor, mas um universo de ser,
isto é, um universo em que a única função principial métrica do ser humano
consiste em usar do metro transcendente para medir o imanente. É neste sen-
tido que o bem é fonte de ser e fonte de inteligibilidade. O ser humano nunca é
uma coisa ou outra, mas apenas se limita a participar da possibilidade absoluta
que o bem põe ao seu alcance.

O governante surge, assim, à imagem do Céfalo da República, como um
servidor do bem-comum, cuja autoridade lhe advém não de julgar as coisas,

parência total da sua posição de defesa do exclusivo interesse do tirano. Assume, com toda a
radicalidade, aquilo que é a única possibilidade de bem próprio para o tirano, segundo o mesmo
modo estratégico do tirano. Não engana, não usa de subterfúgios: quer o poder total, único que
permite o bem absoluto, segundo o mesmo capricho tirânico. No concreto da realidade, Hitler,
em Mein Kampf, assume esta mesma atitude, não entendida por quase todos os leitores seus
contemporâneos com responsabilidades pelo bem-comum, honrosa excepção feita a Churchill,
que sempre o levou a sério. Mas a maioria dos candidatos a tiranos nem esta dignidade mínima
possui, pois procura mascarar a sua vontade tirânica.
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mas de saber o que tem de ser feito, quando tem de ser feito. Governar não
é julgar, mas perceber o bem possível e agir nesse único sentido. É ser, no
seu nível, livre como o sol que, no entanto, parece parado, sempre no mesmo
lugar, e preso à necessidade de irradiar.

2.1.2 A Alegoria da Linha

Esta alegoria segue-se imediatamente à alegoria do sol e ocupa o res-
tante do “Livro VI” da República (509 d – 511 e). Nela é fornecido um es-
quema de compreensão para os quatro níveis propriamente ontológicos, dado
que o nível do bem, como já fora afirmado, é um nível propriamente trans-
ontológico, hiper-essencial, hiper-substancial, hiper-existencial, verdadeira-
mente transcendente, trans-natural, e de que a natureza, a “physis”, o âmbito
do mutável, do que nasce, se desenvolve e morre, nada mais é do que algo
de participante. É esta participação que permite a essência, a substância, a
existência, o ser.

O ser não é indiferenciado,17 mas dá-se numa forma pluralmente hierar-
quizada, em quatro níveis. Estes níveis são relacionalmente integrados, por
obra da mesma participação. Assim como os raios que promanam do sol tudo
ligam, como seu fruto e sua iluminação, assim o bem permeia tudo o que
dele participa, isto é, tudo o que possui uma qualquer realidade ontológica,
necessariamente positivamente entendida.

Ao contrário do que muitas vezes se afirma, erroneamente, nada há que,
para Platão, não tenha dignidade ontológica, desde que seja, isto é, desde que
participe do bem: é esta mesma participação que confere dignidade ontológica
a tudo o que é. Tudo, desde a mais ínfima sombra, à mais excelsa ideia. Mas
tudo segundo o seu lugar, o seu “topos” próprio. É esta topologia hierárquica
que faz com que haja um absoluto de ordem e não o “Khaos”. A acusação feita
contra Platão de desvalorizar parte do real, nomeadamente o sensível – e, já
agora, o infra-sensível, representado pelas sombras, sempre forma alguma de
ausência relativa ou absoluta de luz – não percebe que o intento de Platão

17 Esta não indiferenciação, necessária, já se encontra nos textos míticos que se referem à
passagem do “Khaos” ao para cá do “Khaos”, ao cosmos, precisamente o absoluto da diferença
entre o absolutamente indiferenciado e o diferenciado, em que a diferença, em seu mesmo
absoluto não redutível, surge como isso que é a base fundamental para a mesma cosmicidade:
sem a possibilidade da diferenciação, como estabelecer a ordem do cosmos?
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consiste em salvar todo o real, mesmo as aparências, mas não consiste em
fazê-lo de um modo néscio, atribuindo a todas as formas de realidade uma
mesma dignidade ontológica, que a mais comum e mesquinha experiência já
desmente. A salvação, que é a integração lógica de cada coisa no “logos”
universal, consiste na atribuição do seu “topos” ontológico próprio, qualquer
seja, sem confusão de níveis. O lugar do inteligível é um, o do sensível é outro;
apontar as características de um e de outro, nas suas diferenças, percebendo a
dignidade ontológica própria de cada um, não é realçar um e apoucar o outro,
mas pôr as coisas em seu mesmo próprio lugar.

Nada faria sentido na terceira imagem que aqui trabalhamos, a da caverna,
se Platão quisesse mesmo desvalorizar a sensibilidade e as “sombras”: que
sentido teria salvar um prisioneiro da caverna, para, depois, para lá o reenviar,
se não houvesse precisamente a procupação de salvar o que está na caverna,
o lugar das sombras, as sombras do lugar? Quem acusa Platão de rebaixar
a sensibilidade dificilmente esconde um snobismo intelectual que, esse sim,
desvaloriza a sensibilidade...

É no sentido de uma omni-abrangência ontológica da participação do que
é do que é absolutamente, isto é, do bem, que se funda o realismo platónico,
realismo total, realismo que não é confundível com um idealismo em que se
reduzisse a realidade própria das coisas às ideias. Estas têm uma realidade
própria e uma função própria também, mas não são tudo; pelo contrário, pe-
rante o bem, são muito pouco..., mas também perante o mais, que não subs-
tituem, limitam-se a desempenhar o papel metafísico matricial-formal que é
o seu, mas sem que isso esgote ou, muito menos, elimine o que é próprio de
isso que matriciam. Toda a realidade tem uma dignidade ontológica própria,
que há que descobrir e salvar logicamente.

É este sentido de um realismo total que permite que a própria República se
inicie, em aparente paradoxo (com as interpretações idealistas), não com uma
subida à Acrópole, mas com uma descida ao Pireu, aliás, maravilhosamente
de acordo com a imagem que irá ser dada na “alegoria da caverna”.18

Assim, para que este escalonamento quer do ser, nos diferentes seres, quer
do “logos” dos mesmos seres, possa ser mais facilmente percebido, Platão
fornece um esquema, devidamente explicado, do organigrama ontológico do

18Para uma interpretação deste realismo que assume o mais ínfimo da realidade, ver nosso
ensaio “Comentário ao Primeiro Livro da Politeia de Platão”, que constitui o primeiro capítulo
da presente obra.
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mundo. Este esquema reitera a estratégia lógica e ontológica de considerar
que há apenas um mundo,19 com uma divisão em quatro “segmentos” de-
siguais, o que quer dizer que não há confusão entre estes segmentos e seus
elementos, embora haja uma necessária continuidade, fornecida pela pertença
a um mesmo dinamismo de participação, que não conhece fragmentação, em-
bora conheça diferenciação prototípica. Significa também que nem todos os
segmentos têm igual importância ontológica e que há tanta mais riqueza on-
tológica quanto mais próximo se está do topo da hierarquia, isto é, do limite
máximo do ser, na relação com o bem, relação produtora (de facto, já criadora,
em termos não materiais) infinitamente potente, se bem que, por causa desta
mesma infinitude, sempre inalcançável (esta relação dará muito que pensar a
filósofos como Aristóteles ou Anselmo de Cantuária).

Assim, Sócrates refere-se a um segmento de recta cortado, primeiro, em
duas partes desiguais,20 depois, também cortadas, cada uma delas, do mesmo
modo. Obtemos, assim, um segmento de recta com quatro sub-segmentos,
em que as primeiras partes de cada um destes, já sub-divididos, é maior do
que a segunda. A cada um destes quatro pedaços corresponde um segmento
ontológico e gnosiológico próprio.

Deste modo, por meio do primeiro seccionamento, obtemos a divisão en-
tre o inteligível, primeira parte, maior, e o visível (ou sensível), segunda parte,
menor. É o mesmo segmento inicial, só que fragmentado em duas partes dife-
rentes. O mesmo mundo, dois níveis fundamentais diferentes de ser e de se ser
nesse mesmo mundo. Por exemplo, ser segundo a inteligência noética, isto é,
segundo uma forma de pura intuição intelectual, é diferente de ser segundo os
sentidos, isto é, segundo a forma sensível de a inteligência operar.21 Ambas as

19O facto de haver quatro partes, num mesmo mundo, significa, obviamente, que há um
mesmo mundo, com quatro partes, não quatro mundos ou dois mundos bi-segmentados ou
outra coisa qualquer que não seja um único mundo não mononivelado.

20Há discussão antiga, em que não entramos, sobre a versão que Platão possa mesmo ter
posto na obra, se “desiguais” se “iguais”. Para um tratamento devidamente erudito da questão,
remetemos para a nota da tradução francesa da obra, na edição das Belles-Lettres, tomo II, pp.
140-143, cuja conclusão partilhamos.

21Note-se que há apenas uma linha, um segmento de recta, embora esteja duplamente di-
vidido, mas sem que se possa inferir que há não apenas um, mas quatro segmentos de recta
separados. Tal quer necessariamente dizer que, na sua diferencialidade própria, os quatro sub-
segmentos são partes de um mesmo e único segmento base, o que significa que há apenas uma
realidade, a que o segmento geral se refere: o mundo é apenas um, separada dele há apenas
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formas são formas de ser, ambas são válidas, cada uma em seu nível próprio,
mas não são formas de ser iguais, não possuem sequer a mesma importância
relativa ou absoluta.

É o modo platónico de dizer que há, diferenciadamente, realidade ontoló-
gica quer no nível do inteligível quer no nível do sensível, mas que há mais
realidade no nível do inteligível do que no nível do sensível. Esta diferença
no nível de realidade depende de uma maior ou menor proximidade com o
próprio bem, sendo que, quanto mais próxima se encontra a realidade do bem,
mais realidade ontológica encerra. Note-se que, assim, o sentido fundamental
de realidade, para Platão, não é um sentido que dê preeminência à matéria,
mas que a dá ao elemento propriamente formal e inteligível, isto é, à forma,
ao protótipo ontológico, que é o que de mais próximo, no mundo, existe do
bem, trans-mundano, hiper-mundano.

Há mais realidade na forma do que no formado, o que não é difícil de
entender, se se perceber que há, na forma, infinita possibilidade de produzir
formados, ao passo que cada formado se esgota no que é. Tal confere-lhe
uma dignidade ontológica individual irredutível, mas o indivíduo esgota-se
em si mesmo, nisso finito que é. Falta-lhe a dimensão de infinitude possível,
que a forma possui. Note-se, no entanto, que nada, neste esquema, retira a
dignidade ontológica própria do indivíduo no seio do mundo, apenas se limita
a situá-la no seu lugar ontológico próprio.22

a realidade hiper-segmentar do bem. Mas, se há apenas um mundo, há também apenas uma
única inteligência: a inteligência própria da realidade da única linha. Mas, assim como a única
linha está segmentada em quatro sub-partes, assim a inteligência não é uniforme, mas acom-
panha, tem de necessariamente acompanhar a variação da linha a que se refere, sendo, também
ela, distinguida em quatro formas, cada uma delas apropriada ao seu segmento próprio. Deste
modo, há apenas uma única inteligência, só que formalmente diferenciada em quatro formas
adequadas aos quatro modos segmentares de o mundo ser e se revelar, precisamente na re-
lação com a inteligência. Todas as outras formas de entendimento da inteligência, que não
este unitário, implicam uma hipostasiação dessas formas, deixando de haver unidade na hu-
mana inteligência, passando a haver, na realidade, quatro formas hipostáticas de inteligência,
não unificáveis senão de um qualquer modo artificial. Aqui, claramente se aponta para uma
unidade da inteligência humana e de seu objecto-contrapartida geral, o mesmo mundo.

22Platão não desvaloriza a realidade sensível, situa-a no lugar ontológico próprio. Ora, este
lugar ontológico, irredutível no que é – a ideia não é sombra e a sombra não é ideia –, tem uma
dignidade ontológica própria, que nada pode negar, substituir ou aniquilar, enquanto é o que é.
A ideia salvadora de Platão consiste, assim, na atribuição do “logos” próprio a cada coisa, no
lugar que é o seu, que outro não tem. O real vê-se, intelige-se, não se postula.
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O primeiro grande segmento é dividido em dois outros sub-segmentos,
desiguais, cabendo ao primeiro o âmbito das imagens “eikones”: sombras, re-
flexos nas águas, nas coisas duras e polidas. Esta secção é como que imagem
da que se segue e que diz respeito a nós próprios, aos seres vivos, à plantas e
aos produtos da fabricação humana. Assim, corresponde às imagens a forma
mais reduzida de realidade ontológica, em que apenas há modos desmateri-
alizados de objectos materiais. Esta desmaterialização não é uma forma de
espiritualização, mas um mero empobrecimento material (e, por isso, também
ontológico). Os próprios objectos materiais são mais reais do que as suas, não
subtis, mas ontologicamente empobrecidas, imagens. Há, ainda, uma relação
entre a imagem e isso de que a imagem é imagem, mas esta constitui apenas
um simulacro quase insubstante do que representa.

O texto é muito explícito acerca do que permite a divisão entre as for-
mas mais elevadas e as menos elevadas de ser, no interior da categoria das
imagens, “eikones”: as imagens distinguem-se pela sua claridade, clareza,
“sapheneia” e pela sua obscuridade, “asapheia”. Ambos os termos remetem
para “phos”, luz, fazendo com que a realidade ontológica própria de cada ele-
mento deste conjunto que forma o nível entitário das imagens dependa da sua
riqueza maior ou menor em luz: quanto mais luz, mais claro, mais ontologi-
camente rico; quanto menos luz, menos claro, menos rico ontologicamente.

A luz constitui a substância das coisas e também a sua essência: é essência
porque é dadora de forma, é substância porque, para além da forma, dá o que
cada ente é como oposto à ausência absoluta da luz de si próprio.

Note-se que um eventual argumento que invocasse o caso limite em que
um qualquer destes entes “eikónicos” fosse infinitamente luminoso, ao ponto
de cegar qualquer possível contemplador, assim coincidindo o máximo de luz
e de esperável clareza com uma total cegueira por impossibilidade de visão
devida ao excesso de luz, nunca se pode aplicar a imagem alguma, pois é
exclusivo apenas do próprio sol, que nunca é qualquer imagem, mas fonte de
toda a imagem possível, que nunca pode ser visto directamente precisamente
porque o seu excesso de luz cega. A mesma contemplação directa do sol pelo
ex-prisioneiro no fim da ascensão desde o fundo da caverna é possível porque
se supõe necessariamente que o prisioneiro está situado muito longe do sol,
como, de facto, é condição real dos seres humanos estarem relativamente ao
sol físico, cuja contemplação física apenas é possível, e nem sempre, porque
a distância a que dele estamos nos protege da excessiva força irradiante de
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seus raios: uma muito maior proximidade ou uma contemplação directa fora
da atmosfera terrestre protectora e ficaríamos imediatamente cegos.

Esta condição, simbolizada nestas imagens platónicas que estudamos, tem
toda a rigorosa pertinência de uma analogia que aproveita todas as caracterís-
ticas de pormenor que aproximam noeticamente a situação física de que parti-
mos como imagem para a compreensão do que transfisicamente há a compre-
ender. É a exactidão da relação analógica que permite a possível compreensão
do que há de metafísico a entender aqui.

A realidade própria das entidades “eikónicas” depende, na sua grandeza
ontológica, da quantidade de luz que carregam e que concomitantemente as
ilumina. Quer isto dizer que é a quantidade de luz solar presente em cada ente
que determina a sua grandeza ontológica própria, mesmo que esta grandeza
e esta luz sejam, no caso dos “eikones” derivadas, reflexas. Em última aná-
lise, tudo o que é é uma função da luz solar que, nisso que é, está presente.
De novo, podemos perceber que é o mesmo mundo ontológico, todo ele de-
pendente da irradiação solar, que aqui está em causa, mesmo quando a parte
desse mundo é a menos rica ontologicamente. Mas onde quer que possa haver
mundo, aí está a luz do sol, ou não há coisa alguma possível, nem sequer uma
ténue sombra, dado que não pode haver sombra sem luz. Quanto ao possível
objecto não transparente ou translúcido, que tem de haver para que a luz possa
ser interceptada e uma sombra produzida, sem qualquer luz, absolutamente, a
questão não faz qualquer sentido.

Assim, as imagens, sejam elas sombras, “skiai”, ou fantasmas, “phantas-
mata”,23 produzidos sobre vários tipos de superfícies, como a da água ou de
objectos vários, opacos, lisos ou brilhantes, são fruto ontológico da quanti-
dade de luz que as clarifica: é a quantidade de luz que corresponde ao ser
da sombra ou do fantasma.24 O exacto ser próprio de cada coisa é a medida
exacta da luz que a ergue. Tal acontece quer para o caso em que há ainda uma

23 Aqui, no sentido de reflexos, mas também de aparições, de manifestações, que não podem
ser tomadas como propriamente densas daquilo que manifestam, isto é, que não se esgotam na
pura manifestação que são, remetendo para algo que está, não para além da manifestação, mas
nesta como o seu fundamento, isso sem o que nunca existiriam, imediatamente a luz que incide
no objecto que fantasmatiza, mediatamente a própria fonte da irradiação, o sol: assim, toda a
sombra é uma manifestação que indicia a presença do sol, mesmo que a sua luz tenha já sido
muitas vezes fantasmatizada. No limite, nunca se quebra a cadeia relacional entre o sol e a
realidade, qualquer, mesmo a mais penumbrática. É assim que os fenómenos são salvos.

24Na relação do objecto com a sua sombra, o que cada ser é, em sua mesma essência, de-
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pura positividade luminosa, como nos fantasmas, em que a reflexão é, ainda,
uma forma de luz, se bem que diminuída, quer para o caso em que já não há
uma positividade luminosa, como é o das sombras, em que o que as origina é
precisamente uma negatividade de presença da luz, mas esta negatividade só
pode acontecer porque é relativa a uma positividade de presença primeira de
luz, que é, seguidamente, interceptada e absorvida, gerando a sombra.

Este momento do pensamento de Platão, se bem que tradicionalmente
muito desvalorizado, é fundamental. É aqui que podemos perceber até que
ponto a sua ontologia é radicalmente positiva: toda a realidade mundana,
mesmo aquela em que há uma inegável, relativa e parcial (uma negatividade
total é o nada), negatividade, é sempre fruto de uma qualquer necessária po-
sitividade. Esta positividade é dada imageticamente pela presença necessária
da uma qualquer forma de luz, que, sabemos nós, é sempre uma luz que,
em última análise, se deve directa ou indirectamente ao sol. A sombra, para
Platão, é, ainda e necessariamente, não apenas manifestação negativa do sol,
mas sua manifestação positiva, pois, sem o sol e sua luz, nunca poderia haver
qualquer sombra. Sabemos também que qualquer “coisa” se deve sempre ao
trabalho produtor-criador do sol, pelo que mesmo o objecto que interfere ne-
gativamente com a irradiação do sol também é sol: tudo no mundo é fruto da
acção do sol, mesmo a negatividade mundana ao sol se deve, no que tem de
parte ainda positiva: a luz interceptada.

Talvez o próprio Platão não gostasse muito desta necessária evidência on-
tológica da intuição metafísica que teve, mas ela está aí e é inegável. Também
é claro que esta metafísica e esta ontologia expostas na República não são
compatíveis com a mecânica cosmológica, onto-cosmológica de outras partes
do pensamento platónico, mormente com o que é exposto no Timeu, sobretudo
no que a uma matéria possivelmente independente do bem diz respeito, mas,
em comparação com a grandeza inovadora da intuição exposta na República,
a própria grandeza poética do Timeu empalidece.

Assim, imagens e coisas materiais são realidades. No segundo segmento
maior inicial, encontramos uma nova subdivisão entre as realidades dialéc-
ticas, puramente relacionais e inter-relacionáveis dialecticamente (os raciocí-
nios e o que lhes serve de base, os objectos do segmento anterior e as hipóteses

pende da qualidade da luz, mas o que cada ser é em substância depende quer da quantidade
quer da qualidade da luz.
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relativas ao seu relacionamento). Neste nível, há, ainda, o recurso a entidades
sensíveis e materiais, de que se procura saber as relações, por meio do traba-
lho com hipóteses relativas a essas entidades relacionadas (é o campo comum
das ciências indutivas). Na secção que falta, parte-se da hipótese em si mesma
e dispensando a relação com as representações dos objectos, atinge-se o prin-
cípio absoluto apenas por meio do uso de ideias. Neste último grau, não há
qualquer uso de imagens. Avança-se de hipótese em hipótese, até ao que não
admite qualquer hipótese, princípio absoluto, atingido o qual, se pode deduzir
as necessárias consequências, sem ter de usar qualquer imagem, mantendo-se
sempre num plano puramente ideal.

É esta a razão simbólica pela qual, tendo Sócrates frequentado a acrópole
da filosofia, pode descer ao porto da cidade, a fim de lá tirar as consequências
necessárias para a salvação filosófica e existencial desta. E apenas aquele
que chegou ao plano anipotético e anicónico sabe da radicação de tudo nesse
mesmo plano, no mesmo princípio absoluto que o constitui.

Pode, então, definir-se uma relação fundamental e constitutiva do “logos”
próprio da realidade de que o ser humano é capaz com a mesma realidade.
Assim, a cada um destes trechos segmentares da realidade corresponde um
modo próprio de relacionamento em acto, se se quiser, uma forma adequada
do “logos” humano: aos quatros modos próprios de a realidade do mundo
ser correspondem quatro “pathemata” “na alma”, quatro disposições, numa
espécie de quadriforma da alma ou do espírito humano, em seu sentido mais
lato.

Deste modo, às imagens, sombras, reflexos, etc., corresponde a “eikasia”,
disposição da alma que trabalha com imagens, sendo, assim, representação,
conjectura, imaginação. Ao segundo nível, dos objectos e dos viventes, cor-
responde a “pistis”, a fé. Ao terceiro, da dialéctica hipotética, a partir das
imagens dos objectos e seres vivos, corresponde a “dianoia”, “logos” discur-
sivo hipotético, incapaz de atingir o fundamento último absoluto, anipotético.
Ao quarto nível, o da dialéctica que parte de hipóteses sem relação com as
imagens dos objectos, puramente ideal, corresponde a “noese”, intuição pura,
conhecimento directo e imediato, mas sem o recurso a qualquer forma de ma-
téria ou de elemento sensível, isto é, a intuição intelectual. Apenas esta pode
dar o fundamento último de tudo, isso que não tem qualquer hipótese que o
suporte, porque suporta todas as hipóteses.

Nada mais anti-idealista do que tal alegoria. Se o trabalho do “logos”
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da alma humana culmina numa intuição intelectual, nem por isso deixa de
necessariamente passar por outros três níveis de verdadeira inteligibilidade,
quando adequada ao seu nível próprio, imprescindíveis para que o ser humano
possa aceder à realidade, não apenas à realidade última das coisas e do mundo,
mas à realidade total de tudo, que inclui não apenas a realidade última, mas
necessariamente todas as formas de realidade.

O que Platão procura não é uma redução ideal da totalidade do real, no que
seria uma forma de idealismo, mas a intuição, nível ontológico a nível onto-
lógico, em todos os níveis ontológicos, da realidade própria de cada coisa, no
que é, mas sabendo que essa realidade, descoberta nesse nível, nele não se
esgota, assume sempre a sua relação com o modelo de que depende, imedia-
tamente, e com o bem, mediatamente segundo o modelo, mas imediatamente
segundo o absoluto do ser que o ergue contra o nada. Tal implica que tudo
tenha uma qualquer realidade ontológica própria irredutível, se bem que sem-
pre necessariamente referível a níveis ontológicos superiores, de que depende,
mas cuja dependência não anula coisa alguma. Tal também implica, mesmo
contra um certo Platão, que tudo tenha de ter essa necessária referência onto-
lógica superior fontal, mesmo aquilo que lhe repugna que o tenha, sob pena
de recurso a explicações mágicas.

Assim, é ignorante tanto aquele que não tem noção do bem como aquele
que não tem noção das sombras. Deste modo, o famoso “filósofo-rei” terá de
ser não apenas alguém adestrado no saber das ideias e do bem, mas também
no saber de tudo o mais. Se será mau um governante, quem quer que seja,
ignorante do fundamento último da realidade, também o será um, quem quer
que seja, que não saiba distinguir as sombras do demais e umas das outras.
Se é néscio o governante que não domina o universo dos objectos (domínio
fundamental para a economia), também o é aquele que não domina as coisas
relacionadas com o fundamento último de tudo.

Compreende-se, assim, ainda melhor, o escopo da paideia platónica como
formação integral do ser humano, para a descoberta também integral do mun-
do, desde o seu mais ínfimo recanto ontológico até ao nível mais infinitamente
alto e divino, este impossível de dominar. Se nesta filosofia o deus não sabe do
ínfimo detalhe do real físico, o ser humano tem a obrigação política de o saber,
sem o que nunca poderá viver adequadamente num mundo que desconhece.
Toda a ordem do cosmos humano depende deste conhecimento.
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2.1.3 A Alegoria da Caverna

Esta nova imagem, em que Platão procura dar a inteligir a ontologia pró-
pria quer do universo do ser em geral, o mundo, o único mundo plurímodo que
há, quer do ser humano quer da sua relação, retoma as lições das imagens ante-
riores e serve-se da questão da paideia como manifesto fio condutor. Trata-se
de perceber a natureza humana – a “nossa natureza” – relativamente à pre-
sença no ser humano da paideia ou da “apaideusia”, precisamente a ausência
da mesma paideia.25 Não apenas o modo real de ser do ser humano é marcado
profundamente por esta presença ou ausência como também o restante do âm-
bito ontológico o é, pois não apenas a realidade surge de modo diferenciado,
segundo o poder paidético de inteligência que o ser humano possui, como a
mesma acção que tal paideia permite é muito diferente conforme a qualidade
dessa mesma paideia.

Assim, é muito diferente o mundo ontológico que surge à inteligência
capaz de atingir os níveis de inteligibilidade mais elevados ou à inteligência
incapaz de os atingir, isto é, que está limitada apenas aos níveis mais bai-
xos. Quem não for capaz de dominar as relações puras do nível matemático-
dialéctico nunca terá acesso ao verdadeiro universo próprio que constituem.
Quem não for capaz do acto de inteligência intelectual pura necessário para
que possa apreender as ideias e tangencialmente encontrar a super-ideia de
bem, nunca será capaz de fundar plenamente o restante conhecimento que
possui, nunca conseguindo um nível de unidade total, isto é, nunca conse-
guindo intuir o universo como uma verdadeira unidade, porque aquela de cuja
intuição é capaz é incompleta.

25 Esta paideia não deve ser confundida com formas meramente institucionais de instrução
ou mesmo de educação: é algo de muito mais profundo e diz respeito ao ser humano como um
todo integrado. Trata-se não de um acto pedagógico, em seu sentido próximo do étimo helé-
nico de “condução ou encaminhamento da criança”, mas de um acto contínuo e continuado –
preferentemente pela vida toda fora – de construção do ser próprio de cada ente humano. O
termo alemão “Bildung” (educação, cultura, que é sempre um “bauen”, um construir de sen-
tido) aproxima-se mais desta finalidade, sobretudo se acompanhado pelo sentido construtivo
muito básico do termo inglês “building” quer como verbo quer como substantivo. A grande
paideia é, assim, uma verdadeira escola de vida e da vida, que consiste no trabalho da inte-
ligência no sentido de uma cada vez maior aproximação e proximidade com o bem, fonte de
toda a inteligência e de toda a possibilidade de ser. É precisamente este trabalho de aproxima-
ção, mesmo quando se desce à caverna, do prisioneiro relativamente ao sol que a imagem da
caverna ilustra.
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Aqui, sim, temos uma real divisão de mundos, mas não no sentido ontoló-
gico-objectivo segundo o qual há mais do que um mundo, “em si”, mas no
sentido segundo o qual há níveis de inteligência que constituem “mundos” de
inteligibilidade possível e de virtual real inteligência quando inteligidos, que
não são acedidos por aqueles que para tal não foram habilitados com a neces-
sária paideia. O mundo, aqui, é a objectividade noética e sensível da relação
subjectiva do ser humano com isso com que se relaciona. Aqui, cada ser hu-
mano implica cada mundo diferente. Metafisicamente, os raios do sol são o
que são, mas a relação com cada ser humano é diferenciada, verdadeiramente
pessoal. A paideia prepara para esta relação, e é a continuidade desta relação,
como captação do “logos”.

Assim, aquela não se esgota numa qualquer formação de tipo académido
ou cívico, mas diz respeito, como o próprio Platão vai deixar bem claro, à alma
como um todo, isto é, ao “logos” humano como um todo ou, se se quiser,
à dimensão inteligente humana como um todo. Note-se que, aqui, e nesta
alegoria, não há qualquer forma de dualismo antropológico, dizendo a paideia
respeito ao ser humano como um todo íntegro: não se vai deixar o “corpo”
na caverna, libertando uma fantasmática alma. Vai ser o ser humano como
um todo que vai ser trabalhado nesta nova autêntica odisseia humana, breve,
mas que diz respeito a toda a sua existência, desde que nasce até que morre,
e que diz respeito a todos os seres humanos. Sem corpo, a parte sensível da
inteligência humana nunca poderia existir e seria toda uma parte da realidade
– do tal mundo único – que seria eliminada da possibilidade do “logos”. Mais
do que um mero instrumento da inteligência, o corpo é a necessária relação,
em acto, da inteligência com o sensível, impossível sem ele.

No seguimento da linha interpretativa que temos vindo a seguir, podemos
perceber que, nesta imagem, para Platão, o grande obstáculo antropológico-
político à queda da humanidade no “Khaos” lógico e cosmológico é a mesma
paideia. Não admira, assim, que a República seja dedicada à questão da edu-
cação, da paideia como forma política própria do ser humano, que o pode
distinguir de uma mera entidade natural biológica, de uma besta, elevando-o
à possibilidade da ascensão lógica até ao mais alto nível humanamente espe-
rável: à contemplação do bem.

Nesta breve narrativa platónica, a condição do ser humano como ser cujo
acto fundamental é um acto de inteligência, é tornada muito clara. Reside aqui
uma das principais opções – certamente correspondente a uma profundíssima
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intuição – platónicas, precisamente aquela que encara o ser humano como
fundamentalmente um acto de inteligência, de uma inteligência que o consti-
tui radicalmente no mais fundo de seu ontológico âmago próprio. Esta radi-
calidade transcendental do acto de humana inteligência não se confina a tipos
meramente abstractos de inteligência, mas recupera e abrange toda a forma
lógica do acto humano, expresse-se este de que modo se expresse: assim, é
a mesma inteligência, só que manifestada, porque realizada diferentemente,
que está em causa sempre que o humano “logos” está em acto, seja através
da mais elevada intuição intelectual seja aquando da mais penumbrática intui-
ção sensível. É sempre a mesma inteligência que faz a relação com isso que,
na relação com ela, é o mundo. Este mundo é apenas um, se bem que estra-
tificado, ordenado, hierarquizado ontologicamente, segundo e seguindo uma
cada vez maior proximidade com o bem. Em Platão, não há hipóstases de
funcionalidades lógicas, vulgo faculdades, sempre impossíveis de coordenar
substancialmente, do ponto de vista ontológico, mas um único acto lógico de
participação de isso que constitui o ser humano como “logos” individual, idió-
tico, do bem, através dos diferentes modos como o bem se dá no real, no que
é a grande contribuição, esquecida, de Platão para a salvação lógica do real,
seguindo quer a vontade mítica de estabelecimento de um único “kosmos”
contra a ameaça do “Khaos” quer a grande lição lógica de Heraclito acerca da
unicidade de um “Logos” omnireferencial, único capaz de vencer a idiotia da
inteligência humana e possibilitar quer um mundo, como “topos” de encontro
dos diferentes actos de inteligência quer da vida política, como acto de comu-
nidade, necessariamente não idiótico, aliás, necessariamente anti-idiótico.

Platão poderia perfeitamente ter optado por uma outra fundação do acto
humano, por exemplo, tê-lo fundado numa sequencialidade contiguísta com a
bestialidade animal irracional, como é programa de todo um conjunto de ci-
ências ditas humanas. Aristóteles, que percebeu bem o sentido da intuição do
mestre, procurou compatibilizá-la com uma explicação do tipo desta última,
não o conseguindo, mas tendo de reconhecer uma mesma matricialidade ló-
gica para toda a possível inteligência humana, na forma do acto de um corpo
com vida em potência...

Metaforicamente, ensaia-se a mostração do que é a entidade humana di-
nâmica, a partir da actualidade da sua presença no ser como acto lógico, de
“logos”. Na sua realidade própria, entrelaçam-se lugares e momentos de acti-
vidade e de passividade. Há indiscutíveis dons, em que a passividade humana
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é total, sem que se possa saber por que é assim; há inflexões do itinerário que
só se explicam por meio de uma acção exterior ao mesmo ser humano, num
exercício de força que é tangente à violência, há outras inflexões que depen-
dem apenas do mesmo ser humano, agora já informado – literalmente – pela
paideia, paideia cuja informação26 permite formas de intuição, em formas de
horizonte lógico-ontológico sem ela absolutamente impossíveis.

Assim, há seres humanos que vivem, desde que nasceram, numa caverna,
onde estão, desde então, agrilhoados nas pernas e pescoços, de modo a que
apenas possam estar sempre no mesmo lugar, olhando sempre meramente em
frente. Mas esta caverna é especial: nela existe, num nível superior ao do dos
prisioneiros, uma abertura rasgada para o exterior; nela existe, também, um
fogo permanente, que arde numa cornija da parede por detrás dos prisioneiros,
iluminando, ainda que limitadamente, o interior da caverna. Esta iluminação,
porque não é central,27 é também oficialmente orientada.

Ora, nestes brevíssimos elementos, temos já uma série de indicações pre-
ciosas. Ponto fundamental: a caverna não é fechada. Se fosse tal, nunca seria
possível sair ou entrar nela, pelo que a condição dos prisioneiros seria uma
condição de emprisionamento absoluto e totalmente irresgatável, no que diz
respeito a uma possível libertação sua para o exterior. Se a caverna representa
o tipo inicial do mundo que há (para os prisioneiros), então, uma caverna fe-
chada seria absolutamente todo o mundo possível, isto é, não haveria um outro
qualquer mundo mais lato possível: todo o ser se confundiria com a interio-
ridade da caverna. Todo o ser possível e todo o ser actual. O mundo seria
meramente imanente à caverna. Tal seria a impossibilidade de uma qualquer
transcendência trans-cavernosa. Não seria sequer possível pôr a hipótese de
algo para além, a mesma noção de além seria impossível. O mundo seria
uma bolha ontológica interna, sem razão possível (ou a razão da bolha seria a
bolha, o que vai dar ao mesmo).

Na caverna há uma luz. Luz qualquer, mas luz. Luz de que não se sabe
nem se pode saber a origem, mas que marca o absoluto (de um dom misteri-
oso ou sem razão?) da possibilidade de ver, isto é, que marca o absoluto da
possibilidade de inteligir. No seio da caverna, é possível ver-se. Tal possibi-

26“Informação”, em sentido literal: in-formação, realização de uma forma interior.
27Uma iluminação realmente central, como a do sol, sem qualquer limitação artificial, irradia

infinitamente no espaço geométrico, não tendo, assim, orientação especial possível ou, se se
quiser, a sua orientação é infinitamente dispersa.
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lidade é obviamente radicalmente diferente da contraditória. Esta impediria
qualquer possibilidade de visão, dado que não é possível ver sem qualquer
luz. Deste modo, na caverna não há uma completa apaideusia: nela, já é
possível uma incipiente forma de paideia. E, se bem que esta seja incompleta,
insuficiente e perigosa, se tornada auto-suficiente, não é o mesmo que não ser
paideia alguma.

Uma total ausência de luz interior à caverna significaraia a total impossi-
bilidade de inteligência por parte do ser humano. Ora, tal é manifestamente
não verdadeiro: mesmo em seu modo de ser mais apaidétido, o ser humano é,
ainda, um ser de paideia. Pode esta ser insuficiente, mas está sempre presente,
pelo menos como possibilidade. A presença do fogo no seio da caverna re-
presenta, assim, o absoluto da possibilidade da inteligência humana. É não
o acto do espírito humano, mas o acto da sua possibilidade, isso sem o que
nunca haveria espírito humano algum.

Por outro lado, apesar de estar prisioneiro, o ser humano pode inteligir,
ainda que condicionadamente. A sua visão está impedida de se espraiar em
direcções que não aquela, única, que é permitida pelo agrilhoamento. Mas
há uma visão possível. Se a presença da luz interior à caverna marca um
absoluto de possibilidade, a possibilidade da visão marca um outro absoluto
de possibilidade, que, aliás, se conjuga profundamente com aquele primeiro: o
ser humano pode ver, o que é contraditório com não poder ver. Se não pudesse
ver, a sua condição seria radicalmente diferente. Mas pode ver, pelo que lhe
é possível uma qualquer forma de apreensão daquilo que a luz capacita que
se veja. Assim, à possibilidade exterior, ambiente, da possibilidade de ver,
concedida pela presença da luz, acresce a possibilidade interior própria do ser
humano de poder ver. Sem qualquer uma destas duas possibilidades, não seria
possível ver, isto é, não seria possível inteligir, não seria possível qualquer
paideia.

Assim sendo, a condição humana retratada neste início da imagem só é
negativa porque está longe de uma plenitude possível: ela é substancial e es-
sencialmente positiva, pois, mesmo nesta condição humana redutora e meno-
rizante, o ser humano é dado como o que pode inteligir, condição que encerra
infinitas possibilidades de grandeza propriamente humana. Tudo o que há que
fazer é potenciar positivamente esta mesma possibilidade, libertando o ser hu-
mano das grilhetas que o prendem, para que possa alargar e aprofundar a sua
visão.
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Esta visão, no pouco que é, já é algo, já dá uma certa realidade própria das
coisas, de coisas cavernosas: mas que há na caverna para ver senão coisas ca-
vernosas? O problema que existe com a inteligência cavernosa na caverna não
diz respeito ao poder de saber o que se passa manifestamente na caverna, que
isso passa-se como é suposto que se passe, mas em fixar-se definitivamente a
inteligência nessa mesma realização, como se nada mais fosse possível. Ora,
nós sabemos que mais é possível, pois sabemos que há uma saída da caverna,
possível, mas real nessa mesma possibilidade.

Todavia, o trágico nesta condição é que os mais interessados, os prisio-
neiros, não sabem que há mais do que aquilo a que estão acostumados. E
aquilo a que estão acostumados é à projecção de sombras na parede em sua
frente, sombras que nascem da interacção entre o fogo e figuras que são car-
regadas ao longo de um caminho ascendente, encoberto por um tapume que
não deixa perceber o movimento dos carregadores, mas apenas o de isso que
o ultrapassa em altura. Que se vê, então, do ponto de vista dos prisioneiros?
Sombras projectadas na parede diante de si, que se movem ascendentemente
(ou descendentemente), mais nada. Lembre-se que os prisioneiros nada mais
podem ver, dada a orientação forçada de seu olhar. Mas mesmo o nome de
sombras ou outro qualquer já é demasiado, pois, dizer sombra ou algo outro
já é classificar algo que se reduz ao que é, inominadamente, e que é apenas
uma diferenciação no sombreado da parede.

Verdadeiramente, aqui não há sombras, não para os prisioneiros, que não
podem distinguir as sombras do demais, não, porque não percebam daquilo a
que nós chamamos sombras, mas porque, no todo da sua experiência inteli-
gente, não há mais do que sombras. Como é evidente, não havendo distinção
ontológica possível entre aquilo a que chamamos sombras e algo mais, não
faz qualquer sentido chamar sombras às sombras ou chamar-lhes outra coisa
qualquer, pois esta forma de designação existe, no que é, como é, como forma
de distinção relativamente àquilo que não é sombra. Ora, tal é impossível na
caverna. Para eles, o único nome que as sombras poderiam eventualmente ter,
se de ter nome fosse questão, seria o de realidade. Tal ajuda a explicar a sua
reacção à mensagem que o ex-prisioneiro transportou desde o lugar em que a
única realidade não são as sombras.

Toda a realidade visível se resume ao movimento de formas mais ou me-
nos claras num fundo que serve de suporte a esse mesmo movimento. A
parede suporte e as formas que nela se movem são toda a realidade visível.
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Para os olhos dos prisioneiros, esse é todo o mundo e não se vê como outro
possa ser, nestas circunstâncias, possível.

Mas, mesmo assim, nesta aparente pobreza, a realidade tem a dar mais do
que se possa perceber a uma primeira vista: é que as formas que se movem
na parede suporte não são indiferenciadas. Pelo contrário, são diferenciadas:
há formas diferentes, que a relação da luz com os olhos dá como precisa-
mente diferentes, podendo a mesma visão (inteligência) distinguir as diferen-
ças. Assim, mesmo aqui, há já a possibilidade de exercício de formas de
inteligência capazes de distinguir, capazes de verdadeira ontologia, por meio
da não-confusão caótica entre formas presentes, actuais. Não é mais do que
isso mesmo, mas já é o que é; não é toda a inteligência possível em acto, mas é
já alguma inteligência em acto, precisamente aquela que é capaz de distinção
entre as sombras. Não é o ápice da inteligência, mas é o seu ponto mais baixo,
insuficiente, mas imprescindível (veremos que, quando retorna à caverna, o
ex-prisioneiro, não consegue imediatamente distinguir as sombras, o que é
negativo, pois o impede de mostrar que é capaz de também ver as sombras,
isso que tem de ser visto no reino das mesmas, sem o que a paideia que se
possui é, também ela, insuficiente).

O lugar das sombras não é o lugar da absoluta indiferenciação ou do caos
formal ou material: nas sombras, há diferenças, há ordem. O facto de todas
serem sombras, isto é, o mais baixo que há ao nível ontológico, não implica
que sejam todas sombras do mesmo modo. Pelo contrário, já no âmbito das
sombras, a grandeza ontológica do bem se manifesta, fazendo com que não
haja duas sombras iguais, pois etiologicamente não é a mesma luz que as
produz, ainda que seja o mesmo objecto que se interponha.

A ontologia platónica é uma ontologia da diferença como factor essencial
e substancial da realidade própria de cada ente. O fundamental da ontologia
platónica não é a tipificação modelar dada pela ideia, mas a grandeza onto-
lógica própria de cada ente, na relação entre a luz que o ergue e o lugar que
ocupa, na sua sinfonial condição de ser no mundo, mundo que é de relações,
de mediações, sem elipses mágicas.

Mas há mais para a inteligência dos prisioneiros do que apenas sombras,
que representam o mínimo relativamente à possibilidade da total escuridão,
do nada de luz e de visibilidade e de visão e de inteligência, assim superados.
Há também vozes. As vozes, sabemos nós, são provenientes dos carregadores
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dos objectos. Mas os prisioneiros, das vozes, apenas têm o absoluto de sua
presença, pelo que nada mais sabem, absolutamente.

Assim, da conjugação do que vêem com o que ouvem, se relacionarem as
sombras que vêem com as vozes que ouvem e ouvem por eco na mesma pa-
rede que dá as sombras, podem inteligir que são as sombras que produzem os
sons, são as sombras que “falam”. Este passo é fundamental, pois nele e com
ele se introduz a possibilidade do erro. Nada há de errado em ver sombras
onde apenas sombras há e apenas sombras é possível ver. Esse ver sombras
coincide com o todo da realidade que é visível, pelo que, no que é, é absolu-
tamente verdadeiro. O mesmo se diga de simplesmente ouvir sons: ouvem-se
sons, nada mais; nada de errado há nisso. Mas da conjugação relacionante de
ver sombras com ouvir sons, já pode surgir algo de muito diferente: a atri-
buição desta relação depende já não apenas de uma mera pura intuição, isto
é, de um conhecimento directo e imediato, mas de uma mediação, operada
precisamente pela relação que se atribui, neste caso, por meio do juízo: “esta
voz pertence a esta sombra”, “esta sombra pertence a esta voz”.

Ora, a relação é algo de puramente não sensível:28 não pode ser dada por
qualquer meio sensível, por qualquer sentido. Assim sendo, escapa às possi-
bilidades da inteligência, como ela está condicionadamente disposta a funci-
onar na caverna, nesta fase inicial. Nada há na intuição do prisioneiro que
lhe possa dar a relação entre a sombra que vê e a voz que ouve. A atribuição
escapa à possibilidade real da inteligência de que dispõe. Esta relação dá-se
com base numa ligação ontológica que lhe escapa, pois está fora do escopo
possível de sua inteligência. Ele não vê nem pode ver isso que fala atrás de si,
mas também não vê as sombras a falar, apenas conjectura que assim seja, mas
nada na sua inteligência lhe permite conjecturar fundadamente acerca de pos-
síveis relações entre sombras e o demais que se lhe apresente. As conjecturas
são infundáveis.

Assim, na caverna, nesta fase, há uma realidade e uma verdade limitadas a
que o ser humano pode aceder, mas essas são as únicas e tudo o mais que possa
pensar escapa à sua possibilidade de inteligência da realidade, mais não é do
que fantástica ilusão. Contrariamente ao que comummente se pensa, ver as
sombras na caverna como o que são e no que são, não é ilusão: é a única reali-

28Mais: todas as relações são metafísicas. Procure-se uma relação, enquanto tal, no âmbito
do físico... o que se intui são objectos atomizados concomitantes ou sucessivos, nunca as suas
relações (é esta a dificuldade explorada por Hume na crítica à causalidade).
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dade possível, o único “logos”, ali e então, possível acerca da realidade. Não
há termo de comparação, pelo que não é possível falar-se de ilusão. Apenas
o ex-prisioneiro, quando retorna ao fundo da caverna, sabendo que há muito
mais mundo do que aquele, pode saber que o que vê naquela pode ser consi-
derado ilusão, se se pensar, agora, que aquilo, as sombras, são tudo. Assim
sendo, a ilusão é impossível e o prisioneiro da caverna não vive na ilusão, mas
numa forma de realidade menor, não ilusória, mas ontologicamente pobre,
relativamente a outras ontologicamente mais ricas, o que é muito diferente.

Isto significa, positivamente, que há uma verdade para e das sombras: é
que são sombras. Mas, na caverna, esta é a única verdade possível e a única
real, sejam quais forem as condições: enquanto o paradigma de inteligência
não for mudado, esta evidência é sempre válida e sê-lo-á eternamente, se não
houver essa mudança de paradigma.

Platão vai precisamente narrar-nos essa mudança modelar de inteligência.
Mas, se essa mudança se vai destinar também à caverna, ela não vai dar-
se na caverna, necessitando de um outro espaço, isto é, de um outro âmbito
ontológico onde se dê. No entanto, a mudança radical do acto de inteligência
humana começa ainda no interior da caverna, interior onde esta começa a ser
transcendida, algo que é muito significativo relativamente ao necessário papel
dos níveis ontologicamente mais baixos na constituição do todo do universo
ontológico, segundo Platão.

Numa primeira fase, o prisioneiro será desagrilhoado, obrigado a pôr-se
direito, a virar-se para a luz e os objectos de que as sombras são sombras. A
libertação começa, pois, ainda no seio da caverna, através da contemplação
da luz nela presente e dos objectos que esta ilumina. É, ainda, o sentido de
uma salvação geral dos “fenómenos” que aqui está em causa. A fonte desta
possível salvação é a luz, e imediatamente a luz que já está presente na ca-
verna. Mas esta luz, contemplada directamente no absoluto do fulgor que
tem, é, inicialmente, excessiva para os delicados olhos do prisioneiro, habitu-
ado a contemplar apenas sombras, isto é, efeitos luminosos, amortecidos por
retenção luminosa da luz.

Mas, neste acto de forçada libertação, não há propriamente qualquer forma
de violência, se não se entender a violência como algo de meramente do âm-
bito do psicológico, como uma qualquer forma de contrariar hábitos ou dese-
jos ou mesmo vontades: é claro que há uma contrariedade imposta ao prisi-
oneiro, mas esta contrariedade, se bem que psicologicamente incómoda, não
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causa objectivamente qualquer dano. Isso que é o bem melhor possível do pri-
sioneiro passa necessariamente por um acto de obrigatoriedade, imposta, de
conversão. Esta imposição é necessitada pelo facto de nunca, nas circunstân-
cias em que se encontra, poder o prisioneiro, de forma não forçada, querer ou
desejar algo de que não tem qualquer notícia. A primeira notícia de um pos-
sível bem maior tem de necessariamente ser imposta desde fora do ser próprio
do prisioneiro. É este o preço necessário da activação, do absoluto da acti-
vação do processo de libertação do prisioneiro. Sem tal, nunca, mas mesmo
nunca a libertação seria possível.

Estamos, pois, muito longe da superficialidade psicológica das represen-
tações habituais que povoam a mente ou alma ou outra coisa qualquer do
prisioneiro – hipóstases, para realidades desconhecidas e que estão precisa-
mente em causa nesta alegoria –, situando-se Platão num campo muito mais
profundo, o da transcendentalidade metafísica das condições ontológicas de
possibilidade de libertação do ser humano através de um processo de en-
grandecimento do acto próprio de inteligência. Mas este acto não é mágico,
tem uma situação ontológica muito própria, que passa, numa primeira fase
incontornável, senão magicamente, por um modo de imersão em penumbra,
de onde apenas pode sair através de um acto de libertação forçada, acto que é
uma metáfora de todo o acto pedagógico essencial primeiro.

Só que este acto nunca é, por essência e substância próprias, um acto de
violência, mas apenas um acto de necessária força, em que cada ser humano
tem de ser libertado das condicionantes ambientais políticas e éticas em que
vive, a que está acostumado, em que é poderoso, de modo a poder ser o seu
rosto e restante corpo – aqui, ironicamente figuras da “alma” – virado para o
caminho da luz e do bem, no decurso do qual, por via de uma conversão já
totalmente interior e autónoma, o mesmo ser humano – que já não é o mesmo
segundo o acto de inteligência – passa a querer receber cada vez mais luz.

Nada na força proposta por Platão excede a quantidade necessária para
que o prisioneiro seja libertado e virado para a luz. Não há, pois, qualquer
violência neste processo, quando conduzido, como aqui nos é relatado, na
pureza da sua dinâmica própria. É esta a razão pela qual o grande método
socrático de aproximação ao “logos” das coisas e ao “logos” universal nunca
passa pela violência, como quer o tirânico Trasímaco – todo ele violência –,
mas sempre pela persuasão, modo em que uma dialéctica amorosa, quer pelo
saber quer pelo discípulo, encaminha este no sentido da grande escola que é
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a da contemplação do “logos” presente em cada coisa, mesmo na mais ténue
das sombras. Assim se compreende melhor o sentido do esforço socrático
e platónico e também aristotélico de constituição de comunidades em que a
inteligência impere. O intuito platónico nunca consiste em entregar o governo
da polis a uma qualquer clique de filósofos profissionais, mas talvez sem a
virtude de um acto de inteligência permanente do bem em cada coisa, mas a
seres humanos que, precisamente, coincidam com este acto de contemplação
do bem, único modo de nunca poderem cair na tentação da tirania, pois único
modo de saberem qual o lugar próprio que ocupam na literal economia cos-
mológica de uma realidade que não existe em função do idiótico bem de um
ou de alguns, mas de todos. O filósofo é apenas o servo desta comunidade,
mais nada. Se o não for, é apenas mais uma possível besta tirânica.

Assim, e, a princípio, o prisioneiro fica literalmente deslumbrado e inca-
paz de ver distintamente, agora que tem muito mais luz, mesmo aquilo que
anteriormente percebia perfeitamente em sua mesma sombria realidade. O
mesmo se pode dizer relativamente às novas presenças, as dos objectos e a da
própria luz, esta, para já, impossível de contemplar directamente.

Mas ficar deslumbrado pela pouca luz existente no interior da caverna não
é a meta para este ex-prisioneiro. Trata-se de poder ascender até ao nível mais
alto possível e real de inteligibilidade e de inteligência, literalmente, de on-
tologia. Algo o faz subir forçadamente a vertente que conduz à entrada da
caverna, franqueada a qual, se encontra perante a parte do mundo iluminada
pela luz do sol. Se a pouca luz da fogueira no interior da caverna o deslum-
brou, a muito mais poderosa luz do sol deslumbra-o muito mais, provocando
todo este processo sofrimento e revolta. Para mais, o deslumbramento faz
com que não consiga ver ainda bem o que está presente nesta parte do mundo,
não podendo também já ver o que deixara para trás no fundo da caverna, onde
estava habituado a discernir bem as sombras e ao poder que tal discernimento
conferia. Este poder não deve ser entendido pejorativamente como uma qual-
quer forma de mando sobre os outros seres humanos, mas como a mesma
possibilidade de afirmar a sua vida própria, impossível sem este poder. O po-
der político é apenas uma forma, já menor, deste poder e o poder tirânico uma
perversão deste último.

A lição é muito clara: o caminho para a inteligibilidade e para a inteli-
gência plena do ser é penoso, não é voluntário. Numa primeira fase, torna
inicialmente o mais sabedor dos homens de coisas de sombras num ignorante
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geral, torna instável a vida desse mesmo ser humano, aliena-o do comum dos
seres humanos, parece aliená-lo da própria vida.

A inteligência é uma tarefa difícil, que necessita de maestria, implica so-
frimento e uma literal reformulação da vida humana. É toda uma nova cosmi-
cização que este processo de libertação e de ascensão, segundo a inteligência,
implica e que é aqui metaforicamente narrado. Repare-se que, aqui, não há um
conhecimento inato ou reminiscente, que é revelado, mas uma aquisição, por
meio de acto de inteligência, desse mesmo conhecimento: o conhecimento
aqui é sempre algo de novo, descobrindo-se com cada acto da inteligência
algo de novo, que faz com que cada novo acto de inteligência dê um mundo
novo.

O deslumbramento que se dá aquando da chegada ao “alto”, à parte do
mundo iluminada pelo sol, não é permanente: a vista (o acto da inteligência)
vai-se habituando ao que inicialmente é um excesso de luz, passando, depois,
a ser a exacta luz necessária para que a ontologia própria de cada coisa surja
na sua exacta medida própria. Assim, à medida que a vista se vai adequando à
intensidade luminosa, assim as diferentes coisas, na sua diferente posição hie-
rárquica segundo o nível de inteligência nelas posta, se vão mostrando. Não se
vê tudo do mesmo modo, porque nem tudo é do mesmo modo. Talvez seja esta
a grande lição ontológica de Platão. Não se trata, como diz certa vulgata, de
desvalorizar determinadas partes do mundo, nomeadamente o sensível, mas
de apontar a sua mesma realidade: as sombras não são confundíveis com isso
de que são sombras. Melhor, são-no, mas por quem não possui a inteligência
necessária para proceder de modo a discernir entre umas e as outras.

Deste modo, há que haver uma gradual adequação da vista aos possíveis
objectos a ver (da inteligência aos possíveis objectos a contemplar): primeiro,
contemplam-se os menos iluminados, depois, sobe-se gradualmente até aos
que mais luz reflectem, por fim, e no mesmo fim possível para toda a cami-
nhada ascensional, contempla-se a própria fonte da luz e da inteligibilidade,
o próprio sol. Mas esta contemplação do sol e daquilo que o sol ilumina não
termina aqui, pois esta iluminação, que corresponde a uma capacidade de a
inteligência contemplar sem limitações, permite compreender que o sol não é
apenas a grande fonte da luz, mas que é também a fonte do ser daquilo que
ilumina, produzindo as estações do ano e os próprios anos, governando no
mundo todo o visível, sendo também, de algum modo, a causa de tudo o que
os prisioneiros viam na caverna.
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Aqui chegado, o ex-prisioneiro, agora sábio (note-se que já não é amigo
da sabedoria, isto é, filósofo, mas, contemplando plenamente, é já verdadeira-
mente sábio), parece ter atingido o ponto máximo possível para a sua existên-
cia. Tal seria verdadeiro se a existência humana fosse algo que se esgotasse em
sua mesma idiótica individualidade: mas, para Platão, tal não acontece, sendo
o ser humano sempre entendido como apenas fazendo sentido plenamente hu-
mano no seio de uma comunidade humana. Há, na condição de possibilidade
do ser humano, uma necessária dimensão política, isto é, de relacionamento
com outros seres humanos.

O bem adquirido pelo ser humano, agora sábio, que ele não adquiriu so-
zinho, mas através da acção pedagógica – gratuita – daquele que o livrou das
grilhetas e arrastou subida acima e fez contemplar a luz do sol, não é um bem
que possa morrer com ele. À semelhança do sol, o ser humano, iluminado pelo
sol, deve irradiar a luz adquirida para os outros seres humanos, a fim de os
ajudar a libertar-se, como ele mesmo foi ajudado: para Platão, o bem último
do ex-prisioneiro reside necessariamente na glória e nobreza da promoção do
bem-comum, a partir do seu mesmo bem, que fará irradiar.

Mas o bem que possui não se destina à parte do mundo em que habita
desde que emergiu da caverna: aqui, a sua luz não faz falta, pois há muita luz;
a sua luz faz falta, sim, na caverna, onde a luz rareia. Deste modo, compete
ao sábio ex-prisioneiro regressar à caverna, ao seu mais profundo nível, esse
onde efectivamente jazem os seus antigos companheiros, a fim de os ajudar a
que se libertem.

Note-se que Platão não põe o sábio num lugar elevado da caverna, por
exemplo, junto do fogo, mas o remete para a parte mais baixa, aí precisa-
mente onde as sombras reinam. É, de novo, a remissão para a matricial e
paradigmática descida ao Pireu, a descida da luz às trevas, da inteligência aí
onde esta falta, o motivo da salvação do fenómeno, a razão da magna luta
agónica contra o “Khaos”. Esta preocupação releva não de uma vontade de
desvalorizar a parte mais baixa da realidade, mas da vontade de a valorizar, no
sentido não de lhe atribuir predicados que lhe não competem, mas no sentido
de lhe encontrar a riqueza ontológica própria: saber que uma sombra é uma
sombra, como sombra, é um feito notável, do ponto de vista ontológico, e o
primeiro passo para que se possa, um dia, perceber que o sol é o sol. Mas
confundir sombras com sol significa ficar para sempre confinado a uma qual-
quer caverna. Não se salva a sensibilidade chamando-lhe “coisas bonitas”,
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mas percebendo-a, inteligindo-a no que é, como é, porque e por que é, para
que é. É esse o trabalho da filosofia.

O sábio desce, então, ao fundo da caverna. A sua missão consiste em fazer
pelos seres humanos aí presentes o que foi feito por ele, gratuita e anonima-
mente, mas, desta vez, o dom que é proposto não vem acompanhado de uma
força que raia a violência: não vai querer, nem tal é simplesmente possível,
forçar os prisioneiros a sair da caverna, vai tentar persuadi-los nesse sentido.
A lição é, também aqui, muito clara: o papel do sábio e da filosofia e sabedo-
ria que propõe não consiste em qualquer acto de violência, mas em actos de
persuasão, procurando que a inteligência presente nos seres humanos presos
na e à caverna seja tocada no sentido da possibilidade da descoberta de um
campo infindo de possibilidade de crescimento. Mas, para tal, há que pro-
vocar uma primeira intuição, um primeiro acto de inteligência nesse mesmo
sentido: a inteligência tem de sair do confinamento em que se encontra. Para
tal, é necessário que o prisioneiro acredite no que o sábio vem propor. Se não
acreditar, nada poderá ser feito no sentido da sua libertação.

Mas o sábio, ao descer, não consegue imediatamente discernir as sombras,
na penumbra da caverna. Os que lá estão podem, os que lá estão são óptimos
nisso. Como levar a sério alguém que se reclama de uma forma de saber mais
alta, se não consegue sequer mostrar que é bom a discernir sombras?

Mas, sendo verdade o que propõe, tal não implica imediatamente que tudo
o que constitui a ordenação sombria, mas eficaz nesta sua adequada condição,
deixe de fazer sentido? Que todo o poder conferido pelo domínio das sombras
se perca? Que fazer, quando se possui uma ordem cósmica que funciona
comprovadamente desde sempre, agora que vem um deslumbrado, incapaz
de distinguir sombras, dizer que há uma outra ordem, supostamente superior,
em favor da qual temos de prescindir da actual? Que ou quem garante que é
mesmo assim? Que ou quem garante que a tal nova ordem mais não é do que
uma possibilidade de “Khaos”?

Não é possível responder a estas questões de forma eficaz senão através
de um paciente e demorado trabalho de mostração de que quem diz possuir
uma nova inteligência do mundo a possui mesmo. Ainda assim, tal pode não
resultar. Em parte, não resultou com Sócrates de Atenas; a parte em que
resultou deve-se precisamente a Platão e aos demais discípulos, que tomaram
a seu cargo interpretações incarnadas dos ensinamentos do mestre.

Quando Platão põe a hipótese de os prisioneiros, perante a nova de uma
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outra forma de o ser ser, matarem o arauto dessa novidade, quer manifestar
a gravidade agónica da proposta de mudança radical do que é o sentido cos-
mológico universal, que é o que está em causa na sua filosofia e na herança
socrática. A possibilidade da morte do mensageiro reflecte a possibilidade da
morte do conjunto dos prisioneiros, se a nova ordem cosmológica anunciada
for aceite e não resultar. A filosofia não joga com realidades menores ou com
“abstracções”, mas com a mesma possibilidade da humanidade, e não apenas
com “formas de auto-interpretação” ou outras coisas semelhantemente super-
ficiais, mas com o mesmo absoluto do sentido cosmológico, que faz do mundo
mundo e do ser humano ser humano. Deste ponto de vista, a filosofia é pe-
rigosíssima e o preço do seu exercício pode ser a própria morte, como ficou
demonstrado pelo caso de Sócrates de Atenas.

O único modo de poder ajudar os prisioneiros a libertar-se consiste, pois,
na pedagogia persuasiva, necessária para que os olhos se voltem voluntaria-
mente para a luz, quer isto dizer, que o próprio ser humano se volte das trevas
para a luz e queira contemplar a luz, correndo o risco que tal contemplação
comporta, nomeadamente o de ficar cego por excesso de luminosidade. Há
uma dimensão necessariamente trágica no exercício humano da inteligência,
risco apenas próprio de seres humanos, não de bestas, mas risco que, precisa-
mente, faz com que os seres humanos possam não ser, também eles, bestas.

À transformação que o ex-prisioneiro, agora sábio, sofreu o texto chama
propriamente “metábole”, “transformação”, trata-se de uma real mudança de
forma: a forma da inteligência muda de “prisioneiro” para “sábio”. A con-
versão que acontece é metabólica. A metáfora é muito boa, pois, assim como
no metabolismo biológico, por exemplo, ao nível da alimentação, o corpo as-
sume na sua forma própria os elementos de formas diferentes interiorizadas e
adequadamente modificadas e harmonizadas, assimiladas, assim a inteligên-
cia assume como suas as formas que “apreende”. Para que possa apreender
novas formas, “mais luminosas”, isto é, com maior riqueza ontológica, há
que proceder a uma radical mudança tópica, isto é, há que mudar o sentido
do olhar e mudar a habitação do olhar. É nesta metamorfose que consiste
universalmente a saída da caverna, cuja topologia deixa de ser geográfica para
passar a ser espiritual. A saída da caverna significa o real progresso do espírito
no sentido do ser, do bem, sua fonte. Significa o acto de vida do ser humano,
ser humano que está humanamente morto se não estiver em constante saída da
caverna que, para si próprio, pode ser.
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Como se sabe, todo o sentido fundamental ontológico, ético e político,
em Platão, decorre da intuição da ontologia própria do Bem, sendo apenas
atingível a excelência naqueles domínios mediante uma pedagogia total da
alma, isto é, do ser do homem como um todo, cuja finalidade seja a exacta
descoberta do topos próprio do homem, não em uma qualquer sociedade de
conjunção, mais ou menos casual, de exteriores cidadãos, mas em uma po-
lis, como único sítio possível para a possível plenitude ontológica do homem,
individual e comunitariamente entendido. Esta cidade não é uma mera con-
junção de interesses ou de vontades, mas a harmonia sinfonial dos actos cor-
rectos e próprios de cada homem, segundo, não uma natureza pétrea, mas as
suas ontologicamente íntimas possibilidades, fazendo com que cada homem
possa desenvolver os seus dotes – aqui, sim, naturais – no máximo do que
lhe é possível, em comunidade, isto é, de modo a que todos possam fazer
o mesmo, obtendo-se, assim, uma comunidade em que todos atingem o seu
máximo ontológico possível que é, no mesmo acto, o máximo ontológico pos-
sível de todos os indivíduos, mas de toda a comunidade, no que é a cidade
perfeita. Não se trata de uma utopia, mas da realização máxima do máximo
de possibilidade racional– sentido pleno –do homem.

Conclusão

Nestas três imagens, Platão ensaia a mostração trans-noética, via salto in-
tuitivo a partir da imagética que fornece, quer do absoluto actual ontológico
presente em toda a realidade, qualquer seja, quer desta mesma realidade em
sua individualidade, como algo de absoluto, através de uma relação com a
fonte transcendente em si mesma, mas imanente pela presença em cada ente,
do princípio absoluto que explica que haja ser – ao modo do sol que, pontual,
irradia infinitamente, dá o ser a cada ente e ilumina este perante uma inteligên-
cia capaz de, nessa mesma iluminação, colher a luz reflectida, como “logos”
próprio de cada ente: é esta colheita que é o acto da vida do espírito humano,
acto de inteligência ou nada.

Este acto de inteligência dá, transversalmente, o que é cada ser – como
“logos”, não como coisa material (mas a matéria não pode não ser senão forma
de “logos”, também) – e dá o que é o mundo, único, como relação entre os
seres e o bem e entre os mesmos seres.
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Ainda que a condição inicial da humanidade seja uma condição de baixa
grandeza lógica, e ainda que nenhum ser humano, por si só, possa abandonar
essa mesma condição, a luz que há, muita ou pouca, não é apanágio ou pri-
vilégio para um ou para uns poucos, mas é dada em dom de possibilidade a
todos os seres humanos, assim o queiram.

No momento mais espiritualmente elevado da República, em plena “ale-
goria da caverna”, Platão vê todo o ser humano, simbolizado pelos prisio-
neiros, sem excepção, na caverna, como propriamente capaz de elevação à
contemplação do sol, ainda que de uma forma inicialmente não autónoma:
quando desce ao fundo da caverna, o ex-prisioneiro não leva qualquer instru-
ção para excluir ser humano algum do acesso à luz e à luz do sol. São os
prisioneiros que escolhem, os que o fazem, excluir-se. Nem sempre Platão vê
assim o ser humano, mas, aqui, vê-o como possível portador da luz do sol. E
é nesta possibilidade e acto que reside a dignidade ontológica do ser humano.
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3 O nascimento da «polis», em
Platão

3.1 Acto humano e virtudes

Como maior discípulo de Sócrates de Atenas, Platão não deixou de ser
profundamente marcado pelo convívio com o mestre, convívio certamente
atento, quer na forma do seu exemplo de vida, em perene esforço filosófico,
quer na forma do seu supremo exemplo de morte, e de morte como homem
não apenas filósofo, isto é, um mero amigo ou amante de Sofia, a Sabedo-
ria, mas como homem já sábio, pois soube precisamente aplicar os princípios
filosóficos, que descobrira e ensinara, à sua mesma acção, propriamente trá-
gica, aquando da ocorrência de seu julgamento pelos representantes do povo
de Atenas e consequente sentença e cumprimento da mesma.

Mostrou, deste modo, que, efectiva e concretamente, mesmo a condição
trágica do ser humano pode servir como matéria e forma para uma libertação,
não da tragédia, que, como condição possível do mesmo ser humano, é neces-
sária, mas do aviltamento, da heteronomia, da perda de dignidade, da perda da
fundamental liberdade ética, propriedades irredutíveis do acto, propriamente
humano, de cada ser humano.

É já o sentido da pessoa, em sua grandeza ontológica própria, irredutível,
em sua grandeza ética, baseada nesta mesma grandeza ontológica, e dela per-
manentemente transformadora na carne de sua acção, que aqui se manifesta,
embora o conceito de pessoa, enquanto tal, ainda não esteja propriamente for-
mulado. Este sentido pessoal próprio do indivíduo humano, alicerçado na sua
diferencialidade possível e diferença concreta, desempenha um papel ontoló-

Proposta de arranjo das publicações de Américo Pereira , 111-185
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gico fundamental na construção da “polis”, em concomitância com a cons-
trução individual própria, autónoma, íntima e manifesta, de cada ser humano,
no todo comum e necessariamente comunitário da “polis”, enquanto propria-
mente “polis” e não simples agregado qualquer de indivíduos humanos quais-
quer.

A vida e morte de Sócrates marcaram definitiva e profundamente Platão,
sobretudo por causa do modo injusto e infame como foi assassinado pelo po-
der, dito democrático, de Atenas: que mal profundo roía esta cidade para que
fosse capaz de matar o que de melhor em si possuía – o mesmo Sócrates –,
precisamente em nome do que pensava ser o melhor para ela? Como não
reconhecer a bondade dos actos do mestre? Que profunda estupidez ética e
política era esta, que fez com que os seres humanos, responsáveis pelo bem
da cidade, não conseguissem perceber o bem presente em seu seio e os levou,
mesmo perante o manifesto bem da posição política (cívica) de Sócrates, a
escolher o mal?

Que relação existe entre o ser humano e o bem? Qual o estatuto do bem?
Qual o estatuto ontológico do bem?,1 questão que será a principal e determi-
nante de toda a reflexão ética e política, de ora em diante, sem cuja resolução
a acção humana se degrada em mera acção ou de autómatos mecânicos ou de
bestas com figura exterior humana.2

Toda a filosofia platónica, directa ou indirectamente, em todas as suas
variantes reflexivas, vai ser uma busca de respostas fundamentais para estas
questões, toda ela vai ser ultimamente virada para a procura do sentido do
bem-comum da cidade, bem-comum que nunca será o bem de alguns, de um

1 Ver nosso estudo, “Do indizível bem, alegoricamente dito: as grandes imagens do bem na
Politeia de Platão”, publicado neste volume.

2Condição moderna, por excelência, abandonado o horizonte do bem como paradigma tele-
ológico fundamental para a acção humana, tanto individual como colectivamente considerada,
isto é, tanto ética como política. Com um discurso manifestamente assertivo como paladino da
liberdade e independência e autonomia do ser humano, a modernidade pouco mais tem feito
do que minar a mesma grandeza ontológica do mesmo ser humano, numa série de reduções
do próprio do ser humano a outras realidades menores, todas elas próprias de coisas inertes
ou de bestas. Relativamente às formas tradicionais de redução, nomeadamente as que tudo de
bom no ser humano atribuíam aos “deuses”, as formas modernas pecam por falta de dignidade
ontológica: mesmo que tudo seja uma terrível ilusão, não será melhor a ilusão de que somos
do estofo dos deuses do que do estofo das bestas ou dos calhaus. A escolher... Para muitos,
tanto monta.
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apenas, de uma minoria ou maioria, mas de todos os que quiserem na cidade
viver, segundo o mesmo bem-comum da e para a cidade, bem-comum que é o
bem de todos, integradamente, compreendendo harmonicamente o bem pes-
soal de cada um. Esta necessária harmonia sinfonial da acção humana, dificí-
lima de atingir, é o único modo que permite à cidade cumprir-se na sua missão
própria de ser o lugar real da real possibilidade de existência propriamente
humana para os seres humanos, para cada um e todos, concomitantemente.
Não há qualquer outro lugar possível.3

Ética e politicamente, mas também em todas as outras disciplinas anci-
lares do serviço ao bem-comum, o grande interlocutor de Platão não vai ser
qualquer filósofo seu contemporâneo (nem mesmo Demócrito de Abdera) ou
qualquer filósofo anterior, mas a figura, por si próprio inventada, como figura
dramática de seu diálogo A República, Trasímaco, o defensor da tirania. Nele,
Platão encontra o protótipo do “anti-Platão”, de tudo o que teoricamente de
fundamental se pode afirmar contra a sua posição de integral serviço ao bem-
comum.

Depois do Trasímaco do estilete de Platão, nada mais de fundamental-
mente novo foi aportado para combater as ideias de Platão a este respeito.
Mesmo no plano da acção, perdida a genuína grandeza de homens como Ale-
xandre Magno e suas tentativas cópias mais próximas, outros homens, me-
nores, como um Napoleão ou um Hitler ou um Estaline, mais não são do
que demonstrações concretas degradadas e auspiciosamente falhadas do ti-
rano prototípico de Trasímaco.

As teses de Trasímaco têm a grande virtude de sua força e vivacidade, de
3Muita da terrível dureza platónica no que diz respeito à defesa do bem-comum da cidade

e da cidade como bem-comum diz respeito à sua intuição de que não há substituto possível
para a cidade, como este lugar único de possibilidade de florescimento propriamente humano
do ser humano potencial. Destruir a cidade, é destruir a única possibilidade da humanidade;
enfraquecer a cidade, é diminuir a grandeza do possível propriamente humano ontologicamente
informador do possível ser humano. Assim, a cidade ou tem amigos, literalmente, ou inimigos,
literalmente: aos primeiros, paga o seu amor com a possibilidade de ser; aos segundos, paga
como sempre se paga ao literal inimigo, com a distância ou a morte. O que a cidade não pode
é permitir a presença em seu seio de seus inimigos. Mesmo na visão cristã, única que procura
superar esta lógica radical, não dissolvendo o amor de terceiros a inimizade própria de alguém
para com a cidade, a única possibilidade reside na hipótese de que o amor que reine na cidade
tendencialmente cristã ajude a converter o inimigo em amante. Se assim não for, pelo menos
um dos dois perecerá. Há, pois, uma inelutável dimensão trágica própria da cidade, em sua
mesma estrutura, estrutura baseada na mesma ontologia humana.
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sua grandeza de sem-vergonha, de manifestar uma vontade de poder, latente
no mais profundo do ser de muitos seres humanos, mas de que apenas alguns
têm a coragem de dar conta pública, preferindo os outros uma duplicidade
radical entre a rapacidade que os habita eticamente e a santidade que politi-
camente manifestam. A besta dúplice, padrão ético-político de Mandeville,
protótipo definitivo do ser humano triunfante no Ocidente contemporâneo, é
apenas um exemplar facilmente destacável das propostas antropológico-ético-
políticas de Trasímaco.

Os inimigos intelectuais de Platão devem ser procurados não junto dos
que defendem o bem-comum, mas junto dos que não suportam a denúncia
que fez do seu vício de eternos parasitas de um bem alheio, bem ontológico,
como possibilidade de ser, de acto, de que se querem apropriar, escravizando
os outros seres humanos, em seu benefício, aniquilando, assim, o bem-comum
e toda a sua possibilidade, ainda que o discurso que profiram seja de louvor
ao bem-comum. Uma longa leitura da história da humanidade, até aos nossos
dias, facilmente fará perceber que essa mesma história é a narrativa dramática
e trágica do triunfo do paradigma de Trasímaco.

Sem o recurso a manifestações transcendentes, a proposta platónica, des-
conto feito a certos pormenores organizativos, é a única proposta, de sempre,
na história da humanidade, em que há um mesmo bem universal oferecido a
todos, assim o queiram. Toda a fundamentação racional do bem-comum nasce
aqui. O mais é um mundo de milhões de escravos, ontologicamente reduzidos
para o bem exclusivo de alguns tiranos ou oligarcas, a que se sobrepõe, im-
põe e interioriza um mundo de justificações de tais tiranias, seja na forma de
pensamento político puro ou político-religioso.

Ao contrário do esforço político perverso de muitas das estruturas noéti-
cas – religiões incluídas –, que mais não fez do que procurar encontrar modos
justificativos para o parasitismo ontológico de uns sobre outros seres huma-
nos, a vida e a mensagem de Sócrates de Atenas e de Platão foram dedicadas
a procurar encontrar modos de justificação da bondade única do bem-comum
e da absoluta maldade ética e política de todas as formas que o não respei-
tam. Com Sócrates de Atenas, tal foi entendido como ateísmo. E foi bem,
pois os deuses contra os quais se ergueu o velho mestre são precisamente os
deuses-padrão da defesa de tiranos e oligarcas.

Muito mais do que uma mítica luta entre deuses tenebrosos e deuses lu-
minosos, a agonia de Sócrates de Atenas é aquela que há entre o bem posto
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ao dispor de todos e o bem posto ao dispor de apenas alguns. A imagem do
sol irradiante, infinitamente lançando seus raios geradores, criadores, e ilumi-
nantes, é símbolo de um novo bem, que infinitamente se dá, que não escolhe,
no acto de irradiar, uns quaisquer eleitos, mas deixa que seja o ser humano a
eleger-se, positiva ou negativamente, para a assembleia dos que vão ser por
tais raios inundados.

Nesta imagem, o único mistério que permanece é o de porquê e por quê e
para quê haver este sol, este bem. De uma mentalidade egoísta e mesquinha,
de procura de particular eleição divina, por parte de um deus menor, capri-
choso, passa-se à intuição de uma infinitude de acto, plena de possibilidades,
de que nasce toda a natureza, mas também toda a cultura, na forma do acto
micrologicamente integrado de cada ser humano e de todos os seres humanos.
É necessário, para que o bem-comum possa ser, uma atenção tendencialmente
infinita, atenta ao mais ínfimo pormenor ontológico e relacional de tudo.

Tal faz do pensamento ético e político de Platão um pensamento radi-
calmente realista e do seu estudo da “polis”, investigação em forma teórica,
não uma utopia, ou um “idealismo”, mas o lugar do encontro lógico, isto é,
segundo o “logos” e um “logos” próprio seu, do ser humano com a possibili-
dade – sempre metafísica – da sua realização, precisamente não como besta
ou deus qualquer, mas como entidade medial entre o Deus e a besta, capaz de
laborar numa noética ontológica própria, que lhe permite uma auto-construção
onto-antropológica, inédita em qualquer outro âmbito ontológico.

O ser humano é, por essência, um ser de relação com tudo: consigo pró-
prio, num permanente diálogo ético interior, mas também com tudo o que
não pertence irredutivelmente a esta mesma esfera de pura interioridade: é es-
sencialmente, também, um ser político, descoberta não moderna, nem sequer
aristotélica, mas definitivamente platónica, em toda a sua grandeza ontológica
própria, assim especialmente exarada no texto da Politeia.4

Assim, para que o ser humano possa integrar-se nisso que é a harmonia do
bem-comum da cidade, há que ser para tal adestrado: é a questão da “paideia”
que surge. A paideia não pode ser entendida no sentido, humana e espiritu-
almente pobre, hodierno, de uma qualquer educação e instrução destinada a
preparar cidadãos, que mais não são do que títeres nas mãos de tiranos e oli-

4Não é que a noção não estivesse já presente na matriz da cultura helénica, dos grandes
mitos, à filosofia anterior, mas de forma difusa e não categorizada.
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garcas – já fora contra isto que Sócrates de Atenas lutara e morrera –, mas no
sentido da formação integral do ser humano, não como isto ou aquilo de re-
dutor, mas precisamente como ser humano, única grande especialização digna
da grandeza específica de sua mesma possibilidade ontológica, na sequência
da paideia antiga, de tipo inspirado em Homero, em que se visava a formação
de seres humanos com certas virtudes, necessárias ao bem da “polis” como
um todo e não apenas ao exclusivo bem idiota de cada cidadão.

Só que, para Platão, na sequência da lição socrática, esta paideia teria de
ser muito mais elaborada, preparando integralmente cada ser humano para o
seu papel próprio no seio da cidade, onde a sua função não satisfaria apenas
os seus interesses individuais, mas, neles e com eles, o interesse do todo da
cidade, de que cada um é membro, como cada membro do corpo é elemento
integrado do organismo vivo a que pertence, que forma e informa, cuja exis-
tência e vida só fazem sentido e só são possíveis integradamente. E tal de
modo necessário, isto é, não podendo deixar de ser assim.

Ao contrário do que uma vulgata sobre estes pontos enuncia, Platão não
propõe qualquer forma de humano dualismo substancial, pelo contrário, pro-
põe um sistema profundamente orgânico e vital, em que a parte espiritual tem
fundamental primazia, mas em que a parte corporal tem um papel fundamen-
tal a desempenhar, sendo distintas e inconfundíveis e não podendo cada uma
delas aspirar a fazer as vezes da outra ou a anulá-la. O substimar da parte
corporal da existência humana não visa negar esta como tal, o que seria obvi-
amente estúpido e indigno de uma inteligência como a platónica, mas mostrar
que não é o corpo, com as suas características, que deve dominar na acção
do homem, mas a parte espiritual, que não nega o corpo, mas lhe deve ne-
gar qualquer intento de domínio antropológico, seja em que circunstância for.
Trata-se do estabelecimento ontológico de uma hierarquia lógica e ontológica,
não de um dualismo substancial: a substância de Sócrates é só uma, e, quando
a cicuta mata o corpo, não há já mais Sócrates de Atenas, mesmo que haja
um espírito imortal de Sócrates alhures, mas não em Atenas, onde a sua subs-
tância própria tinha sido, em sua mesma unidade. A filosofia de Platão não
é uma filosofia de ou para fantasmas, mas de e para seres humanos vivos na
dimensão que é a própria sua, a de seres de “corpo” e “alma”.5

5Se apenas interessa a alma ou o espírito, por que razão, tendo os diálogos socráticos sido
escritos depois da morte de Sócrates, o diálogo é sempre feito com um Sócrates, construído
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Para Platão, é muito claro que a realeza e o governo, a soberania total
do acto humano deve depender da direcção do espírito e não da direcção do
corpo. A razão de tal é muito simples: o corpo é meramente passional, funda-
mental como tal, mas não deve ir mais longe do que isso, porque simplesmente
não pode; o espírito é activo, competindo-lhe o governo activo dos actos. O
corpo, sendo passivo, é heterónomo, sempre hetero-determinado.

O espírito é activo e sempre que é activo, isto é, sempre que está, é em
acto, é autónomo, quando não é activo, é passivo e torna-se indistinto do
corpo, isto é, não é espírito algum, sendo que os seres humanos que são to-
talmente passivos é como se fossem apenas corpos, mas, sendo corpos to-
talmente passivos, é como se não tivessem espírito, pelo que são verdadeira-
mente indistintos de cadáveres, do ponto de vista do que faz a humanidade
ser humana.6 O sonho de qualquer tirano ou oligarca, que é sempre um tirano
frustrado, pois tem de partilhar a, para si, doce tirania com outro ou outros,
é transformar os seres humanos nestes cadáveres adiados que procriam7 ou-
tros cadáveres adiados, que lhes servirão, sucessivamente e para sempre, de
escravos.

É contra a escravatura e a tirania que Platão dedica toda a sua exis-
tência quer de pensador quer de interventor pedagógico e mesmo político.
Embora algumas das suas propostas mais concretas sejam, em algum de seu
pormenor, aberrantes e contraditórias com o que de melhor pensou acerca

após a sua morte como elemento dramático, com espírito e carne, podendo perfeitamente – se
o espírito é que conta – o diálogo ser feito com o seu fantasma, vindo do reino dos mortos
anunciar as verdades espirituais? Para quê pôr corpo num Sócrates que negava a sua mesma
validade? Porquê negar a Khronos-sarcófago o prazer de consumir o corpo do mestre, assim
o libertando para as aventuras apolíneas de um puro espírito no meio da cidade dos homens?
Porque Sócrates ainda não tinha morrido no tempo dramático dos diálogos? Mas Platão não
poderia ter construído uma outra “cenografia” geral? Mas para que quer um dualista salvar um
mundo e uma cidade que têm de ser destruídos no corpo para que se lhes possa salvar a alma?

6A falta de simpatia para com o pensamento platónico por parte de certas pessoas deriva
quer da dureza realista que o caracteriza, incompatível com formas fracas ou cobardes de
pensamento, quer da percepção de que são abrangidas pela dureza das impiedosas críticas do
filósofo. Normalmente, são pessoas deste tipo que ocupam os lugares de chefia das “poleis”,
rodeadas de outras, ansiosas pelo poder, também elas abrangidas pelas mesmas críticas. O
mundo tem sido sempre uma espécie de coutada dos Trasímacos e seus muitos escravos com-
placentes e obedientes, alguns na secreta esperança de lhes virem a ocupar o lugar e o mando.

7PESSOA Fernando, Mensagem, Poema “D. Sebastião. Rei de Portugal”, Lisboa, Ática,
1979, p. 42.
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da humanidade, o trabalho de Platão é sempre dedicado à salvação terrena e
extra-terrena da humanidade, contra todas as formas de tirania.

Platão sabe que a cidade é tudo menos virtuosa, sabe que não é virtuosa
porque os seres humanos que a habitam não são tão virtuosos quanto o que
seria necessário para que a cidade fosse virtuosa; sabe mais, sabe que a virtude
não tem graus; que a real graduação da virtude é apenas uma degradação
do vício correlativo: a prova de que a virtude não tem graus está dada no
testemunho do mestre Sócrates, que não negociou a grandeza relativa da sua
virtude, pois sabia que ela era íntegra, isto é, era mesmo virtude real em acto.
Virtude pela qual houve que morrer, a fim de lhe não comprometer a mesma
sua inteireza.

Assim sendo, a educação na cidade tem de ser uma educação para a vir-
tude íntegra, sem o que não se produzem propriamente seres humanos, em-
bora se possa produzir cidadãos quaisquer, bestas legalmente polidas, como
aqueles que condenaram Sócrates à morte.

Ora, Platão conhece pelo menos um homem, comum aos olhos a-filosófi-
cos do vulgo, mas de grande mérito, excepcional, aos seus: este homem é o
ex-armeiro Céfalo. A Politeia começa por nos dar um retrato deste homem
como sábio, piedoso, bondoso, prudente, temperante, corajoso, numa palavra,
justo, já desprendido das coisas mundanas, interessado nas coisas divinas, que
prefere a liturgia da deusa às conversas filosóficas dos jovens acerca da justiça.
Céfalo já não precisa de discutir o que é a justiça, pois, de algum modo, sabe
que é justo, mesmo que não saiba dar de justiça uma definição científica.

Platão começa, então, por mostrar que há, realmente há, que, na reali-
dade, há homens bons, sem o que, aliás, não é possível haver uma qualquer
“polis” boa. É, então, necessário perceber como é que é possível haver ho-
mens bons, homens sábios. Para tal, é necessário perceber o que é o homem e
o que faz dele um bom ou um mau ser humano.

Uma coisa é certa, o ser humano não é possível fora da cidade, onde a sua
potencialidade humana, com que nasce, tem condições, melhores ou piores,
para se revelar. Primeira conclusão, o ser humano é essencialmente um ser
político, que só ganha sentido humano na relação com outro ser humano. Mas
o ser humano não é uma entidade monolítica, pelo contrário, há nele comple-
xidade estrutural – que não diz respeito ao sentido moderno e contemporâneo
de complexidade de tipo psicológico, superficial –, que se espraia fundamen-
talmente em três níveis estruturais ontológicos integrados.
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Não são três “camadas” ou “partes” ou algo de semelhante, que aponte
para uma partição ou solução de continuidade no âmago do ser humano, mas
três níveis reais, integrados por via de suas relações dinâmicas, de constituição
ontológica, qualquer deles inalienável, pelo que não se pode dizer que o ser
humano seja apenas um deles ou seja privilegiadamente um deles, pois, sem
qualquer um deles, não há propriamente ser humano; o mesmo se verifica
para qualquer combinatória possível ou real de quaisquer dois deles; tal é
válido contra quaisquer interpretações partitivas da antropologia, da ética e da
política platónicas, próprias de quem parece não ter lido a obra aqui em causa.

Há uma dimensão inalienavelmente física e biológica no ser humano: não
se é e não se pode ser, de modo algum, um ser humano sem um corpo, que
é algo de biológico, isto é, de vivo, que tem em comum com todos os outros
seres vivos características próprias a todos os seres vivos, nomeadamente o
facto de nascer, se desenvolver, eventualmente se reproduzir, e morrer. A este
nível, o ser humano não é distinguível de qualquer outro animal não racional,
tecnicamente, besta, (besta, aqui, não tem qualquer sentido pejorativo, como
é óbvio).

Mas, como é também evidente, não é por aqui, não é neste nível que o ser
humano se distingue fundamentalmente dos outros seres vivos, isto é, apesar
de a sua forma física ser diferente da dos outros seres vivos, não é por meio
desta forma externa que o ser humano se distingue dos demais,8 antes, por
meio da sua forma total, de que a física é apenas uma parte.

Assim, o ser humano tem uma parte material, de que não pode prescindir,
mas a que não pode submeter-se, como a um tirano, se quiser ser mesmo hu-
mano e não apenas parecer humano, por ter uma forma exterior humana. Mas
este nível material e biológico tem necessidades próprias, necessidades que
têm de ser satisfeitas, dentro da medida em que são precisamente necessárias,
isto é, realmente incontornáveis, para a manutenção da vida e do ser do ser
humano. Nem mais nem menos. É aqui que entram as questões, estreitamente
relacionadas, da virtude do ser humano e do nascimento da comunidade hu-
mana, bem como da economia, não especialmente como ciência, mas como o
âmbito necessário de satisfação das necessidades humanas.

Para já, vamos apenas tratar da questão da virtude associada a este ní-
8As esforçadíssimas tentativas contemporâneas de, por exemplo, espremer da dimensão

física dos achados arqueológicos do incompletíssimo fóssil Lucy e companheiros uma sua
humanidade material são simplesmente infantis...
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vel ontológico da humanidade. Antes de mais, convém dizer que “virtude”
(cuja origem terminológica ligada à masculinidade aqui não interessa) pode
ser entendida em dois sentidos fundamentais: no primeiro, virtude quer dizer
possibilidade de algo, nomeadamente, para o que nos interessa, para uma ac-
ção no sentido de um determinado bem; no segundo, quer dizer o mesmo acto
de realização e cumprimento desse mesmo bem possível. O primeiro sentido,
fundamental do ponto de vista ontológico, significa que há um bem possível
e possivelmente alcançável por meio da acção humana, ou seja, abre o hori-
zonte ontológico para uma possível acção humana no sentido do bem, sem o
que essa mesma acção e esse mesmo bem nunca seriam possíveis.

Do ponto de vista ético e político, tal quer dizer que este acto está em
realização ou foi realizado, sendo que a virtude, neste sentido, significa uma
acção em acto (passe a redudância) que visa, por meio desse mesmo acto,
um bem. Atingido o bem, a virtude termina, numa realização que já é, tam-
bém ela, ontologicamente relevante, pois introduziu positividade ontológica
no universo do ser, isto é, acrescentou positividade ontológica ao universo da
positividade ontológica já actualizada.

Podemos perceber que o contraditório – não o contrário, que não existe –
da virtude é o vício, que não é algo de tipo psicológico, mas algo de tão ético,
político e ontológico quanto a virtude, só que antiteticamente e com os efeitos
contraditórios, isto é, onde uma introduz positividade ontológica, o outro não
a introduz ou retira-a.

Assim, percebe-se melhor a gravidade ética, política, mas fundamental-
mente ontológica, de virtude e vício: não é questão de nível superficial, mas
tem poder ontológico, literalmente serve para criar ou aniquilar realidade on-
tológica, com tudo o que tal significa. Todas as considerações que se possam
tecer em torno destas questões, fora do âmbito ontológico fundamental em
causa, são fundamentalmente irrelevantes. A acção própria do ser humano é
uma acção que é potencial e efectivamente criadora de novo bem ou impos-
sibilitadora de bens, pelo que é sempre da maior gravidade. Platão percebeu
isto perfeitamente. Daqui, a gravidade extrema das considerações que tece
acerca da realidade ontológica, ética e política do ser humano.

Cada nível estrutural do ser humano possui, assim, uma virtude própria,
que lhe corresponde necessariamente, encarregue de promover o bem humano
a esse mesmo nível. No nível ontológico mais básico da complexa realidade
própria do ser humano, a virtude chama-se “temperança”. É a virtude encar-
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regue de dar forma própria, humanamente lógica, isto é, segundo um “logos”
propriamente humano, à acção do ser humano, no que diz respeito a tudo o
que houver relativo à vida material e biológica, níveis básicos, primeiros e
fundamentais de qualquer existência humana. Níveis que não são, de modo
algum, descurados por Platão, mas que, bem pelo contrário, desempenham
nesta economia geral da onto-antropologia platónica, um papel incontornável.

Para que não se fique numa linguagem apenas abstracta, exemplifique-
mos, por meio de um exemplo trivial, mas paradigmático e transtemporal. Se
alguém precisa, para viver bem, em todos os sentidos – que é precisamente o
que aqui está em causa –, de comer exactamente cem gramas de gordura por
dia, deve apenas comer essa quantidade de gordura, independentemente de
tudo o mais, de todas as paixões, desejos incluídos: se não o fizer, estará a ser
intemperante9 e sofrerá, e com ele os que dele dependem e com ele convivem,
isto é, o restante da sua comunidade, dimensão inalienavelmente política da
ontologia humana – que é também o que aqui está em jogo –, os efeitos nefas-
tos de tal intemperança. Este exemplo é universalizável, para tudo o que diga
respeito à parte material e biológica do ser humano. O intemperante atenta
contra a sua mesma bondade ontológica – contra o bem de seu próprio ser –
e contra a bondade ontológica da comunidade, pois o seu ser não é dela in-
dependente ou ela dele independente, sendo que uma diminuição de seu bem
individual é imediatamente uma diminuição do bem da comunidade. Este
exemplo basta.

O bem-comum implica necessariamente uma concepção da coisa pública
e da coisa privada em total inter-relacionamento, desde que haja constituída
uma qualquer assembleia, para o que basta haver dois seres humanos vivendo
em comum, de qualquer forma. Implica também que nenhum acto individual
possa ser apenas individual, no sentido de totalmente encerrado numa pura
imanência do indivíduo em questão: para tal, para que qualquer dos actos,
mesmo os puramente éticos – consideração meramente abstracta – não possa
ter qualquer relação com os outros seres humanos, não pode haver assembleia.

Todo o acto eticamente considerado, do ponto de vista do bem-comum,
tem ou pode ter, necessariamente, relação com a restante assembleia, pelo
que não há, neste sentido, actos individualmente isolados. Assim sendo, ne-

9Note-se que a intemperança não se limita ao caso em que como mais do que as exactas
cem gramas, mas também ao caso em que como menos do que as exactas cem gramas. Para
Platão, viver humanamente é uma ciência exacta...; o mais é próprio de inumanas bestas.
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nhum ser humano pode agir em assembleia como se esta não existisse, quer
dizer como se cada um de seus actos não tivesse ou pudesse ter repercussões
sobre essa mesma assembleia. O bem-comum implica, assim, sempre uma in-
tegração sinfonial de todos os actos daqueles que segundo ele querem viver
em assembleia. Tal implica saber com uma precisão tendencialmente infinita
qual a possibilidade própria, na compossibilidade com todos os outros. Esta
é uma tarefa dificílima, que limita as possibilidades concretas de realização
do bem-comum, mas não impede ou pode impedir a consideração do bem-
comum como o modelo-padrão da única possibilidade verdadeiramente digna
de uma humanidade portadora do “logos”, nas sábias palavras de Aristóteles.

Sem o bem-comum, sem pelo menos um esforço ininterrúpto no seu sen-
tido, não há propriamente uma assmbleia de seres humanos, mas apenas um
agregado de bestas egoístas, perfeitamente tipificadas como tais na famosa
expressão de Hobbes que faz do ser humano lobo de seu possível semelhan-
tel. Para Platão, a opção era clara: ou o bem-comum ou o estado de guerra,
como, aliás, se pode deduzir facilmente quer dos depoimentos de Trasímaco
quer da análise da perversão irracional da “polis” que se segue à análise do
seu nascimento, “en logo”.

Ao ser intemperante, o ser humano aproxima-se de uma condição bestial:
a total intemperança é indistinguível da total bestialidade (bom exemplo disso
são os tiranos, sempre bestas intemperantes em algo, senão mesmo em tudo).
A insistência platónica na temperança é a insistência no sentido de que a hu-
manidade se promova como propriamente humanidade e não se rebaixe ao
nível das bestas. Tal esforço é necessário precisamente porque o ser humano
é também constituído por uma dimensão físico-biológica inalienável em sua
mesma condição de habitante deste mundo, dimensão que o situa ao mesmo
nível das bestas: a conclusão é clara, ao nível biológico, os seres humanos são
meras bestas, não tivessem outros níveis integradores deste primeiro e seriam
apenas outras bestas.

Assim sendo, e sem possibilidade de excepção, dada a grandeza própria
desta dimensão biológica presente na humanidade, todas as teorias ou práticas
que apoiem acções intemperantes são inimigas da humanidade, pois, endos-
sam acções que degradam bestialmente a mesma humanidade, progressiva-
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mente reduzida a uma mera realidade com forma exterior material humana,
mas já desumanizada ética e politicamente.10

O segundo nível da ontologia humana corresponde ao nível de transição
entre o puramente material e biológico e o já propriamente espiritual, noético,
relativo à inteligência em seu sentido de uma tendencial pureza de acto de
apreensão lógica do sentido manifesto nas coisas, em sua omnidimensionali-
dade ontológica, dada à possibilidade semântica do ser humano, pelo que é
marcado necessariamente por um e pelo outro níveis.

Por um lado, há, ainda, uma forte presença de tudo o que diz respeito à
força vital e à presença da dimensão material, ambas irredutivelmente próprias
da ontologia geral do ser vivo, universalmente considerado, e do ser humano
em particular, por outro, a parte propriamente noética faz sentir também a sua
presença. Estes dois níveis são sempre integrantes, variegadamente, da on-
tologia platónica, que nunca pretende negar qualquer um deles, mas apenas
integrá-los a ambos em seus mesmos topoi ontológicos próprios, sem confu-
são, qualquer, sem equivocidade, inimigas da necessária clareza lógica im-
prescindível para que cada ser humano possa tornar-se filósofo e caminhar
filosoficamente no sentido da sabedoria. Este interesse platónico coincide
com o desejo intelectual de “salvar a realidade”, não num sentido religioso
qualquer, mas no sentido do encontro do seu topos lógico no seio de uma
economia ontológica universal, a partir do acto já verdadeiramente criador do
sol. É esta salvação que explica cabalmente a razão pela qual o ex-prisioneiro,
ex-filósofo, agora sábio, tem de voltar à caverna: tem de o fazer, pois a sua
missão é uma missão salvífica quer dos seres humanos que lá estão quer de
isso que os envolve e que não ganha significado ontologicamente digno en-
quanto não se iluminarem convenientemente os olhos de quem lá vive, apenas
assim podendo conferir o devido reconhecimento ontológico ao que está na
caverna.

Podemos dizer, assim, que é este nível de transição um nível duplamente
passional, em que as paixões biológicas mantêm presente a necessidade do
serviço à causa da manutenção física e biológica do ser humano, sem as quais
não há nem pode haver ser humano, mas, por outro lado, não se trata já de uma

10Ao longo da história da humanidade, todas as civilizações que enveredaram por caminhos
de intemperança acabaram por ser vítimas desta opção. As hodiernas insistências nas “adre-
nalinas” e outras formas de irracionalidade intemperante – com consequências muitas vezes
tirânicas – seguem estas pisadas suicidas.
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vida meramente apostada numa sobrevivência cega, antes, uma vida que já
sabe que é capaz de arrojos mais elevados, de compreender coisas sem corpo,
outra forma de paixão, mas não já materialmente baseada, e cuja forma de vida
não se reduz a uma mera mecânica ou organicidade material ou biológica.

Este nível, duplo e ambíguo, é o nível da possível dilaceração humana
entre a tentação da queda na pura bestialidade ou da ascensão, insustentável
porque o ser humano não é um puro espírito, mas um composto de espírito e
matéria, a uma pura espiritualidade, impossível à condição humana concreta,
precisamente composta de matéria e de espírito, ser humano que não é só uma
coisa ou só a outra, mas é, e necessariamente, nesta sua forma temporal, uma
coisa e a outra. É o lugar da necessária força e resistência inteligente às pai-
xões, não apenas às bestiais, mas às “nefelibáticas”, de aparência puramente
espiritual. É o lugar próprio da virtude “coragem”.

A coragem serve, assim, para moderar quer as paixões que tentam redu-
zir o ser humano à bestialidade animal irracional quer as paixões que querem
fazer dele um “deus”, paixões que o levam, se não controladas pela coragem,
sempre, não a uma qualquer real divindade, mas a essa outra forma de besti-
alidade que é o transvestismo de divindade, próprio dos tiranos, obviamente
patente nas falas de Trasímaco. A coragem não é, assim, própria apenas de
guerreiros, como na tradição da “andreia” guerreira e heróica, individual e
colectiva, anterior a Platão, se pensava, mas de todos os seres humanos,11 dig-
nos deste nome, que, assim, são não propriamente guerreiros, mas guardas ou
pastores valentes de si próprios, naquilo que é a fundamental acção da força,
radicalmente lógica, de um “logos” humano, que, única, pode permitir ao ser
humano um mínimo ou um máximo de autonomia. Quem acusa Platão de
ser o pai de todas as formas de instituição de governos heteronomistas não
percebe que Platão, pelo contrário, é precisamente o pai de todas as formas
libertárias de luta contra tais poderes e de uma total autonomização do ser hu-

11 É este tipo de intuições que permite a Platão desenvolver teorias espantosamente avan-
çadas para a época em que vivia (não para a sua época, pois, a sua época foi a que ele criou,
precisamente com o que pensou) e que não o soube acompanhar, como, aliás, grande parte da
posteridade, como a que defende precisamente a semelhança qualitativa geral entre a mulher
e o homem relativamente a todas as qualidades necessárias para a construção da “polis”, em
que se inclui a mesma coragem, já não apenas própria do “aner”, mas extensiva a todos os
que possuem a força necessária para a realização dos actos próprios de uma vida segundo a
trindade cardeal activa e integrada das virtudes, isto é, próprias do justo e da justiça em acto
(patente no “Livro V” da Politeia, de 455 d a 456 a).
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mano, que apenas deve obedecer à voz do “logos”, eco ultimamente fundado
na irradiação do bem. Mas o único senhor é o bem, mais nada, mais ninguém
o pode ser, senão, em si mesmo, para si mesmo, segundo o bem, o próprio ser
humano, aqui individualmente considerado. A virtude não tem senhor...12

Por fim, há no ser humano o nível do espírito, nível que é o único que é
próprio seu em exclusivo e que o especifica propriamente como ser humano
(daí, o discípulo de Platão, que foi Aristóteles, dizer que o ser humano é, es-
pecífica e individualmente, o “animal que porta o “logos””).13 Pelo espírito,
na forma do “nous”, da inteligência, de isso que é capaz de captar as coisas
na forma do sentido interior, presente àquilo que é a interioridade ética do
ser humano, o ser humano é um grandioso resumo espiritual do cosmos, ha-
bitando este aquele na forma de “logos”, de sentido. Passa a ser o universo
que habita o ser humano, não o ser humano que habita o universo. Tal não é
uma redução antropológica da realidade extra-humana à humana, como pode
parecer a uma inteligência apressada, mas a constatação da mesma realidade
espiritual da relação do ser humano com o demais possível, que só se lhe dá
na forma da interiorização lógica que a sua inteligência promove.14

A este nível, inverte-se a pertença: se, pelo nível do corpo material e bioló-
gico, o ser humano pertence ao cosmos externo, pela inteligência, é o cosmos
externo que pertence ao foro interior do ser humano. No espírito e pelo espí-
rito, tudo pode ganhar e ganha sentido para o ser humano. Tudo, mesmo o que

12“A virtude não tem senhor”, na versão portuguesa; “Pour la vertu, elle n’a point de maître”,
na francesa; “But virtue has no master over her”, na inglesa, traduzem “Arete de adespoton”,
República, 617 e.

13É esta portabilidade, enquanto possibilidade, e transporte, enquanto actualidade, que cons-
titui o que faz do ser humano o que é, na diferença específica com tudo o mais. O mesmo mito
da acção de Prometeu, que furta o fogo-“logos” do celeste Olimpo para o dar aos seres hu-
manos nada mais diz de fundamental do que esta mesma especificidade lógica do ser humano,
numa ligação fundamental ao divino, isto é, a algo que diz respeito fundamentalmente ao plano
do espiritual, por afastamento da realidade material, puramente natural. Salientamos a interpre-
tação platónica deste mesmo mito, muito profunda no que ao papel dos deuses e de Prometeu
diz respeito (Protágoras, 320 c a 322 d).

14 Repare-se que grande parte da história do pensamento filosófico ocidental vai girar em
torno desta problemática. O mesmo Kant nada mais faz do que apresentar uma versão explica-
tiva que é uma redução, ainda ultimamente platónica, desta mesma relação. O plano transcen-
dental de possibilidade de conhecimento a priori é a interiorização redutoramente puramente
lógica desta relação na forma de uma tábua arquitectónica de enquadramento da possível ma-
téria advinda de um suposto “mundo” transcendente a tal tábua lógica.
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ele próprio é, na forma tríplice de corpo material, força interior, inteligência.
O ser humano compreende-se como este acto integrado de matéria e forma,
apenas completo se íntegro e harmónico em seu mesmo funcionamento.

A virtude que activamente assegura esta integridade é a “prudência” ou
“sabedoria”. Esta garante – é o papel lógico, racional, no sentido de mediação
ponderada, medida, mas não num sentido redutor quantitativista – a devida
medida proporcional de todas as paixões, que não são para anular em sua
totalidade,15 mas apenas no que têm de exagerado, medida de toda a força ne-
cessária para controlar essas mesmas paixões e as relações entre toda a vida,
sentido lato, do ser humano, quer em seu âmbito meramente interior, pura-
mente ético, quer em âmbito relacional com o que o transcende, que tudo
implicam, do mais ínfimo ser, a Deus.

Mas, então, e a justiça? Não é esta a grande virtude para Platão? Sim e
não: sim, como o que é, em sua mesma realidade dinâmica, como resultado
de algo; não em si própria, dado que, em si própria, é inactual16 – e é esta
necessária e incontornável inactualidade a razão pela qual a discussão, na Po-
liteia, acerca do que seja em si e por si própria a justiça, acaba por dar em
nada. A justiça é o resultado imediato, isto é, sem outras quaisquer medi-
ações, da acção harmónica integrada das outras três virtudes, capitaneadas
pela prudência, o que faz desta a virtude governante e, assim, a fundamental.

15A anulação total e definitiva das paixões do Mestre Sócrates de Atenas corresponde à
mesma sua morte. Se esta corresponde a uma forma de libertação final de toda a paixão e
mesmo de toda a passionalidade e ao estabelecimento de uma forma de vida nova (assim o
esperava o mesmo Sócrates, assim o narra, relativamente aos sábios, o mito de Er), apenas o
pode fazer como libertação última e dfinitiva, selada pela morte – morte que se quer definitiva,
pois é a única que, segundo o mito de Er, liberta de um ciclo metempsicótico, que não corres-
ponde propriamente a qualquer forma de compensação puramente positiva... Mas, antes desta
possibilidade última, as paixões têm o seu topos próprio, que deve ser respeitado, quer dizer,
regrado, temperado, sabiamente governado: assim, a paixão só recebe anulação no que é in-
conforme ao bom governo da vida humana, como humana, não como bestial ou olímpica, isto
é, permanece o que for necessário, aniquila-se o supérfluo, como faz o “cibernauta”, o “piloto”
com as velas, pois não deve ter “pano” a mais ou a menos, se quer que o navio navegue, não
de qualquer modo, mas bem, precisamente bem. A metáfora é clara.

16A contínua invocação prosopopaica da justiça é um sinónimo de uma necedade intelectual,
infelizmente comum, e que dá razão a Platão, quando este defende que, nos lugares de chefia,
sejam quais forem, não devem existir néscios, mas sábios. Se alguém pensa, mesmo, que
a justiça é uma entidade, qualquer, que “faz coisas”, como, por exemplo, proferir sentenças
judiciais substantivamente acertadas, então, todo o edifício político está muito periclitante e a
“polis” em causa está moribunda.
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A justiça é o acto que permite que a comunidade política seja o que deve
ser, isto é, o lugar necessário e insubstituível do bem-comum. Bem-comum e
justiça são, assim, duas designações diferentes para uma mesma realidade, a
do funcionamento perfeito de uma comunidade de seres humanos, única pos-
sibilidade de a humanidade poder subsistir como propriamente humanidade e
não como agregado mais ou menos casual de bestas com forma exterior hu-
mana. Ora, nunca houve qualquer comunidade humana digna deste nome.17

Platão bem o sabia, apesar de todos os seus esforços, pelo que não admira o
tom profundamente triste e desapontado da sua última obra sobre este magno
assunto, as Leis.

Para Platão, há uma relação necessária, isto é, que não pode não haver,
entre aquilo que é a esfera da pura interioridade ética do ser humano e isso
que é o lugar em que é possível às diferentes interioridades éticas comunica-
rem. Este lugar não é um lugar mágico, em que misteriosamente os diferentes
seres humanos como que “lancem vozes para a atmosfera da praça pública”,
que logo são entendidas pelos outros, mas a mesma cidade, a “polis”, com
toda a estruturação cultural – e civilizacional –, que permite que os mesmos
seres humanos se entendam, porque partilham um mesmo horizonte lógico
e ontológico de sentido. Trata-se da questão ontológica e lógica da função
semântica da linguagem.18

Este é já o sentido de todos os mitos cosmogónicos e antropogónicos (po-
litogónicos, também) em que surge, de forma vincada ontologicamente, o nas-
cimento do espaço de uma possível comunicação quer entre os seres humanos
entre si quer entre estes e o restante do cosmos, deuses ou bestas. Apenas após
a constituição deste espaço, é possível a comunicação e o estabelecimento da
dimensão política. A força com que este tema surge na parte teogónica da
mítica helénica é óbvia, sobretudo na definição inicial do espaço ontológico
e possibilitador de nova diferenciação, que é o hiato necessário entre Terra e

17Esta afirmação não se aplica apenas ao lapso histórico da vida da humanidade anterior a
Platão, mas a toda a história da humanidade, que nunca conheceu qualquer forma de verdadeira
comunidade política, isto é, uma verdadeira “polis”, ou, ainda, um lugar político em que o bem-
comum tivesse existido plenamente. Razão ainda maior, então, para louvar todas as formas que,
de algum modo, fizeram o esforço por de tal se aproximarem. Não terá a própria Academia
Platónica inicial sido uma primeira tentativa neste mesmo sentido? E o Liceu Aristotélico? E
a pequena comunidade de vida e oração instituída por Agostinho?

18 Para um estudo sobre este tema em Platão, remetemos para o nosso texto, “Da filosofia
da linguagem no Crátilo, de Platão”.
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Céu, espaço obtido através de uma manifestação de força terrível, mas sem
a qual não era possível quer a diferenciação ontológica comum quer, por via
dessa mesma possibilidade de diferenciação e sua actualização, o mundo po-
lítico da relação inter-humana e inter-específica.

Assim, ao microcosmos ético individual (verdadeiramente pessoal), cor-
responde um macrocosmos, a cidade, cidade que é não apenas o conjunto
de seus habitantes, mas a função integral e total da sua interacção.19 Deste
modo, é óbvio que a qualidade ontológica da cidade depende da qualidade
ontológica de cada um e de todos os seus habitantes. Logo, para que uma
cidade possa funcionar bem, para que possa ser uma boa cidade, tem de ser
constituída por bons seres humanos. Para tal, há que educar os seres huma-
nos no sentido do bem da cidade, bem que não é um bem qualquer, imposto
por capricho ou de uma qualquer outra forma irracional, mas que tem de ser
necessariamente o bem de e para todos os que dela fazem parte e para o bem
dela queiram contribuir. A este bem chama-se o “bem-comum” e a huma-
nidade deve a Platão a sua apresentação racional como isso, único, que pode
servir a mesma humanidade como forma de vida propriamente humana.

Mas o que é o bem-comum? Não se trata de uma noção matemática,
aritmética, que compendie o bem exclusivo de uma maioria, no sentido de
quando se diz, por exemplo, “é comum sair de casa com guarda-chuva, quando
chove”, querendo dizer que um grande número de pessoas o faz, que é “nor-
mal” que se faça. Comum, aqui, tem um sentido muito diferente, tem o sentido
de universalidade: o bem-comum é o bem para todos, sem excepção, os que
dele quiserem partilhar.

Assim, desde que haja alguém que não esteja abrangido pelo bem-comum
(sem para tal ter feito algo que o faça merecer estar assim, isto é, estar fora do
seu âmbito), não há bem-comum e a cidade ainda não o atingiu, isto é, falhou
na sua obtenção. Não pode haver qualquer exclusão de seu âmbito que não

19A cidade é um acto humano complexíssimo, não um amontoado de coisas. Matar toda uma
população para salvar uma cidade, é não perceber mesmo o que se está a fazer e a realidade
em que se vive. Construir uma cidade é construir um mundo de relações humanas, de que a
chamada urbanização faz parte. A anterioridade política é sempre do ser humano para a cidade
como coisa material e cultural. A cidade nasce directamente do que é a substância mesma do
ser humano em acto relacional e faz parte dessa substância. Não é o ser humano que faz parte
da cidade, é a cidade que faz parte do ser humano. Inverter esta relação fundamental é matar a
cidade e, com ela, o ser humano, sua substância e também sua essência.
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seja uma auto-exclusão: apenas o auto-excluído deve poder afastar-se da co-
munidade do bem. É precisamente o que Sócrates se recusa a fazer no tempo
que antecede a sua execução e em que lhe é oferecida a hipótese de fuga. Não
abandonando ele a cidade e o que é o seu bem-comum possível, competiria
à cidade incluí-lo no seu bem-comum, o que a cidade precisamente não faz,
pois o exclui dele definitivamente através do acto da sua morte politicamente
provocada.

Como se pode ver, este ideal de bem-comum é um ideal muito nobre e
muito difícil: sendo teoricamente possível, dado que não há qualquer razão
lógica para que não o seja, isto é, não é, de modo algum, auto-contraditório,
o bem-comum tem sido impossível de realizar até aos nossos dias. As ra-
zões não são lógicas ou ontológicas, mas apenas históricas e contingentes:
há sempre quem se oponha a que o bem-comum se realize. Mas tal não faz
do bem-comum uma utopia ou da proposta de Platão utópica, antes demons-
tra que Platão tem razão quando mostra a humanidade, quando destituída de
racionalidade propriamente humana, como incapaz de ser verdadeiramente
humana em acto.

Esta constatação ajuda a explicar certas opções de Platão quanto à sua
proposta concreta minuciosa para a constituição da cidade, pois parte da evi-
dência da existência real e histórica de um pendor fortíssimo para a irraciona-
lidade na humanidade, como conjunto total dos seres humanos, mas também
como cada ser humano individualmente considerado. Este pendor para a irra-
cionalidade e para o que esta imediata e mediatamente acarreta está simboli-
zado na Politeia pela figura paradigmática de Trasímaco, defensor de todos os
inimigos do bem-comum, precisamente os tiranos.

A análise platónica da essência substancial da cidade vai ser marcada por
um pano de fundo omnipresente e que tudo marca negativamente: o perigo da
tirania. A ética e a política de Platão têm como inimigo declarado o tirano, o
perigo da sua possibilidade, e como meta a eliminação de todas as formas de
tirania.20 Mas tal é esta ânsia de luta contra a tirania que, por vezes, algumas

20Platão parece não brincar quando põe como pano de fundo da possibilidade, mesmo on-
tológica, da “polis” a escolha, escolha necessária, entre o bem-comum e o bem do tirano (as
outras formas aparentemente intermediárias não passam de graus de incapacidade de os can-
didatos a tirano eliminarem o bem-comum). Para Platão, não é possível o bem-comum com
a simples ameaça da tirania, pelo que toda a ameaça de tirania deve ser eliminada. Atenas
escolheu mal, ao eliminar Sócrates: deveria ter eliminado quem quis eliminar Sócrates. A luta
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propostas concretas parecem roçar a mesma... Mas os grandes autores nem
sempre estiveram ao nível de seu melhor nível, pelo que é necessário saber
distinguir a importância relativa das propostas e análises, a fim de ser possí-
vel discernir as verdadeiras pérolas de pensamento. Tal manifesta que Platão
oscila entre momentos em que se limita a ser um filósofo, isto é, alguém que
busca sabedoria, mas não a possui, e momentos em que já manifesta sabedo-
ria, em que já transcendeu a mera existência filosófica.

3.2 O modelo paradigmático da “polis”

Depois de todas as considerações já avançadas sobre a “polis”, impõe
perguntar-se, mas, então, o que é uma cidade? A fim de responder a tal ques-
tão, Platão propõe-se analisar não uma qualquer cidade histórica, ou todas as
cidades históricas, a fim de perceber o que realmente lhes é comum em sua
mesma materialidade, mas o modelo ontológico de cidade, o modelo de sua
possibilidade, o ser da cidade como forma.

A cidade não é algo de historicamente casual, tem uma origem necessá-
ria, que diz respeito, imediatamente, à própria natureza humana,21 esta não
entendida como algo de fixo, mas, pelo contrário, como algo de dinâmico, por
vezes, perigosamente dinâmico.

Cada ser humano nasce com um determinado, vastíssimo, conjunto de
possibilidades próprias, possibilidades que instituem e marcam limites, estes

de Platão contra a tirania não se deve a um qualquer capricho (por exemplo, de um frustrado
candidato a tirano), mas à percepção clara de que toda a forma de tirania é uma forma de ne-
gação do bem-comum e de toda a estrutura que o pode sustentar. O tirano, ao afirmar a sua
humanidade a expensas da humanidade dos outros – dado que a sua condição tirânica só se
justifica exactamente porque é ele o padrão de humanidade – anula a humanidade real dos que
tiraniza. É esta a base ontológica e antropológica de toda a forma de relação ser humano a ser
humano que se baseia na exploração do bem de um em favor do bem do outro, que tem sido o
sistema padrão real presente ao longo de toda a história da mesma humanidade.

21 É surpreendente a interpretação de “natureza” como algo de estático, sendo que o termo,
em sua origem etimológica, precisamente nestes antigos horizontes noéticos helénicos, physis,
queria dizer algo de móvel, de nascente, de mutável, de brotante, exactamente nos antípodas
semânticos da imobilidade. É precisamente a confusão possível entre a dimensão puramente
metafísica do modelo formal de que a possibilidade de cada ente depende e este mesmo ente
que Platão se esforça por combater com a sua teorização das ideias e suas relações universais.
Se o modelo ideal é eterno, não o são os seus modelados, pelo que a natureza, em seu sentido
infra-ideal, nunca pode ser algo de estático.
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entendidos na sua ambivalência negativa, mas, também e fundamentalmente,
positiva: estes limites mostram exactamente aquilo que um ser humano pode22

fazer; não apenas o que não pode fazer, mas, sobretudo, o que pode fazer, ab-
solutamente. Os limites são a marca metafísica de nossa mesma positividade
ontológica. O que os transcende é o que não é precisamente nosso. O que
é precisamente não-nosso. Assim, os nossos limites, na substância do que
constitui o acto próprio de cada um de nós, são a nossa riqueza, não a nossa
miséria.

Quando se diz que alguém ultrapassou os seus limites, está-se a dizer uma
tolice, pois os limites são limites exactamente porque são inultrapassáveis. O
que essa pessoa fez foi ultrapassar isso que pensava que eram os seus limites,
o que é muito diferente. Ainda que de uma forma teoricamente néscia, foi
capaz de enriquecer, não os seus limites, mas o seu mesmo acto. Ontologica-
mente, há um enriquecimento segundo o acto, e estamos precisamente antes
de quaisquer considerações de tipo orto-ético ou orto-político (se fez bem ou
mal).

Quer isto dizer que cada ser humano tem, realmente, certas possibilidades
e certas impossibilidades:23 há coisas que pode realmente fazer, há coisas que
não pode realmente fazer. Estas possibilidades são metafísicas, quer dizer,
pertencem a uma esfera que é a da pura possibilidade do ser, nada dependem,
em sua mesma realidade própria, de algo contingente: por exemplo, Platão
podia voar de avião, não havia, é certo, ainda, aviões, mas nada em Platão o
impediria de voar de avião, se aviões houvera. Platão, aqui, é o paradigma de
qualquer ente, em qualquer tempo ou lugar, relativamente às suas possibili-
dades próprias, que não dependem estruturalmente do contexto real-histórico,
mas apenas de seu mesmo ser, essencialmente entendido, ou entendido na
substância de sua essência, não na substância de sua actualidade plenária.

22Este poder é essencial e substancialmente metafísico, diz respeito ao absoluto da possibi-
lidade ontológica própria de cada ser humano, de isso que o opõe absolutamente ao nada de si
próprio, sempre no horizonte da possibilidade.

23Mas estas impossibilidades são a definição positiva do que é possível a outros seres, não
havendo qualquer vazio ontológico que se deva a estas impossibilidades: eu não posso ser
o que tu és, sob pena de não poder haver um tu. Esta constatação pode ser universalmente
estendida a todas as possíveis relações entre as possibilidades próprias de cada ser humano (ou
de qualquer outro ente, é transcendental universal) e as possibilidades de tudo o mais, num acto
em que tudo está preenchido pela irradiação metafísica do bem como tudo está preenchido pela
irradiação infinitamente portante dos raios de luz do sol.
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O mesmo já não se pode dizer de Platão ou de qualquer ser humano re-
lativamente a voar como as aves, ontem como hoje... Toda a realidade tem
limites ontológicos próprios, limites que dependem das diferenças ontológi-
cas próprias de cada entidade. Tais diferenças não são anuláveis ou redutíveis,
sob pena de aniquilarmos essa entidade como tal.

Assim, então, é o ser humano. Quais as consequências? Todo o ser hu-
mano é depositário de possibilidades de acção que lhe são exclusivamente
próprias. Tais possibilidades fazem com que lhe seja possível fazer certas
coisas e outras não.24 Há, pois, em cada ser humano, uma combinação de
possibilidades e impossibilidades de acção.

Ora, cada ser humano é também sede de necessidades, as mais várias, co-
meçando por aquelas que dizem respeito à sua possibilidade de sobrevivência
aquando de seus mais tenros anos, em que depende, de forma esmagadora, de
auxílio externo, político, portanto. Por mais inteligente que seja e por maior
vontade própria que uma criancinha de colo possua, há muitas coisas que sozi-
nha não pode fazer, muitas das quais põem rapidamente a sua vida em perigo.
Tal demonstra que o ser humano não é, de modo algum, auto-suficiente, real-
mente autárquico. Limitado à sua pura esfera ética, o ser humano tem uma
duração limitadíssima. Assim sendo, o ser humano é necessariamente um ser
político por essência: faz parte da definição da possibilidade de seu mesmo
ser o estar na relação necessária com outras entidades, nomeadamente suas
semelhantes.

O que a cidade, acto político de encontro entre estes seres humanos pre-
cisamente não autárquicos, permite é, por via desta mesma relação, pôr em
conjunto e em interactividade quer as necessidades, isto é, as carências, quer
a riqueza própria de cada um, capaz de prover a essas mesmas necessidades.25

Falta aqui uma óbvia dimensão: mas, se todos os seres humanos fossem seme-

24Este plano é puramente metafísico, pelo que antecede quer a ética quer a política, que
dele dependem absolutamente. Aqui, não há bem ou mal, em sentido ético e político, ape-
nas bem, em sentido propriamente platónico fundamental, como dado no “to agathon” e seus
participantes.

25De notar que toda a filosofia de Aristóteles vai depender fundamentalmente deste binómio
ontológico básico carência-possível plenitude, sendo que toda a natureza é assim constituída.
Em Aristóteles, não há uma total carência, que seria indiscernível do nada absoluto, mas há
uma total plenitude, o Acto Puro ou Motor Imóvel, que é precisamente, por via desta mesma
plenitude total, isso que faz com que não haja o nada. Na matriz mais profunda do pensamento
de Aristóteles está bem presente o mestre, Platão.
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lhantemente carentes e semelhantemente capazes de acção, a cidade apenas
repetiria as qualidades e defeitos de cada um, indefinidamente. As neces-
sidades permaneceriam, dado que não haveria modo de as suprir, pois não
haveria quem lhes pudesse responder, devido à semelhança reinante.

A realidade aqui em falta seria a realidade ontológica fundamental da di-
ferença: isto, a diferença, verdadeiramente cria, ontologicamente, pelo que dá
de próprio seu a cada um, cada ser individual porque, sendo, assim, diferente
dos demais a eles não é redutível. Os seres humanos são todos diferentes em
seu mesmo acto individual (e, por isso, são pessoas), transportando cada um,
em seu mesmo detalhe ontológico, acidental, sim, mas não menos real no que
cada um é, possibilidades próprias, necessidades próprias, mas também capa-
cidades activas próprias. É esta diferença que faz a realidade da riqueza da
cidade: pode haver não um único talento, mas uma imensidão de talentos,
distribuídos pelos diferentes seres humanos.

A matriz ontológica fundamental da possibilidade da humanidade radica
precisamente nesta diferenciação necessária de cada indivíduo, no que cons-
titui, já, a sua pessoalidade própria (existisse no tempo de Platão tal conceito
ou não, o que substancialmente não interessa). Esta diferenciação é tão forte
que consegue contrariar a poderosa matriciação física da gemelidade univi-
telina em indivíduos diferentes, embora fisicamente formalmente – e apenas
formalmente – semelhantes. Sem ela, não é possível a humanidade nem como
entidade estática, entendida apenas na conjunção sincrónica de seus elemen-
tos, nem como entidade dinâmica, entendida na diacronidade de suas acções,
criando o movimento próprio seu, com a sua mesma medida própria de tempo,
diferente do que é um tempo mecanicamente considerado, como se não hou-
vesse ser humano que o medisse.

A “polis” é o movimento integrado sincrónica e diacronicamente da acção
humana permitida por esta mesma diferenciação quer no que diz respeito às
carências próprias de cada indivíduo quer no que diz respeito às suas capaci-
dades de superação de tais carências. Este movimento da acção humana só é
possível porque a humanidade real é constituída por seres diferentes. É esta a
importância ontológica e política da diferença.26

26Uma qualquer “polis” que enverede por um caminho de aniquilação das diferenças e da
diferencialidade entre os seres humanos, a este nível, é uma “polis” que se auto-condena à
aniquilação, pois elimina isso que é a razão de sua existência. O mesmo não é falar de “de-
sigualdades sociais”, que são apenas decorrentes do mau uso das capacidades de combate às
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Se descontarmos uma possível interpretação acerca de uma possível na-
tureza humana fixista, que fizesse de alguém apenas uma função de um seu
especial e restrito talento (ou, pior ainda, de uma sua qualquer carência), por
exemplo, alguém que tenha capacidade para ser um bom sapateiro, ser re-
duzido a nada mais do que um possível sapateiro, ainda que bom, podemos
perceber qual a origem, esta, sim, natural da cidade: a relação das necessi-
dades dos seres humanos com os seus talentos.

Podemos também perceber que um qualquer ser humano absolutamente
isolado politicamente não tem qualquer hipótese de sobrevivência (de tal mo-
do isto é verdade, que o isolamento é uma das piores formas de tratamento
político atribuível a um qualquer adulto, sendo sempre fatal em crianças de
tenra idade, mitos à parte).

Assim, a cidade é o lugar próprio do ser humano, o seu único lugar:27 é
na cidade que este pode, precisamente porque não está só, não apenas sobre-
viver, mas viver de um modo que seja concentâneo com a sua mesma humana
dignidade ontológica. Se tal for possível para todos os que assim queiram
viver, estaremos precisamente no regime do bem-comum.

Ora, este era precisamente o ideal platónico para o ser humano e para a
cidade, ideal que não é utópico, mas de uma altíssima exigência, obrigando
cada ser humano a tornar-se um autêntico nobre, um “aristos” (uma aristocra-
cia possivelmente universal), porque tem de ser o melhor no que de si pode
dar, a partir de suas mesmas possibilidades, ao todo do bem-comum de todos
e para todos. Por isso, o ideal platónico é aristocrático, não no sentido trivial
de uma oligarquia (aliás, por Platão, detestada quase tanto como a tirania) de
uns tantos, que se auto-intitulam nobres e ocupam a sede do poder, mas, no
sentido de que cada ser humano, para que o bem-comum possa existir, tem de
agir com toda a nobreza que a sua mesma condição individual possa permitir,

carências: em breves, mas claras palavras, nunca haveria qualquer forma de desigualdade so-
cial, se reinasse o bem-comum, como é evidente.

27De tal modo isto é verdade, que, mesmo em termos religiosos cristãos (mas não só), a
vida plena escatológica é entendida politicamente como comunhão com esse outro que é Deus;
mesmo na especialíssima relação que é a mística, onde cada ser humano se encontra a sós
com Deus, este encontro “a sós” não o é verdadeiramente, pois é “com Deus”, precisamente
o contraditório de “estar só”. A única tentativa de pôr alguém verdadeiramente a sós consigo
próprio, com Job, tornou-se frustrada, ao perceber-se que Deus sempre tinha estado com ele...
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dentro de seus limites, sim, mas sempre no sentido positivo de uma grandeza
ontológica cuja finalidade é o bem de todos.

Por que razão, então, o bem-comum não se tem realizado? Tal razão diz
respeito à questão dos limites, limites próprios de cada ente humano, limites
que são ontológicos, essencial e substancialmente: é que, para que se possa
realizar o bem-comum de e para todos, o meu bem próprio tem de ser neces-
sariamente harmonizado sinfonialmente com o bem de todos os outros.

Ora, tal implica que eu não possa interferir negativamente com aquilo que
são as possibilidades de bem dos outros seres humanos, por exemplo, que-
rendo para mim algo que faz falta a um outro: se fizer tal, isso implica imedi-
ata e irrevogavelmente que essa possibilidade desse ser humano foi aniquilada,
impedindo-o, para sempre, de ser algo que poderia28 ter sido, na sequência
de uma possibilidade que lhe pertencia a ele, não a mim. E aqui jaz toda
a possibilidade e realidade da tirania: nesta apropriação das possibilidades
próprias de outros seres humanos em meu benefício para seu malefício.

A cidade é, pois, o único lugar em que os seres humanos podem usar as
suas capacidades inatas para, em harmónica acção inter-relacionada, cres-
cerem ontologicamente tanto quanto lhes é possível, num horizonte em que
todos possam atingir o melhor possível de si próprios. Tal é a mesma defi-
nição do bem-comum, bem extremamente frágil, pois, basta que um de entre
estes possíveis entes políticos não seja abrangido, para que o bem comum
deixe de existir; basta que apenas um de entre eles não queira colaborar para
o bem-comum para que este colapse, talvez definitivamente.

Compreende-se, assim, melhor qual o necessário papel das virtudes na
construção da cidade: não é possível aquela sinfonialidade da acção para o
bem-comum sem a existência actual das virtudes fundamentais, pois, sem
elas, o respeito pelos limites da possibilidade própria na relação com as pos-
sibilidades próprias dos outros não é possível, como é fácil perceber. Assim,

28Esta possibilidade era sua e só sua e o seu ser possível passava por ela: aniquilada, é parte
da possibilidade sua que morre para sempre, irremissivelmente. A acção humana é mesmo
algo de ontologicamente muito sério: o seu poder é ontológico, capaz de interferir com a
possibilidade de ser e do ser de todos os outros seres humanos, não apenas os que lhe estão
próximos, mas numa perspectiva proximamente monadológica-leibniziana, em que cada acto
posto, positiva ou negativamente, tem uma interferência actual proléptica infinita, não ape-
nas virtualmente; analepticamente, o mesmo se diga, no que diz respeito à sempre necessária
interpretação do que foi.
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a existência individual – pessoal – das virtudes reflecte-se no todo da cidade
e uma cidade virtuosa é necessariamente uma cidade de seres humanos virtu-
osos. Se não há cidades virtuosas, é porque não há seres humanos virtuosos
como totalidade de seus habitantes. A cidade virtuosa só pode ter seres hu-
manos virtuosos.

Daqui, a importância fundamental da educação, da formação humana, da
“paideia”, único modo de adestrar os jovens humanos, desde a mais tenra
idade, não apenas no ideal da virtude, mas na sua prática universal e pe-
rene. Para tal, é necessário que os educadores sejam virtuosos: ninguém pode
aprender acerca da virtude e sua prática com alguém que não seja virtuoso.
Terá de se estabelecer, assim, uma cadeia de transmissão da prática da vir-
tude, sem o que não é possível haver seres humanos virtuosos. O contacto das
crianças com os adultos deveria ser sempre um contacto com seres humanos
virtuosos, com modelos de virtude. Na realidade, tal não é o que se passa:
a consequência é não haver cidade virtuosa.29 O que podemos encontrar são
formas de cidade em que uns de seus habitantes se servem dos outros para
seu benefício próprio, negando, assim, a estes outros, a possibilidade, que
era própria sua, de poderem crescer ontologicamente. Na realidade, todas as
cidades são cidades de escravatura, dos mesmos escravos que condenaram o
Mestre Sócrates de Atenas, porque este tinha precisamente uma mensagem
libertadora da escravidão, que passava pela libertação relativamente a deuses
e a seres humanos perversos, sem virtude.30

29Esta constatação ajuda a perceber o mal-estar que o convívio com a grande poesia helénica
anterior, e que Platão tão bem conhecia, causava ao fundador da pedagógica Academia: cheia
de exemplos de não-virtude, esta poesia não poderia desempenhar um papel benéfico na paideia
dos jovens. Mostrar o rei dos deuses como um celerado do piorio não poderia ajudar a fundar
junto da juventude uma concepção elevada do divino, como princípio de bem: como é que tal
ser tão imperfeito poderia ser apresentado como fundamento de qualquer bem? Como é óbvio,
foi por causa de ser ateu relativamente a estes deuses sem virtude que Sócrates de Atenas foi
morto.

30Deste ponto de vista, podemos perceber que o que aconteceu com os seus acusadores e
com os que os apoiaram não foi não terem percebido a “boa nova” transportada por Sócrates,
mas terem-na percebido bem demais: se Sócrates tem razão e se a sua razão triunfa, então,
não há mais lugar para eles na “polis”. Assim, e com a conclusão lógica, única possível dado
o quadro de oposição registado, a relação de Sócrates de Atenas com os seus acusadores foi
uma de agonia, de luta de morte, em que se jogava não apenas uma diferença dóxica, mas o
mesmo estatuto ontológico da “polis”, e, com ele, o estatuto e a função dos que a dominam. A
morte de Sócrates é a libertação de todas as forças defendidas por Trasímaco, forças que, desde



i
i

i
i

i
i

i
i

O nascimento da «polis», em Platão 137

Fica, assim, marcada a relação ontológica fundamental entre ética e polí-
tica, sendo esta última sempre o fruto da transcendência activa, para o forum
dos vários seres humanos, daquilo que cada ser humano decidiu fazer sair de
sua pura esfera ética. Toda a política tem origem na dimensão ética e reflecte
essa mesma origem. Toda a política é ética na sua origem e reflecte na sua
qualidade ontológica, segundo bem e mal realizado, essa mesma origem. Um
mundo político feito de actos de santos é um santo mundo, um mundo polí-
tico feito de actos de bestas é um mundo de bestas em inter-acção. Em que
mundo vivemos nós? Que somos nós? Que mundo queremos, um mundo de
seres humanos bons ou um mundo de bestas? Não será a virtude um bem a
acarinhar? São estas algumas das questões norteadoras da reflexão platónica
acerca da “polis”.

3.3 A ontologia da “polis” e o nascimento da “polis”

Como é sabido, uma das questões que guiam o desenvolvimento do pen-
samento de Platão, ao longo dos trabalhos intelectuais dialogados na sua Po-
liteia, é a justiça, sua possibilidade, necessidade, essência, substância, fun-
damento, origem, fim, âmbito, relação com a acção humana e com a mesma
possibilidade da humanidade quer como expressa em cada indivíduo humano
quer como expressa na totalidade dos indivíduos humanos, possível comuni-
dade humana.

De um ponto de vista fundamental, que diz respeito à mesma possibili-
dade da ontologia própria da humanidade, nos referidos níveis, individual e
comunitário universal, todas as outras questões abordadas na Politeia depen-
dem da consideração da magna questão da justiça. Assim, da paideia à eco-
nomia, das virtudes à arte da guerra e do governo em geral, da virtude ética
à política, das artes à poética ontológica do bem, da demiurgia política da
acção comum de cada ser humano na “polis” à acção poético-pragmática do
demiúrgo divino – como narrado no Timeu –, das escolhas, verdadeiramente
já pessoais, dos modelares Giges e Er à responsabilidade, também já pessoal,
de cada ser humano por estas mesmas escolhas, do acto de cada ser humano

sempre governaram todas a “poleis” que já existiram e existem. A “polis” nunca cumpriu o
seu fito de ser o lugar da liberdade ontológica para o ser humano, num cadinho especial, longe
de todas as brutas forças de uma natureza santa, mas estúpida.



i
i

i
i

i
i

i
i

138 Américo Pereira

à actualidade da humanidade em seu acto universal, a justiça desempenha o
papel transcendental de unificador natural de uma acção, que só permite que
possa haver seres humanos e não outra coisa qualquer, literalmente, se for uma
acção sinfonialmente integrada segundo uma justiça que é necessariamente e
unicamente o acto integrado segundo o bem-comum de todos os actos de to-
dos os seres humanos actualmente presentes, em cada instante considerado, na
“polis” em causa. A “polis”, já para Sócrates de Atenas, era tendencialmente
a transcendental cidade universal do género humano, no que foi a primeira
formulação intelectual não de uma provinciana “aldeia global”, mas de uma
universal “cidade cósmica”.

No segundo “Livro” da Politeia, quando se chega à cota 368, já vai longa
e desesperada a discussão acerca da natureza e valor de justiça e injustiça.
Parece, neste reino argumentativo, lugar de uma linguagem em que o som
emitido parece não corresponder a qualquer entidade que o ultrapasse em
substância, que não é possível chegar a uma qualquer conclusão, que possa
definitivamente fazer sobressair um dos contendores relativamente ao outro.

No entanto, Platão sabe quais são os frutos da injustiça, pois assistiu à
acção da injustiça – assuma-se a prosopopeia – sobre seu mestre Sócrates.
Platão sabe que a injustiça é má. Platão sabe que a injustiça é a literal inimiga
da possibilidade da “polis” e, com esta, da possibilidade mesma do próprio
ser humano. Platão sabe que a injustiça, negativamente, como a justiça, po-
sitivamente, está vinculada ontologicamente a isso de que depende como um
parasita depende de seu hospedeiro e vítima. A justiça e a injustiça não são
entidades com ontologia própria autónoma, não são hipóstases, não são enti-
dades prosopopaicas ou com uma outra forma qualquer independente: depen-
dem exclusivamente dos actos de seres humanos individuais, numa integração
ou sinfónica – justiça – ou cacofónica – injustiça (que não é integração al-
guma, mas a sua mesma negação).

É na ontologia da “polis” que Platão tem de procurar as sementes da pos-
sibilidade da injustiça, a par com as sementes da possibilidade da justiça. É
da “polis”, na forma dos actos que lhe dão o ser próprio seu, que justiça e
injustiça surgem: não são dádivas dos céus ou dos infernos, de nada mais
dependem do que dos seres humanos. Platão, na Politeia, marca indelével e
definitivamente a etiologia puramente humana da justiça e do sentido escato-
lógico da “polis” como sentido dependente só dos actos dos seres humanos
nela envolvidos. A cidade nada mais é, em sua vida própria, do que o acto
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integrado destes actos. A responsabilidade pelo bem actual e final da “polis”
depende exclusivamente destes actos e de nada mais. Nada pode servir de
desculpa: deuses ou natureza nada mais são do que condicionantes ambientes
à acção dos seres humanos. Esta acção conta a partir de tais condicionamen-
tos, assume-os dialecticamente, mas não se deixa por eles condicionar mais
do que o necessário devido ao seu carácter ambiente.

Verdadeiramente, a “aitia”, a responsabilidade, a “razão”, mesmo a culpa,
não é do deus ou da natureza, mas do ser humano, na sua relação com deus,
natureza e outros seres humanos. Platão aponta para uma total autonomia
ética e política fundamentais do ser humano. Sem negar a ambiência natural
ou divina, remete uma e a outra para os “topoi” que são os seus. Deuses
e natureza não substituem o ser humano, mesmo que o condicionem; mas
o condicionamento não é uma forma de necessitação, mesmo que seja um
condicionamento agónico: a prova de tal é a vida e morte de seu mestre,
Sócrates. Este provou, também definitivamente, para quem tiver a necessária
inteligência para o compreender, que é possível ao ser humano uma autonomia
tal que, mesmo perante a morte, aquele pode sempre manter-se fiel ao que
considera, em conformidade total com seu mesmo ser, que é o bem. E por
esse bem trocar a própria vida, pois a vida é um bem menor comparada com
esse outro bem a que se quer permanecer fiel e sem o qual a mesma vida
perderia todo o sentido.

Estamos muito longe das posições éticas e políticas mercenárias, em que
se troca o bem transcendente em que se parece acreditar por uma qualquer
vantagem efémera, por troca com uma qualquer forma menor de poder, dando
razão a Trasímaco e aos seus perversos princípios tirânicos.

Justiça e injustiça não são como que epifanias sobrevindas à “polis”, quan-
do esta já é o que é. Não há “polis” sem justiça; não pode haver “polis” sem
a possibilidade da injustiça. A justiça é correlativo ontológico necessário da
“polis”; a injustiça é seu correlativo possível, dependente da grandeza on-
tológica própria da justiça: quanto maior for a grandeza ontológica actual da
justiça, menor será a injustiça. Numa cidade actualmente perfeita, não haveria
qualquer injustiça actual. No entanto, a possibilidade da injustiça permanece-
ria como transcendental de uma negatividade que se instala imediatamente e
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como correlativo imediatamente coêvo necessário da defecção da actualidade
da justiça.31

A realidade ontológica actual positiva transcendental é sempre pertença
da justiça, ou não haveria “polis” alguma; a realidade actual da injustiça é
a medida realizada da defecção da justiça. A injustiça é o aborto da justiça.
Reificada, a injustiça é o parasita da justiça, só existindo no intervalo da in-
capacidade desta. Para além das prosopopeias, percebe-se que a injustiça é
a medida ontológica entre o bem que se deveria praticar, a fim de melhor
servir o bem-comum, e o bem realmente praticado. Mas tal coincide com a
mesma definição de mal: assim, e muito claramente, para Platão, a injustiça
é o mal. Não é apenas fonte do mal, mas o mesmo mal, enquanto realidade
da diferença ontológica entre o melhor possível e o efectivamente realizado.
De notar que há aqui uma objectividade total, para nada contando factores de
tipo subjectivo, de que o mal é realmente independente. O mal, objectiva e
ontologicamente entendido, no absoluto do acto incumprido, não tem mesmo
qualquer desculpa.

Há como que uma soma algébrica de resultado variável entre justiça e in-
justiça, sendo que a plenitude da justiça marca sempre o resultado unitário
(100%), a plenitude da injustiça marca sempre o resultado nulo – cujo signifi-
cado é não haver já “polis” alguma, mas um total e inefável caos. A variação
percentual entre a unidade e o nulo significa que a “polis” ainda é, mas é uma
função mista de justiça e injustiça. De notar, no entanto, que, para que haja
“polis” alguma, qualquer, tem de haver sempre um mínimo de justiça, ainda
que infinitesimal. Assim, o predomínio é sempre da justiça, realidade positiva,

31Pensar-se, assim, que se pode acabar definitivamente com a injustiça numa qualquer “po-
lis”, é não perceber que a injustiça faz parte da cidade como possibilidade, embora não tenha
de fazer parte da cidade como actualidade. Tal não invalida, no entanto, que possa haver uma
cidade em que não haja, de facto, injustiça: tal cidade seria aquela em que nunca se passaria
da injustiça como possibilidade à injustiça como acto. Implicaria uma acção indefectível no
sentido exclusivo do bem e do bem-comum. Trabalhosa acção, mas acção nobre, que não se
contenta com a abdicação perante a dificuldade da acção segundo o bem-comum, que não se
deleita com a própria incapacidade de o fazer, murmurando que uma agatologia não é possível
ou não faz sentido, muito menos uma agatourgia. Que humanidade é esta que, podendo ser ex-
celente em seu mesmo acto, prefere ser medíocre? Porquê a insistência na “quinta dos porcos”
em vez de no “jardim dos sábios”?
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sendo que a injustiça nada mais é do que uma forma perversa e parasitária de
acção, sempre dependente da parte ainda real de justiça que haja.32

A discussão acerca da essência da “polis” é necessitada pela incapacidade
de se perceber, até então, na discussão já havida quer no “Livro I” quer no
início do segundo “Livro” acerca do que é a essência da justiça, o que essa
mesma essência da “polis”, na sua relação com a essência da justiça, é. A
essência da justiça relaciona-se necessariamente com isso a que a justiça diz
respeito. A justiça diz respeito à acção própria do ser humano: é a perfeição
da acção do ser humano. A perfeição integrada da perfeição parcial de todos
os actos de todos os seres humanos pertinentemente considerados, isto é, de
todos os activos presentes em cada momento considerado.

Esta noção de justiça, cujos desenvolvimentos constituem o longo trabalho
intelectual da República, é, para Platão, algo de incontornável e de absoluta-
mente necessário para que possa haver algo como uma humanidade, sempre
na forma de uma necessária comunidade humana. Quer isto dizer, ao modo
bem platónico e com uma dureza que a aparente bonomia de Sócrates não con-
segue desmentir, que, sem a “polis”, e a “polis” teoricamente definida como o
está sendo, não é possível haver humanidade. É, pois, esta discussão uma dis-
cussão agónica, em que está em causa a mesma possibilidade da humanidade:
perder esta discussão, por parte de Sócrates, é perder a mesma possibilidade
de a humanidade ser. Tal é a gravidade trágica da discussão havida na Politeia.
Não se trata de mais uma “teoria política”, entre outras, mas da definição do
único lugar de possibilidade para a realidade humana, como humana, não
como bestial. A derrota de Sócrates, como aconteceu no caso real da sua
morte às mãos da Assembleia popular de Atenas, é a derrota da “polis” hu-
mana, em favor do agregado das bestas. Neste, não há qualquer interesse pelo

32Historicamente, todas as sociedades sobreviveram até que houvesse nelas um mínimo de
justiça que tal permitisse. Isto quer dizer que, sendo a justiça não uma coisa mágica, mas o
resultado positivo do funcionamento das virtudes fundamentais, uma “polis” só existe enquanto
houver em si a quantidade suficiente de virtude que permita aquele mínimo de justiça. Finda
esta virtude, morre a cidade. Tal não depende apenas da virtude de seus magistrados, mas
da virtude de todos os seus componentes activos. Mas depende de uns e de outros na directa
medida da sua mesma importância política, por vezes, muito difícil de medir. No entanto,
algo que não necessita de medida outra que a da métrica teórica paradigmática é o facto de
não poder haver “polis” que não seja a medida exacta, integrada e irredutível, da virtude em si
existente, isto é, da soma da virtude presente em todos os seus agentes éticos e políticos.
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bem-comum, apenas o interesse pelo bem de cada um, em detrimento do bem
de todos os outros.

A derrota de Sócrates de Atenas foi e continua sendo a vitória de Tra-
símaco e, com ele, de tudo o que representa, isto é, da tirania. Platão bem
o sabia e, precisamente, pôs o derrotado real no papel de campeão dos que
lutam pela descoberta do lugar propriamente humano numa realidade que se
sabia ser, em última análise, filha de “Khaos” e, portanto, não naturalmente
inclinada para o serviço de uma ortonomia, muito menos de uma ortonomia
total, única capaz de lutar eficazmente contra o fundo caótico da realidade,
impeditivo da humanidade. Cada ser humano perdido em besta é uma vitó-
ria do velho Caos contra a mesma diferenciação ontológica emancipadora do
propriamente humano no ser humano. No entanto, cada vitória contra o Caos
é uma forma de o mesmo Caos ganhar uma forma que, de outro modo, nunca
teria.33

Há uma luta incessante da força mais íntima do real consigo mesma. O
ser humano representa a parte lógica dessa mesma luta, parte que tem de se
impor no que é e como é, quer dizer, precisamente como parte lógica. Ora,
para este mesmo triunfo, o ser humano é mediador de si próprio, não havendo
ser humano sem esta mediação própria sua, em que se constrói propriamente
como o que é, como ser de “logos”. Nada fará tal por ele, pelo que o acto pró-
prio do ser humano corresponde a este esforço de construção própria sua como
acto de “logos”. O mais é não-humano. O menos é também não-humano.
Deste ponto de vista, o ser humano só pode contar com o seu esforço lógico
como produtor e criador do que é em acto. E o único “topos” onde o pode
fazer é a “polis”.

A “polis” é, assim, essencial e substancialmente humana. O ser humano é,
assim, essencial e substancialmente político. Em acto, não há discernibilidade
possível entre o que é o acto político do ser humano e o que é o acto político da
“polis” que coincide, precisamente, com aquele mesmo acto humano. Assim
se percebe por que é que a “polis” é o conjunto integrado de todos os actos
de todos os seres humanos agentes em determinado momento e sempre, isto

33 Não é uma afirmação paradoxal, mas a constatação de que, se tudo provém do velho
“Khaos”, então, também a mesma ordem, pelo que a perfeição desta é, ainda, uma vitória do
Caos, mas de um Caos que se cumpre em ordem. Trata-se de uma metamorfose, não de uma
contradição.
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é, em todos os momentos. Assim se percebe por que é que não pode haver ser
humano sem “polis”.

Mais: se eliminarmos o ser humano em sua universalidade, não só não
há “polis” alguma, como é impossível haver uma qualquer “polis”. Mas, se
eliminarmos a “polis”, também não só não há ser humano algum, como não
pode haver ser humano algum. Mais do que uma relação, no sentido de algo
de terceiro que metafisicamente une dois entes quaisquer, entes necessaria-
mente diferentes, o que há entre o ser humano e a “polis” é uma coincidência
ontológica parcelar, mas com repercussões sempre universais, em forma que
melhor pode ser dita como monadológica, ao modo de Leibniz (aliás, grande
platónico).

Negativamente, através de sucessivos diálogos aporéticos quer com o ex-
tremista, mas claro e inequívoco, Trasímaco quer com os irmãos de Platão,
positivamente, através da exposição lógica do que seja a essência mesma da
“polis” como comunidade humana, Platão, através da figura de Sócrates de
Atenas, desenvolve um trabalho heurístico cuja finalidade consiste em mos-
trar lógica e racionalmente qual é o único fundamento possível e realizável
para a própria possibilidade de uma humanidade. O que está em causa relati-
vamente à politeia, na República de Platão, não é uma mera discussão erudita
acerca do que seja a justiça ou mesmo o desenvolvimento mais ou menos
ocioso de uma teoria vagamente académica acerca da mesma justiça, mas a
compreensão profunda do que a justiça é, em si mesma, como possibilitadora,
única, da comunidade humana, única hipótese que a humanidade tem de so-
breviver e viver como algo de propriamente humano, não como algo de bestial
ou, simplesmente, de deixar de poder ser, em absoluto.

É, pois, muito sério o tema fundamental de A República. Todos os outros
temas, que, segundo a importância atribuída a certos pontos de vista heurísti-
cos, podem variar, sendo importantes – ontologia, gnosiologia, paideia, ética,
economia, arte, etc. –, são ancilares, quando se percebe qual o fito último
da preocupação de Platão a propósito da questão acerca da essência da jus-
tiça. É o mesmo destino final do ser humano que está sempre em causa na
República, pelo que não surpreende quem esteja atento que seja precisamente
com um mito escatológico e soteriológico que a obra termine, ao que acresce
o facto de terminar com uma nota positiva de remissão para um sentido de
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esperança34 num acto humano digno das mesmas aspirações positivas do ser
humano.

A “polis”, para Platão, não é um mero conjunto mais ou menos fortuito
de seres, neste caso, chamados humanos, que, mais ou menos acidentalmente,
se congregam, exteriormente, como se pedras num amontoado fossem. Como
veremos adiante, a “polis” nasce como consequência necessária da mesma
realidade essencial e substancial da natureza35 própria do ser humano.

É, assim, no mais profundo da constituição ontológica de cada ser humano
que podemos encontrar isso que é o determinante, enquanto possibilitador, de
todos os actos do mesmo ser humano, actos que o erguem enquanto indivíduo
que é, mas que o erguem, como propriamente humano, apenas no seio de
algo como uma comunidade humana, pelo menos tendencialmente, isto é, em
tendência para uma comunidade humana (no que tem sido a história geral da
mesma humanidade, num sentido que transcende tempo e tempos e lugares e
culturas).

A ligação entre o “microcosmos” do ser humano individual e o “macro-
cosmos” da “polis”, em que acontece o acto sempre integrado, mas nem sem-
pre ou raramente sinfonial, da acção humana poli-individual, nada mais faz do
que reflectir esta outra necessária ligação entre isso que é próprio da natureza
de cada indivíduo humano e isso que é o resultado da acção de cada um destes
e de todos estes, no que constitui, como acto conjunto, a mesma “polis”.

É errado pensar-se que há uma qualquer anterioridade da “polis” relativa-
mente ao ser humano individual ou que há uma qualquer anterioridade do ser
humano individual relativamente à “polis”: um e a outra surgem no mesmo

34 República, 621 d: “[...] havemos de ser felizes”, na tradução de Maria Helena da Rocha
Pereira.

35“Natureza” é entendida no seu âmbito mais lato de aquilo que é estruturalmente próprio
de algo, entendido num sentido o mais individualizado possível, se bem que não atomizado
ou segregado. Assim, cada indivíduo possui uma natureza própria, sem que tal implique que
esteja ontologicamente infinitamente afastado de outros eventuais. “Natureza” também não
significa algo de monolítico ou de quedo, mas assume o sentido próprio de algo que “brota”
e que, assim, tem necessariamente uma realidade dinâmica, potencial e cinética, real. Não
há qualquer razão propriamente racional para que “natureza” se oponha a movimento; pelo
contrário. Se Platão outro mérito não tivesse, o de ter percebido o sentido fundamental do
movimento segundo Heraclito, mas, também segundo Heraclito, o “logos” desse movimento e
o “Logos” universal de todo o movimento, “Logos” que não “se move”, constituindo, assim,
o fundamento universal de toda a ordem e de todo o ser, mas também de toda a natureza e de
todo o movimento, faria dele tão imortal como, de facto, sempre foi.
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acto, sem o indivíduo humano, qualquer, não há e não é possível a “polis”,
sem esta, qualquer, não é possível o indivíduo humano. O mesmo acto de que
nasce toda a humanidade é sempre um acto essencialmente político, sendo a
mesma sexualidade a força política mais poderosa que existe.36

Os impasses sucessivos na tentativa de apreensão do que seja a essência
e substância da justiça obrigam a que se exerça o labor do “logos” humano,
da humana inteligência, ao mais elevado nível actualmente possível, usando
de uma “visão aguda” (368 c). Esta acuidade da visão é imprescindível não
apenas na análise e síntese que se vão seguir ao longo do restante da obra,
mas, fundamentalmente, no exercício da actividade própria do ser humano
enquanto entidade de relação: é a acuidade da visão que permite que a in-
teligência humana se possa manifestar em acto ao mais alto nível que lhe é
possível.

Tudo na vida inter-relacional que constitui a essência e substância mesma
da “polis” vai depender desta acuidade da visão, isto é, do uso o mais perfeito
possível do humano “logos”, propriamente, humano “nous”. É apenas através
do uso deste “logos” noético que o ser humano se transforma, de facto, no
que é de direito, ontologicamente: um ser lógico, um ser de e do “logos”. É
nisso que se distingue dos demais, formalmente bestas, precisamente porque
não dispõem de um tal “logos”. Quando o discípulo Aristóteles define o ser
humano como o animal portador de “logos”, mais não faz do que sintetizar de
forma brilhante esta intuição platónica acerca da especificidade humana, na
sua dimensão individual, mas também e fundamentalmente política.

É o uso deste “logos”, no melhor possível de essa mesma utilização, que
permite e cria – mais do que produz – o bem político. Tudo o que é bom ou
não-bom, vulgo mau, na “polis” depende do uso deste “logos”. A posição
ética e política de Platão acerca da natureza, essência e substância de bem e

36Mesmo em casos em que não há uma etiologia sexual para a origem de um ser humano,
tipicamente humano, certos deuses incluídos, o seu surgimento é sempre algo da ordem do
político. Alguns exemplos marcantes: é política a criação de Adão e Eva por Deus; política
a geração dos deuses helénicos pós-Gaia e mesmo Gaia é um nascimento partenogénico que
manifesta um Eros transcendente do “Khaos” relativamente a si próprio; política a geração de
Gilgamesh; políticas as gerações sucessivas dos deuses egípcios; etc., indefinidamente. Polí-
ticas as possibilidades e realidades de geração artificial hodiernas, do “in vitro”, às clonagens
ou mesmo a possíveis entidades biónicas.
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não bem depende necessariamente desta descoberta da essência e substância
humanas do acto político como introdutor do ser político das coisas na “polis”.

Tal implica que todo o bem ou mal políticos sejam necessariamente de ori-
gem activa – ou passiva – humana, pelo que se impossibilita, à partida e como
princípio, que possa haver uma qualquer posição maniqueia, necessariamente
dependente de uma qualquer forma de hipostasiação ontológica de bem e mal.
Platão é, metafisicamente, o grande inimigo das posições maniqueias. Bem
e mal ético e político são exclusiva responsabilidade da acção dos seres hu-
manos. Por isso, é tão dramaticamente necessário o seu treino pedagógico no
sentido da acção orientada para o bem.

Ontologicamente, como se pode ver pela análise do mito da caverna e seus
mitos ancilares, a posição platónica é de uma total positividade ontológica, a
partir da única fonte metafísica de todo o ser, o bem. Em Platão, não há des-
culpa ontológica qualquer para a maldade humana, como é bem manifesto
na afirmação conclusiva ético-política que surge no mito de Er, o Panfílio, no
“Livro X”: “deus não é responsável” ou “deus não é acusável”.37

Talvez que o grande ódio que muitos sentem contra Platão derive preci-
samente desta impossibilidade de encontrar desculpas para uma etiologia que
depende unicamente de cada pessoa, tornando cada pessoa para si mesma,
quando há consciência do mal praticado, incontornavelmente odiável. O in-
ferno em que a consciência do mal próprio praticado vive, sem poder en-
contrar alienadamente qualquer desculpa, não pode fazer, senão alguns raros,
amar quem assim os expõe a uma tão cruel tragédia de uma ontologia própria
para sempre maculada. Há que odiar Platão.

A acuidade da visão é também fundamental porque o tratamento que se
vai dar à questão da “polis” vai ser teórico. A consideração da origem ou nas-
cimento e desenvolvimento da “polis” vai ser feita não observando “poleis”,
para ver como são concretamente,38 mas através de uma análise e síntese ló-
gica: é “en logo”, segundo o “logos”, que a cidade vai ser estudada. Não se
trata de fazer abstracção de algo para encontrar o que é comum às diferentes
cidades que estão aí, concreta e historicamente aí, como fará Aristóteles, mas
perceber a razão fundamental que leva, estrutural e logicamente, a que isso

37617 e.
38Esse é o trabalho que Aristóteles vai fazer mais tarde, nomeadamente através da recolha e

estudo de constituições concretas.
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que é, melhor, que pode ser e vai ser a “polis” haja de nascer. Porque poderia
não haver cidades... Não haveria, também, seres humanos...39

A radicalidade fundamental do pensamento de Platão reside sempre não
numa qualquer forma de pensamento sobre apenas o que existe, que está aí no
espaço e no tempo, como se tivesse mesmo de estar, como se tudo fosse fruto
de uma qualquer necessidade cega, como era apanágio comum do pensamento
mítico, com excepção do Sófocles já ancião e diversamente sábio, mas em
Platão saber que as coisas que são são-no porque o podem ser, o que quer
dizer imediatamente que podem também não ser. E tal absolutamente.

Tudo na ontologia de Platão parte da evidência do papel fundador da
possibilidade. Relativamente à “polis”, qual é a sua possibilidade própria? E,
nessa possibilidade, há alguma necessidade? Não se trata da questão de uma
eventual necessidade geral do possível, mas da questão de se saber se, em
certos casos, a um certo tipo de possibilidade não corresponde um certo tipo
de necessidade. Antecipando, podemos dizer que a possibilidade da “polis”
depende, isto é, está ontologicamente matriciada na mesma realidade do ser
humano, o que significa que a possibilidade da “polis” depende da mesma
possibilidade do ser humano.

Sendo o ser humano possível, é possível a “polis”, necessariamente. E
o ser humano é possível apenas como ser na e da “polis”, em indestrutível
concomitância ontológica inter-relacionada, também necessariamente. Sendo
a “polis” possível e sendo o ser humano o que é, a “polis” passa a ser ne-
cessária, como decorrente da mesma possibilidade do ser humano e como
serviço a esta mesma possibilidade. É este o argumento fundamental da posi-

39Tal aplica-se a todas as formas de associação propriamente humana: nada importa se é
uma associação de tipo nómada ou sedentária, recolectora ou não-recolectora (o recolector
produz a recolecção que faz, se bem que não produza o bem recolhido), etc. O que está em
causa não são formas, sempre exteriores, de condições variadamente materiais, mas a mesma
ontologia própria do ser humano, que faz dele necessariamente apenas humanizável em acto
através de tal associação, isto é, da “polis”. A mesma essência e substância material presente no
ser humano, na sua forma mais radicalmente simples, e que faz dele já propriamente humano
como potencialidade, o seu património e matrimónio genético, sem o ambiente político que
necessariamente o acompanha no processo total de humanização plena possível, a começar
pelo ventre materno, é totalmente impotente por si só. Apenas na relação íntima com o seu
ambiente ontológico político necessário pode dar o fruto que dela se espera. Ora, este ambiente
não é fundamentalmente material, mas espiritual, na forma quer cristalizada quer sobretudo
dinâmica da cultura, cultura que é essencialmente política.
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ção que Sócrates irá defender nas próximas palavras da República, onde toda
uma extraordinária série de descobertas vai ser registada para a posteridade,
descobertas que ainda hoje marcam o horizonte e o envasamento de todo o
pensamento ético, político, económico, mas também ontológico, pedagógico,
etc., e não apenas do chamado ocidente.

Todas estas formas de pensamento, para que possam ser consideradas na
sua grandeza, precisamente digna de ser propriamente humana, dependem do
uso de uma “visão” que seja aguda, isto é, de uma inteligência que seja o mais
capaz possível de penetrar o sentido que constitui cada coisa, não em sua
materialidade, mas como forma de “logos”, isso que faz com que não possa
haver, de facto, caos.

O idealismo de que Platão é tão frequentemente acusado não se deve
ao uso de “ideias” como forma de fundamentação metafísica do real onto-
concreto, o da nossa dimensão própria, mas corresponde precisamente à in-
tuição, de matriz heracliteana, de que o fundamental e o fundamento de tudo
e, portanto, de todas as coisas é da ordem do lógico, do “logos”, do teórico, do
ideal, mas num sentido forte, em que o ideal não corresponde a um estranho
mundo hipostático, mas a uma dimensão metafísica fundadora, portadora de
todo o manancial de potencialidade ontológica. Assim, o divino bem, que não
é uma ideia, mas uma pura realidade, trans-ideal.

O idealismo platónico significa uma fundação espiritual do ser, não uma
duplicação ignara da materialidade do mundo concreto em que vivemos por
uma pálida imagem deste mesmo mundo, atirada para uma hiper-estratosfera
– assim noética – qualquer. Significa uma remissão metafísica e espiritual de
toda a realidade mundana para uma única fonte metafísica de toda a ontologia
possível, o bem, o divino bem, inseparável da noção do que necessariamente
Deus há-se ser, se Platão tiver razão e houver mesmo um tal fundamento. Mas,
e daqui partiu toda esta especulação acerca do ponto de amarração necessário
para toda a ontologia, se não tem razão, como é que há algo e não o nada? E
esta é a única grande questão que a humanidade tem e a que tem de respon-
der, se quiser continuar a ser propriamente humanidade e não um conjunto de
bestas bípedes, mais ou menos implumes.

Não sendo propriamente o número de penas ou outras formas de reves-
timento externo isso que caracteriza fundamentalmente o ser humano como
propriamente humano, mas a presença em si do acto lógico, do “logos” em
acto, que se confunde de tal modo com o acto mesmo de cada ser humano que
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se pode perguntar se é o “logos” que habita o ser humano se é este que habita
o “logos”, é por meio do “logos” que se define o mesmo ser humano, não de
outra forma qualquer. Esta posição é surpreendentemente anti-etnocêntrica,
se tomada em toda a sua grandeza, o que Platão dificilmente poderia ter feito,
não sendo propriamente capaz de se elevar totalmente acima de seu tempo e
cultura ambiente.

Mas, caracterizando o ser humano pelo seu “logos” – não se trata de qual-
quer forma néscia de “quociente de inteligência”, mas do acto lógico de cada
ser humano, o todo da sua acção segundo o “logos” que é –, impede qualquer
forma de valorização que não dependa do mesmo acto de cada ser humano,
para nada interessando se é de tal ou tal “cor”, “tamanho”, origem geográfica,
etc. O próprio Platão não conseguiu sempre estar ao nível de tal descoberta,
mas a sua posição teórica fundamental foi estabelecida e marca uma evolução
fundamental, aliás, impossível de superar, pois situa a grandeza ontológica
de cada ser humano onde ela efectivamente está, em seu mesmo acto, a nada
redutível, por nada e com nada desculpável ou anulável, formas de redução.

Porque é assim a realidade ontológica activa – dinâmica e cinética – do
ser humano, porque nele tudo depende da grandeza e da qualidade do “logos”
usado, toda a sua acção depende deste “logos”, pelo que cada ser humano
é o que é o “logos” de seu acto. Se o “logos” paradigmático é o do bem,
quanto mais afastado do bem se estiver, pior será o “logos” próprio, mais
baixo se situando tal ser humano, na escala ética e política da totalidade dos
que constituem a “polis”; quanto mais próximo, melhor o “logos” próprio,
mais alto se situando o ser humano na mesma escala.

O que passa por “classes” na “polis” logicamente considerada de Platão
não é senão a graduação objectiva dos “logoi” próprios de cada constituinte
humano da cidade. E são todos diferentes. Todos os que quiserem fazer parte
da cidade lá encontram o seu lugar próprio, segundo a escala de seu valor
lógico, mas não em qualquer sítio diferente, não enquanto o seu “logos” não
mudar, para melhor ou para pior.

Entregar o governo da “polis” a “filósofos” não significa pegar nuns quan-
tos profissionais da filosofia e pô-los à frente da cidade, mas que o governo
deve ser assegurado por seres humanos que possuam o melhor “logos” dispo-
nível. Se fosse um “logos” já formado em contacto com o solar bem, não seria
o governo entregue a um mero filósofo, mas, sim, a um ser humano já sábio.
Deveria ser o sábio a governar a cidade. É esta a condição da possibilidade
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sem limites de concretização do bem da cidade. O limite máximo político –
e ético – para a possibilidade da “polis” é a qualidade de seus constituintes e
daqueles que a governam: uma cidade de bestas, governada por bestas, não
é eternizável, pois às bestas falta o “logos” adequado necessário para que a
cidade possa subsistir. Não deverá ser preciso explicar porquê e por quê...

O sábio é o que, possuindo a acuidade de visão, sabe olhar para a reali-
dade, em sua concretude mundana, mas também em sua possibilidade, trans-
cendente à real mundaneidade, e conjugar acertadamente uma e a outra, rea-
lizando o bem da cidade. Na falta disto, todas as cidades estão condenadas à
morte, mais cedo ou mais tarde.

Assim, por todas estas razões, Platão propõe-se estudar a “polis” em seu
mesmo modelo teórico fundamental: neste se encontrarão todas as matrizes
de possibilidade de grandeza ontológica da cidade, mas cada uma delas, como
possibilidade não necessitante, estará sempre acompanhada pela possibilidade
de não-realização. Todo o acto ético e político depende de uma possibilidade
que permite ou o melhor de um bem possível ou o pior de um bem possí-
vel. Como não há magia, isto é, actualizações sem actos que as actualizem,
depende de cada acto de cada ser humano o bem ou o mal introduzidos na
“polis”, sem desculpas e com culpas irrelevantes.

Já muito antes de Nietzsche, Platão percebera a inutilidade fundamental
da culpa, sabendo perfeitamente que o único modo de não ter de vamente
ensaiar recuperar o irrecuperável era agir segundo o bem. A dureza plató-
nica nestes assuntos, aqui, como em As leis, onde já desespera, depende desta
evidência trágica de que nada há a fazer pelo bem quando este não foi introdu-
zido no mundo, quando deveria ter sido. O mal é sempre irresgatável. Cada
oportunidade de bem é única. Cada realização de um bem possível é única.
Nada pode apagar o absoluto do bem feito. Mas também nada pode apagar
o mal do bem possível e não feito. Tal é a grandeza ontológica do bem que a
sua posição, seja plena ou defeituosa, é sempre um absoluto. Mas a plenitude
do bem não incomoda, pelo que não é com ela que o ser humano tem de se
preocupar, mas com o seu defeito, defeito que, no que diz respeito à capaci-
dade humana, apenas releva desta mesma capacidade e sua implementação.
Se a capacidade, em sua matriz absoluta inicial, não depende de cada ser hu-
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mano, já a sua efectividade não depende fundamentalmente senão de cada ser
humano, sob pena de anulação real desse mesmo ser humano.40

Assim, aquilo que Platão se propõe fazer relativamente à “polis” é o seu
estudo teórico, teórico-estrutural, no que diz respeito à sua ontologia própria,
não de um ponto de vista histórico, mas do ponto de vista da sua essência,
depois historicamente derramada em sua mesma substância. Se se quiser, o
estudo teórico a ser feito, como Sócrates diz, “en logo”, segundo o “logos”,
é um estudo da “ideia” de “polis”, mas não num sentido anedótico de que
haveria uma qualquer “ideia” de “polis”, pairando num não menos anedótico
“mundo das ideias”, separado, de que as diferentes “poleis” seriam, depois,
cópias, mais ou menos desajeitadas, mas no sentido, muito sério, de que há
um modelo metafísico de “polis”, isto é, um paradigma de possibilidade de
existência concreta – e, assim, histórica – de “polis”, modelo que tem uma
estrutura própria, naturalmente sua, que depende não de uma qualquer forma
arbitrária, decidida por uma qualquer potência, mas que decorre necessaria-
mente da mesma ontologia de isso que é a matéria base da feitura de qualquer
cidade, o mesmo ser humano.

A análise lógica da “polis” é, assim, a análise que decorre necessari-
amente da consideração plena da mesma ontologia do ser humano, consi-
derado quer como agente ético, no forum interno de sua mesma potência de
decisão, quer como agente político, no forum externo de sua interacção com

40 O que as teorias e práticas nestas alicerçadas fazem realmente quando alienam o ser hu-
mano da sua acção, interpondo factícios meios desculpabilizantes, é anular isso que é próprio
do ser humano como pessoa, próprio que é mais do que a posse de meus actos, o que ainda é
uma forma mágica e exterior de perspectivar a relação profunda do que sou com o que faço,
do que é a minha acção, a coincidência do que sou propriamente como eu com o que actuo, no
que é a minha auto-onto-poética ontológica própria. No limite, anulam, aniquilam o mesmo
ser humano em causa, pois, no fim de tanta alienação do princípio activo próprio, que permite
a coincidência do acto que se é com o acto que se age, já nada há de propriamente humano
no ser humano, apenas um corpo biológico que foi destituído de toda a humanidade em acto.
Não surpreende que tais posições teóricas contribuam para a erecção de um mundo habitado
não por seres humanos, mas apenas por cadáveres adiados com forma exterior humana, mas a
quem foi furtada ou mesmo roubada toda a ontologia propriamente humana: o ser humano não
é um pedaço de matéria animada mecanicamente – há que o redescobrir rapidamente, antes
que desapareça. Ecologicamente, o ser humano, enquanto propriamente humano, é uma das
espécies mais ameaçadas de extinção, substituída por uma monstruosa aglomeração de escra-
vos com forma exterior humana, mas que não passam de uma redução materialista do que fora,
in illo tempore, a espécie humana.
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outros potenciais e actuais agentes seus semelhantes ou não-semelhantes. O
que a cidade é depende, do ponto de vista da acção humana e de suas poten-
cialidades, da mesma potencialidade e realidade ontológica da acção humana.
O mais é puramente não-humano, relevante apenas como condicionante am-
biente material. Genericamente relevante, mas humanamente inqualificável,
porque totalmente não-humano.

A posição teórica de Platão situa-se, assim, no extremo da condição on-
tológica da humanidade, na sua relação total com isso que é não-humano e
que a condiciona – pode ser a simples terra que pisa, como os deuses que
contempla –, sem qualquer possibilidade de menosprezo pela grandeza das
forças em jogo, simples terra material ou terra-deusa. A análise subsequente,
como a própria análise da justiça já tinha mostrado, vai ser de uma lucidez
absolutamente impiedosa para com todas as manifestações de acção ética e
política dos seres humanos, pois Platão bem sabe que não está a brincar com
meros conceitos, mais ou menos vazios de realidade concreta e viva, mas com
a mesma matriz de possibilidade da única riqueza que o ser humano possui,
a sua mesma possibilidade de ser e de ser como humano, não como coisa
material ou simples besta com figura humana.

A análise que Platão faz da estrutura essencial da “polis” tem como finali-
dade a possibilidade de constituição de um lugar propriamente humano para
o possível desenvolvimento da máxima potencialidade e realidade humanas
dos seres humanos. Não interessam, assim, fundamentalmente, as realiza-
ções pretéritas ou coêvas das “poleis”, seus habitantes e mesmo seus heróis
paradigmáticos, mas a cidade como o único lugar em que as potencialidades
propriamente humanas da humanidade podem atingir um máximo possível,
realizável e realizado, sempre em potenciação de um outro máximo ainda me-
lhor, no sentido de uma aproximação assimptótica do e ao bem, acto perfeito
sustentador de todo o ser e de toda a possibilidade de ser, mormente deste ser
que até de isso mesmo sabe, o ser portador do “logos”, o ser humano.

Para Platão, é muito claro que não há, para o ser humano, qualquer outra
alternativa de possibilidade de ser que não seja a cidade e na cidade. Não é
possível qualquer forma de “bom selvagem”, simplesmente porque o selva-
gem não pode ser dito bom relativamente à sua acção, pois não tem sobre ela
qualquer forma de controlo. O selvagem – e tudo na natureza não humana
é selvagem: da pedra, ao belo rouxinol, do mar, à sombra do rouxinol – é
o que é e não é mais coisa alguma, é bom apenas num sentido ontológico
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que o transcende. Para Platão, é bom apenas porque participa da bondade
metafísica-ontológica do bem. Não é sujeito ético ou político. Nunca o será,
nunca o poderá ser.

Já a bondade do ser humano participa desta bondade ontológica dada, mas
depende, no que é propriamente humano, isto é, no que faz a especificidade
própria do ser humano, da sua mesma acção, como acção própria de um su-
jeito que pode escolher e escolhe e que tem sempre a possibilidade de escolher,
mesmo na situação mais condicionada pensável,41 desde que não tenha sido
aniquilado, em sua mesma especificidade e individualidade.

É este o lugar ontológico da dignidade do ser humano, assim como o lugar
da possível tragicidade da sua mesma vida e condição. Platão, como se sabe,
era um grande conhecedor da poesia épica e trágica da sua magnífica tradição
cultural-mítica, em que, de vários modos – que ele critica, mas sem deixar de
ter presentes os grandes temas nela abordados –, eram apresentados os impas-
ses que a vida humana podia encontrar. Mas também sabia que esses impasses
eram próprios da mesma espécie humana, afectando profundamente e, talvez,
irremissivelmente a sua mesma realidade. Mas mais sabia, na sequência da li-
ção de seu mestre Sócrates, que o ser humano possui todas as condições para
poder sobreviver dignamente ao surgimento destes impasses.

O sentido do “poros”, presente, por exemplo, no discurso de Sócrates no
41 Como prova teoricamente a grande escrita trágica anterior a Platão. Ao contrário de uma

certa vulgata, que faz do ser humano sujeito à tragédia um mero joguete nas mãos de algo que
totalmente o transcende, deuses ou destino, natureza ou paixão avassaladora, como se não fora
propriamente humano, isto é, capaz de inteligir minimamente o seu lugar, mesmo que trágico,
no mundo, há uma lógica trágica que percorre toda a fileira ontológica das sucesssivas gera-
ções, todas elas nascidas remota, mas indelevelmente da mesma fonte de todo o ser, o imenso
“Khaos”, lógica que concomitantemente se serve delas, como formas efémeras de cosmiciza-
ção e como reais presenças escalonadas de um trajecto e rumo de cada vez mais luz e “logos”.
O sujeito trágico não é, assim, aquele mero joguete, mas coincide, em seu mesmo acto, por
mais condicionado heteronomamente que seja, com a construção de um mundo, único real e
que sem ele nada seria, nada poderia ser. É o sentido de uma harmonia universal, em constru-
ção, que desponta com a tragédia. O indivíduo não é negado ou anulado, mas integrado num
jogo infinito de movimento, que o transcende, mas que dele depende absolutamente. A liber-
dade, em sentido trágico, corresponde, assim, não a qualquer exercício de um livre-arbítrio,
mas à aceitação do lugar que é o possível seu, na construção de um “kosmos” ao mesmo tempo
transcendente e imanente. É este “kosmos”, macro-cosmos, enquanto político, micro-cosmos,
enquanto ético, que Platão vai assumir e trabalhar, a seu modo, depois de Sófocles ter já anu-
lado a tragédia, com o destino que escolheu dar a Édipo, no seu Édipo em Colono, primeiro
homem livre.
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Banquete, de um “buraco” fundamental, que permite a saída de uma qualquer
prisão possivelmente trágica, o sentido da abertura para o exterior na caverna,
na alegoria do início do “Livro VII” da Politeia, remetem para uma intuição de
uma não necessidade da tragédia como destino final da espécie humana, em
si mesmo portadora dos “poroi”, das aberturas necessárias para poder escapar
a um destino possivelmente trágico. A mesma lição que Er é encarregue de
transmitir aos seres humanos, nesta sua dimensão incarnada, é disso prova:
há uma possibilidade de triunfo sobre o mal possível pela tragédia, usando da
humana inteligência, consubstanciada nas humanas virtudes postas em acto.

A ontologia própria do ser humano é tal que apenas este é responsável
e responsabilizável pelos seus actos, propriamente seus. A responsabilidade
não é do deus ou das Moirai ou de um qualquer destino pré-ordenado, mas da
relação profunda entre o dom ontológico que permite vir ao ser, ainda como
forma de desejo profundíssimo de ser – como quando o “Khaos” se erotiza
em Terra e faz o mundo – e o que esse dom, já em posse de si próprio, resolve
consigo e de si mesmo fazer.

Para esta posse de si por si mesmo, nesta auto-propriedade auto-ontológica
do ser humano por si próprio, o lugar político é fundamental: é na “polis”, na
e como relação entre seres humanos já em posse, mais ou menos plena, de si
próprios, que o literal neófito humano pode encontrar a formação, a paideia,
que lhe vai permitir, também a ele, uma posse, maior ou menor, mais ou menos
perfeita, de si próprio. O vetusto “conhece-te a ti mesmo”, délfico e socrático,
só é possível no seio desta comunidade senatorial que é a cidade, onde o bem-
comum pode ser apreendido e aprendido na exemplaridade da vida dos mais
velhos, a partir do bem de que são capazes. É o papel do velho Céfalo do
início do “Livro I” da República.

Ora, esta comunidade, mais ou menos perfeita, é a cidade real, histórica.
A sua matriz teórica, em sua perfeição, é o lugar lógico da possibilidade desta
realização propriamente humana de cada ser humano.

Como nasce, então, no concreto, a cidade?
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3.4. Detalhe do nascimento da “polis’

Em 369 b, Platão, pela voz autorizada se Sócrates, diz que o nascimento,
a génese da “polis” ocorre porque nós, isto é, cada um dos seres humanos não
é autárquico, é, literalmente, “não-autárquico” (ouk autarkes).

Esta afirmação singela, curta, clara e concisa, representa um extraordiná-
rio avanço na história do pensamento, mormente no que diz respeito à ontolo-
gia própria do ser humano, na sua dimensão propriamente de ser também ma-
terial – a sua dimensão em-carne, corpórea, física – e na sua dimensão propri-
amente económica, decorrente da sua dimensão material. Esta materialidade,
como se verá, acompanha-se, no ser humano, sempre de uma dimensão trans-
material, a dimensão do seu espírito, única capaz de colmatar adequadamente
as carências necessariamente motivadas pela sua dimensão material, física,
logo, instável, mutável, imperene, submetida ao desgaste do movimento.

A lição de Heraclito relativa ao necessário acordo lógico profundo, ne-
cessário para que possa haver cosmos, entre os vários e sempre mutáveis e
mutantes “logoi” individuais e o imutável “Logos” universal é apreendida por
Platão, no que diz respeito à ontologia própria da actualidade do ser humano
quer na sua dimensão puramente individual quer na sua dimensão comuni-
tária. Sem anular a propriedade do “logos” próprio de cada acto e de cada
indivíduo humano, a preeminência vai ser sempre dada ao “logos” universal
quer em sua manifestação activa ao nível da mesma natureza quer ao nível da
sua realidade trans-natural mais ampla de fundamento lógico e ontológico de
tudo, como “Logos” universal em si mesmo, como bem.

Deste ponto de vista, Platão não é um crítico negativo de Heraclito, mas
um seu discípulo crítico, capaz de inteligentemente perceber o escopo da refle-
xão do velho mestre, para além do pormenor superficial do modo como expôs
a sua doutrina, finalidade que abraçava uma tendência natural da inteligência
humana para uma omnicompreensão de tudo, a partir de um princípio único
de inteligibilidade.

Este princípio único de inteligibilidade implica que toda a inteligência
possível dos actos que compõem isso que é o cosmos não tenha senão varia-
ções de diferencialidade, isto é, é sempre a mesma matriz de inteligibilidade
e de possível inteligência em acto e de acto de inteligência que está em causa:
para Platão, há apenas um único mundo, um único cosmos, mais latamente,
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um único domínio do ser, com um só princípio originário e um só princípio
de inteligibilidade, o mesmo bem.

Assim, toda a realidade tem, na sua mesma base principial, a mesma digni-
dade ontológica, pois toda participa, ainda que diferenciadamente, do mesmo
bem. Mas toda a possibilidade de inteligência como toda a inteligência em
acto tem também, diferenciadamente, a mesma dignidade ontológica basal,
pois toda ela é, também, um acto de participação do mesmo bem inteligível
pelas coisas. Mais, as coisas só são inteligíveis porque nelas há um mesmo
bem que nelas se manifesta diferenciadamente. É esta mesma diferenciação
que faz com que possa haver não apenas um ser, mas infinitos seres, todos
eles diferentes, dessa mesma diferença manifesta no e pelo acto de presença
diferenciada do bem nelas.

O monismo principial do bem explode numa possível infinitude de seres,
todos eles reais, no que é um pluralismo infinitista. São os infinitos “logoi”
particulares de Heraclito unidos por um mesmo e único “Logos”, o do bem. A
salvação dos fenómenos, isto é, a inteligência do seu “logos” próprio dá-se em
Platão através do absoluto da diferença que constitui cada ente, por diferença
ontológica própria relativamente a todos os outros. Esta evidência tem uma
importância ontológica fundamental na constituição da “polis”, a partir da
ontologia própria de cada um de seus elementos humanos.

Como todos os outros entes, independentemente da sua qualidade, se-
gundo qualquer forma de categorialidade qualitativa possivelmente comum,
os seres humanos são todos individualmente diferentes uns dos outros, cons-
tituindo essa mesma diferença individual própria a sua mesma riqueza onto-
lógica, também própria, como absoluto distinto de outro qualquer ser. Como
qualquer outro ser, é pelo absoluto da diferença própria em si que cada ente
é o que é, no que é, e não “outra coisa qualquer”. Em última análise, onto-
logicamente, cada ser, individualmente considerado em sua mesma diferença
própria, é isso que nele o bem põe, não apenas na transcendental comunidade
ontológica, por via do mesmo bem, com os demais seres, mas na diferença de
isso que o bem nele põe e não põe em mais ser algum.

Esta evidência necessária da ontologia platónica, com a qual o mesmo
Platão parece nem sempre ter convivido muito bem, por não ter encontrado
meios dialécticos para explicitar o como exacto da acção do bem nos seres,
implica que a realidade total do cosmos, mesmo na sua ordem, só possa ser
porque há um pleno de diferencialidade ontológica realizado nos diferentes
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seres que constituem o acto do mesmo cosmos. A intuição é óbvia: o acto
do cosmos é a integração total e imediata da imensidade dos actos de todos
os componentes individuais do mesmo cosmos em sua mesma relação com o
bem, em cada instante considerado.

Uma das consequências ontológicas imediatas que daqui decorre é que
todos os seres são continuamente necessários para que possa haver cosmos.
De nenhum se pode prescindir. A questão do nascimento e da morte ganha
uma nova acuidade, pois o balanço ontológico do cosmos deixa de ser coisa
mágica, para passar a ser um acto de racionalidade, que exige que toda a
riqueza ontológica presente seja explicável e que dela haja sempre notícia.

Se a presença de uma matéria eterna no Timeu se inscreve nesta necessi-
dade de manutenção do todo do ser, sem o que a iminência do nada necessari-
amente espreita, se o sentido já nitidamente positivamente infinito do acto do
bem na República sugere uma ideia criadora para a etiologia profunda da on-
tologia cósmica (que inclui a mesma matéria, ao contrário do Timeu), se não
há propriamente um sentido de aniquilação em Platão, há que perceber como
é que o conteúdo ontológico do mundo se mantém, sem que tudo permaneça
na mesma; pelo contrário, tudo parecendo ser necessariamente efémero, sem
que o mundo o seja.

A “polis”, sendo um macrocosmos relativamente ao microcosmos que é
cada um de seus constituintes humanos, é um microcosmos na relação com o
macrocosmos que é o mesmo cosmos. Quer isto dizer que a “polis” participa
das mesmas condições ontológicas do todo do cosmos; quer também dizer que
cada indivíduo humano participa quer das condições ontológicas da “polis”
de que é constituinte quer das condições ontológicas gerais do mesmo cosmos
geral.

Mas tal também significa que isso que faz do cosmos cosmos, a “ordem”,
o “logos” próprio que permite que haja cosmos, transcorre quer a “polis” quer
o próprio indivíduo. O indivíduo humano possui em si os princípios cósmicos
próprios de seu mesmo paradigma: toda a cosmicidade possível e necessária
para que possa haver e haja seres humanos está já matriciada nestes mes-
mos: cada indivíduo humano é uma manifestação do cosmos na forma pre-
cisamente de um indivíduo humano. A cosmicidade humana é coisa própria
sua, não é algo que lhe seja imposto ou aposto desde fora, é-lhe co-nascente
(mais do que “co-natural), é o “logos” próprio de sua ontologia própria. Esta
cosmicidade, manifestada em um e em cada um ser humano, é típica, não
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é individual-atómica, mas individual trans-humana: todos os seres humanos
a possuem, não por concessão política, mas por dom ontológico, é, assim,
transcendental à espécie humana.

Cada ser humano é, deste modo, em seu mesmo ser próprio, concomitan-
temente, semelhante a todos os outros, por via deste dom lógico estrutural de
sua comum humanidade, e diferente de todos os outros, por via de isso que
possui particularmente e que mais nenhum outro ser humano possui. Todos
semelhantemente humanos, todos humanamente diferentes.

É esta a grande descoberta platónica acerca da ontologia humana, única
que lhe poderia permitir textos como os da “alegoria da caverna” ou do “mito
de Er”, em que a humanidade surge como uma e una, toda ela sujeita às mes-
mas possibilidades, tipicamente humanas, mas constituída por indivíduos ir-
redutíveis, em sua mesma individualidade, no acto que propriamente são. Tais
textos superam todos os constrangimentos históricos e culturais, superando a
própria condição histórica do próprio Platão.42

Há, aqui, uma intuição fundamental em Platão, acerca da mesma ontolo-
42 Se então, como, aliás, agora, predominava um sentido etnocêntrico na relação com os

outros povos ou mesmo com os outros seres humanos diferentes, estas descobertas transcen-
dentais em termos da humana ontologia, da ontologia antropológica, marcam o ponto mais
alto da intelecção da humanidade por si própria, em sua mesma essência e substância propri-
amente humanas. Estas descobertas teóricas estão, assim, na origem de todo o pensamento
anti-etnocêntrico e que intui a humanidade como uma e una. A filosofia platónica, deste ponto
de vista, institui-se não apenas como algo de humanamente cosmopolita, pois o que Platão
descobre acerca da sua “polis” “en logo” é válido para todas as “poleis” de sempre, mas como
algo de universal e de transcendental, ontologicamente falando, acerca da mesma humanidade,
que não é um amontoado de seres humanos, reamontoados em “tribos” ou algo de semelhante,
mas uma matriz ontológica de possibilidade de ser. Matriz universal para todos os entes que
correspondem à mesma essência humana, assim paradigmatizada. Platão é não só o inimigo
das tiranias e das oligarquias, como é o fundador do sentido ontológico de uma mesma huma-
nidade, de um mesmo mundo humano, único, pois é sempre a mesma humanidade que está
em causa, seja na Sicília, seja no Peloponeso, seja na Ática, seja onde for. O sentido de uma
mesma e única humanidade está, assim, dado como elemento transcendental suposto a toda
a análise da Politeia. Todo o pensamento anti-etnocêntrico deve procurar nestas páginas da
República a sua fundamentação racional. Num momento em que se assiste a uma recuperação
das facetas mais irracionalistas do pensamento político, este retorno ao sentido universalista da
ontologia humana em Platão é talvez a única iniciativa que impeça o afundamento da mesma
humanidade numa negação da sua mesma comum matriz ontológica, com todo o cortejo de
horrores que tal sempre implicou e continuará a implicar. Apenas a contemplação do “logos”
comum da humanidade pode salvar esta da auto-aniquilação.
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gia humana como algo de ontologicamente transcendental: o escravo liberto
da caverna e transformado em sábio e o Er do final da República não são repre-
sentantes de uma qualquer cultura particular ou de um qualquer tempo espe-
cial, são simples seres humanos, de sempre, são-no ontologicamente de forma
paradigmática. São, no que de melhor Platão produziu teoricamente, paradig-
mas de humanidade, mas paradigmas de humanidade concreta. Não se trata
de constructos teóricos abstractos, “ideais”, “utópicos”, mas de formas subs-
tanciais paradigmáticas do que é a mesma essência própria da humanidade,
modelo paradigmático de possibilidade ontológica, mas modelo que se refere
a uma realidade participativa que ocorre em espaço e tempo, que são o lugar
histórico próprio da humanidade real. Mas de uma humanidade que não é
um mero agregado físico casual de indivíduos humanos, antes a concretização
incarnada – física, portanto – de uma matriz metafísica única, paradigmatica-
mente idêntica em e para todos, mas de que cada um, cada indivíduo, é um
caso particular diferente e irredutível, em absoluto.

Nasce aqui o sentido nocional do que é a pessoa como ontologia humana
irredutível a algo de diferente do que é, ontologicamente incomunicável, in-
comunicabilidade ontológica que é a única base ontológica possível para toda
e qualquer forma de comunicação semântica, semântica que não anula a on-
tologia em acto de comunicação, como se comunicar correspondesse a uma
forma de hemorragia do ser que se é. É precisamente porque há um fundo
ontológico incomunicável que o “logos” pode ser partilhado sem que se gaste
ou enfraqueça.

A forma mais elevada de comunicação, como perceberá o discípulo Aris-
tóteles, mas como já está implícito na forma da “polis” platónica e na sua
teoria do bem-comum, é o amor e o amor de amizade, que reciprocamente
faz crescer ontologicamente os comunicadores, que comunicam não um “lo-
gos” desincarnado, mas a mesma acção no sentido do bem do outro. É esta
a razão pela qual a verdadeira cidade, nunca atingida, é e não pode não ser
senão uma “philadelphia”, um acto de amor fraternal, isto é, um perfeito acto
de amizade, universalizado. Tal não é uma utopia, mas a matriz lógica da pos-
sibilidade do bem-comum em sua mesma perfeição possível, isto é, em sua
mesma perfeição – actualidade – metafísica.43

43Não se deve confundir este sentido de perfeição metafísica, que coincide com a perfeição
finita de cada ideia e com a perfeição infinita da trans-ideia de bem, com algo como um limite
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O que destes seres humanos se diz diz-se de toda a humanidade. A onto-
logia humana é, assim, vista como una e, assim, necessariamente semelhante
em toda a parte, em todo o tempo. É esta humanidade que se constitui em
“polis”. Porquê?

Porque pode e porque necessita.

Pode porque em si está presente o princípio cósmico, ontológico, de matriz
metafísica, dada no paradigma ideal de isso que é a essência de ser humano,
necessário para que seja possível a relação, a associação política. Necessita
porque da sua constituição ontológica faz parte a impossibilidade da “autar-
quia”. Estas duas condições ontológicas fundamentais da humanidade são
absolutamente irredutíveis e constituem a base ontológica própria para que a
“polis” possa “nascer”. A “polis” é, assim, a continuidade ontológica polí-
tica necessária da realidade própria do indivíduo humano, quando este deixa
de ser um ser simplesmente isolado. Radica aqui, ontologicamente, a famosa
analogia entre microcosmos e macrocosmos em Platão, analogia que reflecte
logicamente o que é o dado ontológico relacional existente entre a essência e
a substância humana – de cada ser humano – e a essência e a substância da
“polis”, como acto integrado de relação entre dois ou mais seres humanos.

Se percebermos que todo o esforço lógico do pensamento helénico, desde
a sua fundação mítica, tem como finalidade última a salvação cosmológica
da actualidade do que se manifesta à e na experiência humana, isto é, a des-
coberta do sentido propriamente cosmológico que parece unificar isso que se
manifesta, de modo a que a mesma manifestação não seja caótica, percebe-
remos que, ontologicamente, o nascimento da “polis” faz parte deste mesmo

utópico para a realidade. O bem, qualquer, nunca é um limite, mas sempre uma realidade
metafísica, realíssima. Enquanto em Aristóteles, o “telos” próprio de cada coisa é sempre
uma possível perfeição a realizar, mas que Aristóteles não quer conceber ao modo platónico
de algo já real metafisicamente, mas apenas de algo potencial, em Platão, o bem próprio de
cada coisa é sempre real e cada coisa só é real porque tem em si esse mesmo bem, finitamente,
limitadamente, no que é o sentido da participação, acto não-mágico, mas que corresponde
prosaicamente à parte realizada por cada coisa de uma realidade que a precede metafisicamente,
mas que com ela coincide parcelarmente em termos de actualidade ontológica. A forma é
realmente eterna em Platão, apenas deveniente em Aristóteles, salvo na sua versão do bem,
o acto puro, mas este é totalmente irrelacionado, deixando a natureza sem explicação outra
que não mágica, situação que certa ciência contemporânea, aristotélica apesar de se reclamar
contra-aristotélica, replica sistematicamente, com as consequências óbvias.
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movimento natural – isto é, físico, do que nasce e se modifica, segundo a sua
mesma matriz ontológica própria – de manutenção da cosmicidade do cosmos,
no que ao “topos” ontológico do ser humano diz respeito.

Há, pois, uma física ontológica da “polis”, que se baseia na matriz meta-
física da mesma “polis” enquanto pura possibilidade de relação política entre
as diferentes, mas sempre necessariamente integradas actualidades individuais
humanas.

A “polis” não é, assim, uma mera criação cultural, como se de algo como
um possível capricho humano se tratasse – “ora, vamos lá criar uma cidade...”
–, mesmo que este capricho revista um carácter não puramente “estético”,
mas, por exemplo, contratual; a “polis” é uma decorrência natural necessária
das mesmas essência e substância humanas, prototipicamente definidas na
mesma ideia de ser humano, sua condição metafísica de possibilidade. A
“polis” nasce porque a tal obriga o modo ontológico paradigmático próprio
do ser humano, na sua dimensão individual e colectiva-específica.

A “polis” não é um produto cultural, é um produto natural da mesma
ontologia humana, precisamente o produto que, pela sua simples existência,
permite que possa haver cultura, pois, sem ele, não pode haver humanidade,
único produtor de cultura, mas produtor de cultura já no seio e na forma da
“polis”. A “polis” não é fundamentalmente o lugar e reino da civilização –
que também é, mas de uma forma já menor e exterior –, mas o lugar e o reino
da cultura. A cultura não faz a cidade, é a cidade que faz a cultura. E fá-la
sempre, independentemente da qualidade com que a faz.44

A “polis” é a forma, a única forma, possível para que a actualidade possí-
44A expressão “a cultura faz a cidade” mais não é do que uma prosopopeia equívoca. Toda

a cultura é produto de acto humano. Não há acto humano que não produza cultura, qualquer.
Assim, toda a cultura só é quando é posta por um qualquer acto humano. Deste modo, há
uma anterioridade lógica e ontológica do ser humano relativamente à cultura e o primeiro
acto de cultura foi já um acto de um ser humano, o que suscita perplexidade histórica, aliás,
impossível de resolver. De um ponto de vista exterior ao acto que põe a cultura, ser humano
e cultura são concomitantes. Posto aquele acto, todo o universo passou a ser diferente, no
sentido de não ser apenas natureza, mas de dele fazer parte também a cultura. Se todo o
ser humano posterior nasce já em cultura, tal não significa que esta tenha ganho um carácter
hipostático prosopopaico, que faça ou possa fazer algo por si própria, que tudo o que continua
sendo não seja, ainda, como no primeiro acto de cultura e sempre, um acto de um qualquer ser
humano. Este acto implica, sempre, uma responsabilidade ontológica radical, pois modifica
ontologicamente o universo como um todo, por mais imperceptível que esta mudança seja,
para uma inteligência pouco subtil.
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vel da humanidade, em cada possível ser humano e em todos os possíveis seres
humanos, possa ser. Esta intransitividade do uso do verbo ser é propositada.

Não há, pois, outra qualquer forma possível de a humanidade ser. Outra
forma senão segundo a forma da “polis”: o acerto da famosa frase do grande
discípulo Aristóteles, segundo a qual o ser humano é um vivente animal po-
lítico, recolhe perfeitamente aquilo que é a grande intuição do mestre Platão
acerca da mesma essência e substância quer da “polis” quer de isso de que
a “polis” totalmente depende, enquanto algo de humano, quer da mesma hu-
manidade. O ser humano é essencial e substancialmente um ser político: ne-
cessariamente só pode ser, absolutamente, como ser humano, como entidade
política, isto é, como realidade na e pela relação com outros entes semelhan-
tes. Sem esta relação, não há, não pode haver humanidade.

A humanidade não é, assim, uma realidade evolutiva, a partir de algo
previamente não humano: quando surge, a humanidade surge já na plenitude
ontológica, ética e política do que é propriamente como humana. Nisto, não
sofre qualquer evolução. Toda a evolução – e, aqui, só há evolução – que
lhe acontece, acontece dentro desta inalterável paradigmaticidade ontológica.
Esta evolução constitui o imenso património ontológico que conhecemos com
o nome de história.45 Não admira que nos mitos próprios dos helenos – inde-
pendentemente de qualquer possível redução historicista a algo de diferente e
alheio – a humanidade surja sempre como algo já pleno no que é, em sua total
grandeza, “para bem e para mal”.46 Mas tal surgimento não se limita ao âm-

45 Não confundir “história”, como a totalidade de todos os actos de toda a humanidade, desde
que esta existe – no que se confunde com a mesma cultura, enquanto totalidade do produto
activo de todos os seres humanos – com qualquer forma de registo monumental que de tal
imenso acervo tenha subsistido e que constitui propriamente a parte “historiográfica”, sentido
lato, da história. A monumentalidade histórica constitui sempre uma parte ínfima da totalidade
da história real havida; a parte propriamente historiográfica, sentido estrito, constitui uma parte
ainda menor, já crivada por hermenêuticas sempre redutoras, por mais que se esforcem para
não o ser. Tudo passa à história, se bem que apenas muito pouco de isso passe à historiografia.

46 Por maioria de razão, nos chamados mitos da idade de ouro, em que a humanidade começa
por ser perfeita ou próxima de uma perfeição-limite, seguindo-se uma história que coincide
com um trajecto de regressão ontológica, até que todo o oiro mais não seja do que uma qual-
quer forma de terra ou matéria indiferenciada ou pútrida, que necessita ou de ser eliminada ou
revivificada. Na República, Platão estuda a possibilidade de existência de uma idade de ouro
terminal, obra do labor lógico do ser humano, iluminado pelo “logos” do bem. Trata-se, deste
modo, não de uma visão decadentista, mas de uma visão verdadeiramente progressista. Este
possível progresso não é utópico, mas está inscrito no mais fundo da ontologia do ser humano.
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bito cultural do mundo helénico, antes se encontra universalmente espalhado,
pelo menos tanto quanto é do nosso não omnisciente conhecimento.

Quer isto dizer que não há qualquer substituto possível para a cidade,
como se fosse possível pensar-se que a humanidade desenvolveu a “polis”
como poderia ter desenvolvido outra “coisa qualquer, alternativa”. Não há al-
ternativa para a “polis”. Toda a “alternativa” possível para a “polis” é, ainda,
política. A única possibilidade de diferenciação a este nível diz respeito –
posta de parte a “alternativa” de não haver coisa alguma – à mera individu-
alização atómica dos seres humanos, impossível de entender como tal, pois,
como seriam propriamente “humanos” sem a mesma dimensão essencial e
substancial política? De onde lhes adviria a mesma humanidade?

O nascimento humano natural é fruto de um acto político e é, em si
mesmo, um acto político – parir é sempre um acto político –; a mesma cri-
ação, à maneira de um Adão bíblico, é um acto político de outorga de es-
sência e substância humanas; mesmo uma qualquer forma partenogénica ou
de nascimento exocefálico, ao modo de Atena, é, ainda e sempre, um acto
necessariamente político.

A única forma, muito rebuscada, de pensar o nascimento apolítico do ser
humano seria aquela que o pensasse como um nascimento a partir do nada
absoluto, já totalmente pronto. Este estranho milagre, aliás impossível, já tem
a recompensa que merece na sua mesma impossibilidade. É, aliás, o pano
de fundo ontológico e metafísico suposto por qualquer proposta consequente-
mente idealista.

Platão tem razão: a “polis” decorre necessariamente da forma, sentido
platónico mais forte, da mesma humanidade. A forma da “polis” decorre da
forma do ser humano. É na forma do ser humano que se pode encontrar a

Esta visão platónica desmente tudo o que se diz acerca do modo negativo como perspectiva a
humanidade, a vida humana, sobretudo em sua dimensão propriamente incarnada. A cidade
não é o grande sarcófago da humanidade, mas o lugar em que a carne humana pode ascender
à sua possibilidade espiritual, impossível de obter senão através da vida política, em contacto
com os outros seres humanos, entre os quais se situam os únicos que podem permitir a sua as-
censão à luz, através de sua mestria, como fez, em sofredora carne que nunca se traiu, Sócrates.
A carne do Sócrates do Fédon só é abandonada depois de ter sido o lugar de libertação espi-
ritual de Sócrates: claro que, depois de atingido o lugar da contemplação espiritual, o corpo
já apenas serve de empecilho, mas não antes. O Sócrates de Atenas, que andava pregando a
filosofia no seio de Atenas, não era um puro espírito e o que a cicuta matou, nos termos do
próprio Fédon, não foi o espírito de Sócrates, mas o seu corpo.
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forma da “polis”. É lá que ela se encontra. Toda a potencialidade ontológica
da “polis” depende da mesma potencialidade matriz da mesma forma humana.
Esta é, assim, extremamente rica, sendo esta mesma riqueza o tesouro do
possível da riqueza possível de toda a “polis”, de todas as “poleis”.

Quando tradicionalmente, e bem, se faz ressaltar a comparação que Platão
faz entre o nível micropolítico da alma humana, individualmente entendida,
mais propriamente, da dimensão propriamente ética do ser humano, com o
nível macropolítico da “polis”, isto é, da dimensão propriamente política do
acto de cada ser humano, percebe-se que Platão opera uma aproximação entre
a dimensão individual de cada ser humano e a dimensão da “polis”, sendo
a estrutura desta não apenas um reflexo daquela, mas uma sua decorrência
necessária.

A “polis” é o que for a soma integrada e mais ou menos harmonizada e di-
nâmica e cinética de todos os actos de todos os seres humanos que constituem
essa mesma “polis”, em cada dado instante. Esta definição é, obviamente, abs-
tracta, mas permite perceber o que é a forma da “polis”, como relação entre
os actos individuais de isso que a constitui essencial e substancialmente. É
esta a forma da “polis”, que se serve do demais, e o demais é a dimensão ma-
terial da mesma “polis”, como de algo meramente ancilar. A “polis” não vive
de e sobretudo não vive para a sua dimensão material, mas vive de e vive para
a sua dimensão propriamente humana, isto é, lógica, noética, espiritual. A
“polis” é o acto integrado dos espíritos que a compõem. Deste acto faz parte
integrante e não redutível tudo o que serve este mesmo espírito. A economia
é, assim, uma realidade fundamentalmente espiritual.

E é economicamente que a “polis” nasce.

3.5 O nascimento da economia

Precisamente, de que nasce a “polis”? Platão, pela voz do Mestre Sócrates,
dá a resposta, em 369 b (segundo a versão portuguesa da Professora Maria
Helena da Rocha Pereira): “Ora – disse eu – uma cidade tem a sua origem,
segundo creio, no facto de cada um de nós não ser auto-suficiente, mas sim
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necessitado de muita coisa. Ou pensas que uma cidade se funda por qualquer
outra razão?”47.

Antes de mais, há que notar que a questão, aparentemente apenas retó-
rica, com que termina este parágrafo, usa o termo “arkhen”, de “arkhe”, para
referenciar a “razão”, o fundamento da fundação da “polis”.

Ora, como se sabe, este termo tem uma longa e riquíssima história dou-
trinal no seio da cultura helénica, e não apenas da filosófica. É um termo, ele
próprio, arquetípico... O que está em causa, então, é a “arkhe” da “polis”.
O que foi a busca da “arkhe”, das “arkhai” para os filósofos milésios, e já
tinha sido para os grandes mitógrafos, incluindo os grandes tragediógrafos e
também os líricos, mas também alguns cientistas – matemáticos, médicos, por
exemplo – relativamente quer ao ser como um todo quer a conjuntos de seres
quer ao ser na sua radical individualidade, será agora a demanda platónica, a
par de outras, sobre o ser próprio da “polis”. O que Platão procura é uma on-
tologia arquetípica da “polis”, não uma sua descrição ou narração histórica
ou uma imagem utópica.

A “arkhe” buscada não é temporal ou geograficamente situada, não diz
respeito a um ou outro qualquer povo, não é oriental ou ocidental, de sul ou
norte, mas do acto perene do próprio ser humano, verdadeira “arkhe” em acto
da “polis”. É esta a razão profunda pela qual a análise e a posterior síntese
platónica acerca da “polis” é “en logo”, é “lógica”, é segundo a estrutura ló-
gica e ontológica da acção humana, quando acção em acto de relacionalidade
e de relação. Não é feita esta escolha porque Platão é um “idealista” que, as-

47PLATÃO, A República, introdução, tradução e notas de Maria Helena da Rocha Pereira,
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, [1980], p. 72. A versão em língua francesa das Belles
Lettres anda muito próxima: “Or, selon, moi, repris je, l’État doit sa naissance à l’impuissance
où l’individu se trouve de se suffire lui-même et au besoin qu’il éprouve de mille choses. Vois-
tu quelque autre cause à l’origine de l’État?”; PLATON, La République, tome I, Livres I-III,
texto estabelecido e tradução por Émile Chambry, com introdução de Auguste Diès, Paris, Les
Belles Lettres, 1989, p. 6 A versão em língua inglesa da Loeb também percorre os mesmos
trilhos semânticos: “The origin of the city, then, said I, in my opinion, is to be found in the
fact that we do not suffice for our own needs, but each of us lacks many things. Do you think
any other principle establishes the state?”, PLATO, Republic, Books 1-5, tradução por Paul
Shorey, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 2003, LIV +
535 pp, p. 149. As traduções, pormenores acidentais à parte, deixam transparecer o que de
fundamental o texto original diz.
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sim sendo, tem de fazer as coisas idealisticamente..., mas porque é a ideia, a
forma, o tipo, o paradigma da cidade que está em causa.

O termo “arkhe”, já se disse, é muito rico em significado, pelo que nin-
guém o consegue esgotar, mas aponta sempre para um sentido fundacional,
fontal primeiro, de motivação, mas também de razão, de porquê e de por quê,
mas também de para quê. Fontalidade e finalidade estão indissociavelmente
associados no sentido primacial e forte de “arkhe”, pelo que não surpreende
que o filósofo das finalidades, mas também das origens, que foi Aristóteles,
se tenha preocupado tanto em estudar as “arkhai” dos seus colegas predeces-
sores.

Platão sabia bem que na origem (vamos usar de ora em diante este termo,
em vez de “arkhe”, mas com a sua valência) da “polis” está uma razão que
se baseia fundamentalmente numa finalidade: esta finalidade é a finalidade
própria da existência do ser humano, não como mais uma qualquer besta na-
tural, mas como um especial ser, precisamente esse que se distingue por ser
esse o que é capaz de “logos”. Este “logos” próprio do ser humano, que o
constitui na sua diferença específica própria, é de tal modo, mesmo que não
haja explicação cabal para este modo, que faz com que o mesmo ser humano,
em cada acto em que está como ser humano, nunca esteja a este acto preso –
seria a situação do prisioneiro da caverna –, mas esteja sempre em seu acto
com uma inteligência que na pura actualidade sincrónica do acto se não es-
gota, antes retém algo de actualidades já idas, no que constitui a memória
como acto, e é capaz de, numa forma de memória do por-haver, intuir, no acto
presente, algumas das possibilidades de continuidade do mesmo acto em que
se encontra.

Tudo isto sem magia, mas apenas através daquilo que é a realidade actual
de seu mesmo acto de inteligência ou, dito de uma forma melhor, de si como
propriamente acto de inteligência.

Sem magia, porque há sempre mediações, que são exigidas pela condição
fundamental do ser humano, em indissolúvel par com a sua contrapartida, con-
dição que é a sua incompletude ou imperfeição: a fundamental não-autarquia
que literalmente aparece em trecho anteriormente citado: “ouk autarkes”. O
ser humano possui a riqueza fundamental do que é o seu ser, em sua mesma
positividade própria, mas de esse mesmo ser faz parte uma ausência de “au-
tarquia”, que é virtualmente infinita. A carência própria da humanidade, no
sentido de própria de cada ser humano, é virtualmente infinita.
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É esta virtualidade infinita da carência humana que é representada pela e
na situação do prisioneiro na caverna. É a razão pela qual a caverna nunca
abandona o ser humano, embora este possa abandonar a caverna: este aban-
dono significa a libertação da grande carência que é a “apaideusia” (que faz
parte do tema declarado da “alegoria da caverna), isto é, a ignorância relativa
à condição ontológica quer do ser humano quer do restante do ser. Mas, da sa-
bedoria adquirida, faz parte a lição acerca da mesma infinita carência humana.
É esta carência fundamental que é a outra, verdadeira caverna ontológica, essa
que nunca abandona o ser humano.

Mas é esta mesma carência virtualmente infinita (realmente infinita, se o
ser humano puder ser perene) que permite a possibilidade de evolução pro-
priamente humana do ser humano: é ao buscar contrariar esta carência, no
sentido de uma cada vez maior aproximação a uma possível – se bem que
inatingível – plenitude humana, que o ser humano vai podendo tornar-se cada
vez mais humano.48 Mas a possibilidade existe e existe apenas porque o ser
humano não está determinado por uma perfeição ontológica que o conforme
perfeitamente a um determinado nicho ontológico, nicho limitado, sem qual-
quer possibilidade de uma perfectibilidade infinita.

O horizonte ontológico de humana perfectibilidade, motor essencial e
substancial da possibilidade de perfeição humana, só pode ser porque o ser
humano é imperfeito, porque não se basta a si próprio, porque nunca se bas-
tará a si próprio. Surge, assim, já em Platão, aquilo que aparentemente será
um tema moderno, este da motivação da evolução humana a partir da sua ne-
cessidade.

O mérito próprio de cada ser humano e da humanidade como um todo –
é a grande “polis”, a verdadeira “aldeia global”, impossível sem este sentido
teórico platónico de uma mesma questão de carência e possibilidade de sua
supressão para todo o ser humano, que aqui surge – reside na realização que
opera no sentido de transformar as suas carências em possibilidades de supera-
ção dessas mesmas carências, sendo que cada acto de real superação constitui
um acto auto-onto-poiético, que verdadeiramente faz de cada ser humano um
criador, um poeta de si próprio, num momento de real autarquia.

Este momento nunca é permanente, como, aliás, todos os outros, segundo
48 Tal não quer dizer que haja necessariamente uma qualquer realização: pode nunca haver,

mesmo assim, a possibilidade, como definida, permanece. Tal implica que o ser humano seja
fundamentalmente possibilidade, isto é, algo de metafísico.
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a boa lição de Heraclito, mas o acto próprio contribuiu e contribui, enquanto
acto próprio houver, para a criação de um “logos” próprio que, esse sim, en-
quanto existir, constitui isso que é o próprio, podemos dizer, pessoal de cada
indivíduo humano. O mais é nada, em termos humanos. Radica aqui o sentido
de valoração menor da parte material própria do ser humano por Platão, não
num qualquer capricho mais ou menos freudiano, avant la lettre.

O parágrafo de cota 369 b citado remete-nos imediatamente para tudo
quanto ficou dito, situando a discussão na questão da não-autarquia humana.
Vamos, então, tentar perceber minuciosamente o que tal significa.

Posta em termos de “autarquia”, e não temos qualquer dúvida de que o uso
do termo tem o propósito de precisamente pôr a questão que literalmente o seu
uso implica, a condição ontológica do ser humano é situada numa condição
extrema, limite e agónica: esta agonia, esta luta de vida ou de morte é marcada
exactamente por isso que a questão da autarquia significa.

Literalmente – e esta literalidade não pode sofrer honesta elipse –, o termo
“autarquia” remete para uma principialidade própria de isso a que se apli-
que. Assim, é autárquico isso que é princípio de si próprio. Ao que é ne-
cessário acrescentar: absolutamente. A autarquia é um absoluto. Não co-
nhece graus: não se é mais ou menos autárquico; é-se ou autárquico ou não-
autárquico e, sendo-se não-autárquico, é-se mais ou menos não-autárquico. A
não-autarquia não se obtém matematicamente multiplicando a autarquia por –
1 (“menos um”). Estas realidades não são invertíveis. Não consentem contrá-
rios, pois apenas consentem, logicamente, contraditórios, isto é, de facto, não
os consentem.

A não-autarquia não é o contrário da autaquia, é o seu contraditório. Se
há autarquia, não há e não pode haver não-autarquia, no acto considerado.
Concretizando, ou se é princípio absoluto de si próprio ou não se é princípio
absoluto de si próprio. Não há intermédios.

Sabemos bem qual a única realidade autárquica em Platão: o bem. Tudo
o mais é não-autárquico: depende absolutamente do bem como seu princípio
absoluto. Mesmo o próprio Platão parece não ter percebido cabalmente o al-
cance da sua descoberta acerca da grandeza ontológica do bem, quando não
resolve em concordância com ela a questão da matéria, permanecendo, no Ti-
meu, esta algo de separado da principialidade ontológica do bem, consequen-
temente sujeita a uma total irracionalidade quanto ao seu princípio próprio.
Tal teve, também necessariamente, uma influência profundamente negativa na
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história do pensamento posterior, todo ele marcado, ainda que criticamente,
pelas intuições de Platão.

As próprias ideias, em seu sentido platónico mais forte, sendo propria-
mente arquetípicas relativamente a isso de que são o modelo metafísico, não
são autárquicas, pois a sua realidade depende do princípio bem. Se as ideias
não são autárquicas, toda a restante intermediação – de que o cosmos depende
para ser o cosmos que é – é não-autárquica. Tal aplica-se mesmo ao Demiúrgo
do Timeu. Nada, senão o bem, é autárquico para Platão. Não pode, pois, o
ser humano escapar a esta fundamental condição ontológica. No seu lugar
ontológico próprio, com a sua dotação ontológica própria, primeiro no modo
de uma mera forma, isto é, apenas como pura essência, ou seja, como pura
possibilidade metafísica de ontologia a haver, depois já como substância, que
mais não é do que a realização própria individual dessa possibilidade meta-
física, em ontologia própria, mas a caminho de uma nova essência, essa que
será a que houver quando terminar o movimento correspondente à vida de
cada ser humano (como se pode ver no mito de Er), o ser humano também é
não-autárquico.

Nele, como em todos os outros entes, é esta não-autarquia que constitui a
possibilidade de movimento ontológico próprio, pois, se autárquico fora, seria
perfeito e tão imóvel como a pura esfera do ser de Parménides.

Ora, a evidência mais básica, essa que é essencial em toda a escola socrá-
tica, mostra que o ser humano é muito mais próximo do sempre fluente rio de
Heraclito do que da esfera de Parménides. O “logos” humano é um “logos”
que acompanha um movimento interminável de “poiesis” própria, “poiesis”
que necessita precisamente de um “logos” próprio, a fim de não ser um for-
tuito agregado de improvavelmente coalescentes átomos, se Demócrito tiver
razão, mas algo que possa suportar um juízo etiológico como o paradigma
humano presente no mito de Er: responsável pelo que foi, pelo que o seu acto
consolidado e terminado como vida mundana é. O “logos” humano é o corres-
pondente individual a uma ideia própria de cada indivíduo, a sua forma lógica
própria, forma que carrega toda a sua actualidade haurida através de seu acto,
desde que começou a ser. É isto que é posto a julgamento no mito de Er.

É isto que é propriamente o ser humano, não uma alma ou um corpo ou
mesmo uma assembleia de alma e corpo, mas uma unidade semântica lógica,
de que tudo faz parte, de que o corpo como acto próprio não pode deixar de
fazer parte, mas sobretudo o corpo como produto do acto de cada ser humano,
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não como coisa passiva, meramente material e anódina (poderia ser este como
poderia ser um outro qualquer: o sentido do corpo-próprio nasce remotamente
aqui).

Cada ser humano é, assim, uma não-autarquia em substancial acto de
construção de uma essência própria, essência que possui uma grandeza on-
tológica própria capaz de ser submetida a um juízo de valor ontológico. Tal
quer dizer que há um domínio próprio para a possibilidade de assunção de uma
relativa principialidade própria por parte de cada indivíduo humano. Para que
possa ser julgado pelos seus actos e suas consequências ontológicas próprias,
directas ou indirectas, tem o ser humano de ter uma posse, também própria,
da capacidade de principialidade própria. Sem tal, seria mais uma entidade
com principialidade relativa própria, mas sem a posse dessa mesma principi-
alidade.

Em termos platónicos, a participação dos princípios era real, mas não era,
de modo algum, dependente do acto próprio desse ente. É assim com toda a
natureza não humana, não possuidora de uma inteligência capaz de se auto-
possuir, de estar presente em seu acto não como algo de meramente movido
desde fora de seu ser, em dinâmica e cinética sempre passionais, mas como
algo que é capaz de se mover a si próprio ou de se saber movido desde fora.
O nome atribuído a esta capacidade é substancialmente irrelevante. Interessa
a sua mesma realidade.

É esta capacidade auto-movente própria que permite no ser humano algo
semelhante ou confundível com uma autarquia. Mas tal autarquia não existe.
O que existe, sendo muito diferente, e toda a Politeia é um esforço de compre-
ensão sua, é uma capacidade de autonomia, que deve ser literalmente enten-
dida como a capacidade de dar lei a si próprio. Do ponto de vista da Politeia,
talvez esta autonomia devesse ser entendida antes como uma auto-cracia,49

como a possibilidade e a realidade de exercer (de ser) poder relativo sobre si
próprio, sendo toda a obra também um esforço de compreensão desta possi-
bilidade, do melhor modo de a passar a acto, num esforço titânico de conco-
mitantemente evitar a sua sempre ameaçadora perversão. Mas como o termo
“autocracia” já tem acepções muito pejorativas – e inexactas –, é preferível
não o utilizar, pelo que ficaremos pelo termo, mais simpático, de “autono-

49 O uso do termo “autocracia”, na variante “autocrata”, para designar um tirano é simples-
mente estulto e deve ser ignorado.
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mia”, que não atraiçoa o essencial da descoberta platónica acerca da grandeza
própria da ontologia humana.

Assim, é esta autonomia possível que é o fundamento para a grandeza
ontológica humana a realizar e, depois, realizada, isso que permite que o ser
humano, findo o seu movimento em vida mundana, possa ser por ele julgado
(vale a ambiguidade da expressão). É porque esta autonomia não-autárquica
existe que é necessário que haja um esforço paidético perene, que procura
fazer com que cada ser humano se encontre com o que há de melhor em si
em termos de possibilidades de realização propriamente humanas, isto é, dig-
nas desta autonomia apontada metafisicamente à realização de uma ontologia
substancial e essencial própria verdadeiramente humana, quer dizer, não di-
vina, mas também não bestial. É neste sentido metafísico e ontológico muito
profundo que se enraíza o carácter medial do estatuto próprio do ser humano
quer em termos éticos quer políticos, pois ontologicamente o ser humano é
uma possibilidade que está situada entre o bem absoluto e a besta (não o mal
absoluto, não há qualquer possibilidade de tentação maniqueia em Platão, nem
mesmo com uma matéria eterna presente).

A paideia serve, assim, este carácter médio do ser humano, como forma de
medida constante da possibilidade da acção, de cada possibilidade de acção,
tendo como bitola não um qualquer produto humano, mas os mesmos prin-
cípios universais fundados no bem. É este conjunto de princípios universais,
necessariamente metafísicos, teóricos, portanto, que é habitualmente confun-
dido como um hipostático “mundo das ideias”. O único mundo que existe
para Platão é um mundo que é sempre algo de devedor de um dom ontológico
proporcionado pelo bem, dom que maravilhosamente ilustra na belíssima ale-
goria do sol e também na ainda mais bela alegoria da caverna.

A “polis” nasce, como meio ao serviço da possibilidade do ser humano,
a partir deste carácter binomial indissolúvel próprio do ser humano de uma
incompletude perene e de uma possibilidade de movimento que precisamente
procura suprir o infinito que essa incompletude revela, mas que é condição
desse mesmo movimento e de toda a grandeza realizada do ser humano.

A “polis” nasce, assim, do facto metafísico e ontológico de o ser humano
não ser perfeito, não ser autárquico, mas poder ser autónomo. A cidade vai
ser o lugar, o “topos” próprio do exercício desta autonomia.

A cidade tem, assim, a sua origem no facto de o ser humano não ser autár-
quico, ser ontologicamente não-autárquico. O nascimento da “polis” é, assim,
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não fruto de uma qualquer iniciativa contratual humana – eventualmente por
mero capricho –, como se pudesse não haver “polis”, se não houvesse esta
iniciativa contratual, mas porque há uma necessidade ontológica, decorrente
da mesma ontologia própria do ser humano, de que assim seja. O nascimento
da “polis” não é fruto de um acto de liberdade – em seu sentido comum –,
mas de uma necessidade ontológica, absolutamente não anulável. Há cida-
des porque o ser humano não é autárquico e porque, não sendo autárquico,
necessita de muitas coisas.

Repare-se que a não-autarquia e a plurinecessidade não estão postas ao
mesmo nível: não temos, por um lado, uma não-autarquia e, por outro, mas
ao mesmo nível ontológico, uma plurinecessidade. Se fossem do mesmo ní-
vel ontológico, poderíamos dizer que o ser humano é não-autárquico e tam-
bém plurinecessitado. Mas poderíamos eventualmente separar uma do outro.
Poderia, um dia, o ser humano continuar a ser não-autárquico e deixar de ser
plurinecessitado ou ser plurinecessitado, mas ser autárquico. Se se tratasse
apenas de um mero jogo de palavras e se as palavras não correspondessem a
termos, isto é, a determinações lógicas e ontológicas descobertas na realidade
e passadas a protocolo linguístico, poderia ser assim, mas não se trata de tal.

O que se passa é que, ontologicamente, porque não é princípio absoluto
de si próprio, o ser humano é sujeito de carências – é imperfeito, como se cos-
tuma dizer –, sendo essas carências em número virtualmente infinito. É esta
infinita virtualidade que constitui a plurinecessidade do ser humano. É sobre
esta plurinecessidade que se funda a possibilidade de relação entre dois ou
mais seres humanos. Se o ser humano fosse autárquico, para quê relacionar-
se, se toda a perfeição possível e actual já seria por si possuída? É esta a
razão pela qual o acto-puro/motor-imóvel de Aristóteles não se relaciona seja
com o que for fora de si próprio. A perfeição é irrelacionável. É na relação
do Deus perfeito do cristianismo com o mundo que cria que reside o maior
escândalo metafísico para quem não tenha a experiência da fé que sustenta
uma tal afirmação de possibilidade, fé que transcende necessariamente toda a
racionalidade que aqui nos diz respeito.50

50A possibilidade de compreensão desta relação passa por um percurso racional que vai ter
em conta o momento plotiniano, com o esquema da processão (a recessão não interessa aqui),
ainda muito insuficiente, porque meramente mecânico, pela meditação nas palavras de Cristo
acerca do amor como essência e substância de Deus e do sentido da própria perfeição do acto
divino como superabundância de um infinito actual positivo que não só procede, sem mais,
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O texto deixa bem claro que é a única “arkhe” pela qual há “poleis”. Não
é demasiado sublinhar esta afirmação. Todas as outras possíveis “arkhai”, a
haver, são meramente ancilares desta, melhor, são meras decorrências médias
desta, suas mediações, seus modos de adaptação ao concreto da mediação na
acção humana que cria a “polis” a partir da não-autarquia humana.

Até agora, não se falou em “negatividade”, tão do gosto de quem gosta
de coisas negativas (provavelmente com razão para tal). Então, esta não-
autarquia não é negatividade? Pergunta-se em resposta: negatividade de quê
e relativamente a quê?

É que a não-autarquia não é negativa senão no modo negativo como é
expressa em forma de linguagem e de língua concreta: tal é fruto de uma
escola, significativa, aliás. Mas o que significa – como significa, em tradição
aparentemente muito diferente, a situação substancial e essencial de Job, do
Livro de Job – é que o que há de positividade ontológica, isto é, o que o ser em
acto de isso que está em causa é, é como é, nada mais. E como é é finito. A sua
perfeição própria consiste em ser o que é, como é. Nisso não há negatividade
própria alguma. A noção de negatividade só surge – e estranhamente, porque
não deveria poder surgir (Descartes talvez tenha razão e haja mesmo “ideias
inatas”...) – quando se compara a condição ontológica do ser humano no
que é com a de outros seres, especialmente com o ser divino, pois o ser dos
outros seres, que não o divino, também é finito... O Descartes da “Terceira
Meditação” não é tão tolo como alguns pensam...

O que o ser humano é permite-lhe poder ser, perenemente se perenidade
houver, possivelmente infinitas coisas, impossíveis sem a sua condição de fi-
nitude. Então, a suposta negatividade mais não é do que a condição positiva
de não ser já tudo para poder ser tudo o que se possa ser, e tal é uma pos-
sibilidade virtualmente infinita, isto é, infinita, como virtual. Nem sequer é
muito difícil de se entender. Não há negatividade, há possibilidade, e enten-
der a possibilidade como negatividade é algo de nosológico, do ponto de vista
do acto da inteligência, pois é ver isso que é a fonte real de toda a possível
positividade como algo propriamente negativo.

A veia sempre ontologicamente positiva de Platão, mesmo quando começa

como em Plotino, mas procede por amor, isto é, por perceber em acto de infinita inteligência
que todo o acto na sua positividade é, como diz o Génesis, bom. É esta a verdadeira contem-
plação de que fala Aristóteles, numa intuição profundíssima, que antecipa a mostração crística
do sentido absoluto do bem como puro acto.
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a descrer da grandeza ética e política humana, vem-lhe precisamente desta in-
tuição sempre positiva acerca da grandeza propriamente positiva do ser e de
seu fundamento, hiper-fundamento, o bem, que inequivocamente compara à
grandeza irradiante e indefectível do sol, que infinitamente irradia luz e ser e
possibilidade de ser. Não há nesta metáfora matricial de todo o fundamento
do pensamento de Platão qualquer negatividade ou mesmo qualquer possibi-
lidade de negatividade. A filosofia de Platão é inequivocamente uma filosofia
de positividade, que tem como máximo positivo a própria vida, como pura
positividade ontológica: a vida é o acto ontológico em pura positividade, que,
assim, desmente, em positivo acto, o nada, pura negatividade ontológica ab-
soluta, o único verdadeiro não-vivo.51

É esta vida, perspectivada a partir do acto próprio do ser humano, na sua
relação com outros seres humanos, que é a criadora da “polis”. A vida, na sua
dimensão de portadora de possibilidades de realização de si própria, sempre na
agónica e possivelmente dilacerante actualidade que é o seu percurso próprio,
em que cada passo, abstractamente considerado, abre ou para uma salvação
ontológica ou para uma ontológica perdição, como já os grandes tragedió-
grafos, na sequência da inteligência homérica do ser, tinham profundamente
entendido.

Esta remissão para a vida não significa uma remissão para uma estranha
entidade hipostática, que duplique algo de físico, que constitui a forma própria
de o ser humano ser – costuma dizer-se “existir” – em sua realidade concreta,
que nunca é uma qualquer forma hipostática, no sentido de artificial ontologi-
zação de algo sem acto próprio, mas que é uma verdadeira hipóstase, um ver-
dadeiro acto próprio. A vida de que se fala é esta capacidade de movimento
própria do ser humano, com nada confundível ou comparável, confusão ou
comparação que são sempre redutoras. A vida própria do ser humano não é
“quase o mesmo” que uma outra qualquer forma de vida, com “algumas di-
ferenças”, como reza a hodierna cartilha biológica positivista em voga, mas
algo que é apenas próprio, na totalidade incindível do que é, do mesmo ser
humano. A prova, por absurdo – que não requer grande inteligência para ser
compreendida – obtém-se por meio de uma experiência teórica, aquela em
que se substituir esta vida humana em seu todo por uma qualquer outra forma

51 Mesmo a dialéctica, em Platão, não necessita de um passo “negativo”, pois a uma positivi-
dade afirmada ontologicamente segue-se uma outra e assim infinitamente, rumo à positividade
absoluta e infinita do bem, brilhantemente analogada na imagem omni-radiante do sol.



i
i

i
i

i
i

i
i

O nascimento da «polis», em Platão 175

de vida, ainda que com a sua hibridada (não estamos, obviamente a falar de
transplantes de órgãos, mas de “pedaços de vida própria”).

Assim, há uma continuidade biológica, física e não só, entre o que é o ser
humano e o fundo cósmico em que surge: o sentido antigo, mítico, de uma
comum matricialidade a partir da Mãe-Terra, faz todo o sentido, pois denota
que não há qualquer solução de continuidade ontológica entre os seres, sejam
eles quais forem, do ponto de vista da radicação ontológica mais profunda:
todos eles são seres, são ser, de algum modo, o próprio seu, mas sempre de-
finidos positivamente por estarem presentes e não serem nada, isto é, serem
algo, absolutamente no que são, ainda que por relação com a fonte de seu acto:
esta comunidade ontológica fundamental – a transcendentalidade ontológica
universal – faz de todos os seres “filhos de uma mesma matriz ontológica”.
Não há duas, só há uma, esta que se opõe ao nada, sua única definição possí-
vel. O mais que se possa dizer sobre ele são apenas nomes. Como sabemos, o
escolhido por Platão foi “Bem”.

A vida, também a propriamente humana, é, assim, acto contínuo e con-
tíguo, mas diferenciado, ao acto material que a suporta: não há vida sem
materialidade suporte. A vida não nega a matéria, supõe-na. Esta suposição,
ainda que dialéctica ou supra-assumidora, não é uma forma de negação qual-
quer, mas apenas uma outra forma de positividade, por composição. O grande
pai da dialéctica formal – na sequência do ainda tendencialmente maniqueu,
na parte dialéctica, não na intuitiva, de seu pensamento, que foi Heraclito –,
Platão, assume a dialecticidade ontológica não como uma forma de mortifica-
ção, mas como uma forma, sempre agónica, é verdade, de entesouramento do
absoluto do ser havido. O todo do ser realizado, para Platão, corresponde a
uma forma memorial imanente ao acto dos seres, por meio da qual cada ser é
acumulação ontológica da totalidade de seu mesmo acto: o que se percebe de
forma óbvia no mito de Er.

É a economia onto-metafísica do ser em Platão que inaugura, de forma
informulada, mas presente, o famoso princípio de Lavoisier-Einstein, segundo
o qual na natureza nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma. Para
Platão, tal não se passa apenas na natureza, mas no todo do ser, em que apenas
o princípio de movimento se mantém imutável, lição fundamental aprendida
com Heraclito. Repare-se que isto não implica uma qualquer “estabilidade”
no ser, mas uma total dinâmica e cinética ontológicas, que remetem não para
uma estabilidade, mas para um equilíbrio – e não há equilíbrios estáticos; se
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é estático, não é equilíbrio, é ausência de acto, o que é muito diferente –, para
uma harmonia sinfonial (lição heracliteana e pitagórica, bem aprendida).

Mas o que é que tudo isto importa para a cidade e seu nascimento?
O fundamento ontológico da “polis” é o indivíduo humano, o ser humano.

E é o ser humano não como coisa material, mas como entidade de acção.
Mas não de acção num sentido qualquer. O que distingue a “polis”, como
algo de humano, dos demais modos de associação biológica é o facto de a
“polis” depender não de um mecanismo natural-biológico, mas da capacidade
de decisão de cada ser humano e de todos os seres humanos. A “polis” é um
produto da capacidade ética humana.

A “polis” é o desabrochar político da capacidade ética própria exclusiva
do ser humano. Como tal, é incomparável seja com o que for, pois a única
entidade ética que se conhece, neste nosso mundo, é o mesmo ser humano.
Tudo o mais que se possa dizer acerca de outras entidades não passa de mera
analogia, e vale o que possa valer uma qualquer analogia, sobretudo se for
racionalmente fundável. Tal é válido para as especulações com “cidades” de
formigas ou com “cidades” de anjos.

O que define o ser humano como tal e não apenas como uma besta mais
avançada, de cujo avanço faz parte uma forma especial de cultura, que é a
própria humanidade, enquanto tal, em acto, é a sua mesma capacidade ética,
entendida não como um qualquer protocolo de agir ou de bem agir – coisa já
cultural –, mas, muito mais profundamente, como a mesma capacidade on-
tologicamente diferenciadora do que é o acto propriamente humano. Aqui,
anula-se a distinção, criadora de confusão, entre acto humano e acto de ho-
mem. O que distingue a espécie humana enquanto tal não é a capacidade de
agir de um determinado modo, de acordo com um qualquer padrão de bondade
– isto vem depois, em toda a sua grandeza, mas sendo “ético” num sentido
muito limitado –, mas a ontologia própria de seu acto, acto que é o próprio
da espécie, que é este para esta e não outro qualquer, e que é a sua mesma
possibilidade de ponderação.

Esta ponderação é sempre um acto espiritual. Aliás, define o que é próprio
do espiritual, pois implica sempre uma intuição intelectual que possa dar o
sentido possível a escolher, sentido esse que é indiscernível do mesmo bem.
Radica aqui toda a grandeza do ser humano como esse que pode escolher
o bem a incluir no todo do bem que já há. Mas este bem pode não ser o
maior – ou melhor – bem possível, pelo que o que aqui está em causa – e
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é a mesma liberdade – não é algo que seja mecanicamente garantia de coisa
alguma, enquanto em exercício. Não há uma relação de necessidade entre a
acção e o bem que produz.

É este acto de ponderação que constitui quer a essência quer a substân-
cia mesma – quando em acto – daquilo que é, em cada indivíduo humano, a
mesma ontologia actual propriamente humana. O mais é nada, mesmo o me-
ramente ancilar, como tudo o que é material: sem esta capacidade e este acto,
mais não é do que da ordem do meramente material, por exemplo, no que ao
corpo diz respeito, não passa de um cadáver. Percebe-se melhor a posição
de Platão relativamente à materialidade e corporalidade, que só interessam
humanamente se em acto de espírito. Não se trata de um dualismo, mas de
um monismo espiritual, em que toda a matéria mais não é do que função do
mesmo espírito e ainda uma parte sua, parte ancilar, mas que não tem ou pode
ter qualquer veleidade de estar a um mesmo nível ontológico, a fim de que
seja possível falar-se de um dualismo.

Não se trata da alma para um lado e do corpo para o outro, no que é sem-
pre uma anedota pouco respeitosa da grandeza de pensadores como Platão,
mas da preeminência daquilo que faz do ser humano o que é como propri-
amente humano e que não é a sua materialidade, mas a sua espiritualidade.
Note-se que é óbvio que sem a presença de isso a que se chama “espírito”,
nunca poderia haver qualquer referência a isso a que se chama “matéria” ou,
restritamente, “corpo”. Toda a referência humana passa necessariamente pelo
acto do espírito que, assim, é logicamente anterior ao acto da matéria. É por
não querer perceber esta anterioridade lógica que a moderna biologia nada
entende das relações entre a “matéria” e a “mente”, mente que parece não
passar de uma forma mágica de excreção ou segregação da matéria nervosa...;
mas a mesma matéria nervosa material de um cadáver é incapaz de sentido,
de “mente”...

Independentemente do nome que se atribua a esta capacidade de escolha
inteligente do ser humano, que o constitui como propriamente humano, ela
existe e é por meio dela que se constitui isso que é o foro ético de que a acção
e o acto de cada ser humano depende. É deste foro e dos actos que determina
que nasce toda a acção humana e, por consequência, toda a acção política, que
é a acção de relacionamento entre quaisquer dois ou mais seres humanos.

Platão percebeu que esta acção só faz sentido se houver uma necessidade
que leve a que pelo menos um dos dois seres humanos se dirija ao outro, a
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fim de dele obter algo de que necessita. A autarquia humana levaria a que
cada ser humano fosse independente de qualquer outro ser, humano ou não.
Um ser autárquico não tem qualquer necessidade de se relacionar, pelo que
não faz sentido, para ele, qualquer forma de relacionamento. Esta evidência
é fundamental, pois situa imediatamente a essência da política num terrreno
de não-autarquia humana: se há política, é porque os seres humanos não são
autárquicos, porque precisam de algo que os transcende, como forma de pos-
sibilidade de perenidade própria. Sem a relação política, na sua necessidade,
incontornável senão politicamente, o ser humano está condenado à aniquila-
ção.

A economia, que é o acto prático e pragmático de anulação tentativa desta
necessidade, é, assim, fundamentalmente, algo de político, essencial e subs-
tancialmente.

O “dom” natural do ser humano é esta mesma imperfeição não-autárquica
(que é comum a toda a natureza), a que acresce um outro dote constituído
pela sua inteligência própria, inteligência que é fundamentalmente uma capa-
cidade de relacionamento (de que a dialéctica, tão amada por Platão, é uma
forma exemplar). Mas é dada na mesma fórmula radical do “logos” como
remissão para um sentido matricial de “colheita”, em que o ser humano se
relaciona com tudo o que o transcende, interiorizando-o na forma de indícios,
materialmente detectados uns, outros não, mas todos interiorizados na forma
espiritual que é já a colheita, o “logos” em acto.

O grande instrumento do ser humano, que, em acto, se confunde com o
mesmo acto vígil do ser humano, é esta inteligência lógica, que mais não é do
que o acto de interiorização formal, lógica, das formas lógicas presentes em
tudo o que se dá a ver ao ser humano: este “ver” engloba quer os tradicionais
cinco sentidos, ditos sensíveis (quer dizer, materialmente sensíveis) quer a
pura inteligência, não como eventual sexto sentido, mas como acto que é a
intelecção –, isto é, o meu acto na forma do sentido do que me transcende –
de tudo o que se apresenta como literalmente “legível”.

É sempre esta legibilidade que dá verdadeiramente o que é o real, na rela-
ção com cada ser humano, que está em causa em Platão, especialmente no que
ao governo da “polis” diz respeito, pois tão precioso bem não pode ser posto
nas mãos de quem precisamente não saiba ler, não seja exactamente esse que
melhor sabe ler, pois é esse o único que deve ser o governante, pois é o único
que o pode logicamente ser. Como no caso do piloto do navio, o “cibernauta”,
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qualquer outro governante tem de saber quais as rotas navegáveis e quais as
que o não são, e tal de modo não estático, mas dinâmico, pois, no mundo, que
é só um, no lugar do movimento, tudo se move, apenas a sabedoria, como o
“Logos” de Heraclito, permanece o que é.

Mas há sempre um qualquer mínimo resquício desta sabedoria em qual-
quer ser humano: por isso, mesmo sem ser o sábio que deve governar a “po-
lis”, cada ser humano sabe que não é autárquico e que precisa de outros seres
humanos. Assim, sabendo desta pessoal, mas universal – no conjunto de to-
dos os seres humanos – carência, os seres humanos, isto é, cada um, mas mais
do que um, juntam-se em “uma casa” (“mian oikesin”; o texto diz “pollous
eis mian oikesin” (369 b): com o sentido de “muitos numa casa”), de forma a
que a diferencialidade e a diferenciação real das carências, mas também das
capacidades que cada um em si traz, se integrem e permitam, por meio da ac-
ção variada segundo os talentos de cada um, suprir as carências de cada ente
humano individualmente considerado, mas tendo como horizonte a supressão
das carências de todos.

Tal horizonte só é possível nesta “casa”, onde há talentos bastantes para
todas as carências. Nasce aqui quer a complexificação, que é necessária,
quer o crescimento, também necessário em função desta complexificação,
da mesma cidade. Todos estes processos decorrem da ontologia do indiví-
duo humano. Nenhum se deve ou pode dever a qualquer forma voluntarista-
caprichosa de acção humana. Pelo contrário – e vai ser preocupação constante
de Platão –, nada do que se passa a este nível deve depender de um suposto
livre-arbítrio incondicionado do ser humano.

A ontologia própria do ser humano impõe limites ao seu próprio desen-
volvimento quer individual quer universal-específico, sob pena de perda da
mesma humanidade.52

52Um sentido, supostamente moderno, de total liberdade de desenvolvimento da humani-
dade, mesmo feito com base em capricho, pode conduzir à simples aniquilação da mesma
humanidade como tal: e um substituto da humanidade, mesmo na continuidade desta, não é o
mesmo que a continuidade desta no que é, como é, como bem viu o realizador Steven Spiel-
berg, na obra Inteligência artificial, em que há continuidade da forma do “logos” humano, mas
na forma de máquinas capazes de com ele jogar: mas já não há seres humanos, apenas uma
sua memória monumental e lógica, o que não é bem o mesmo... Por outro lado, estas formas
de experimentalismo com a ontologia humana, com base na desculpa de que não há uma “na-
tureza” humana, fazem sempre lembrar as experiências do Dr. Mengele e de seu senhor, Herr
Hitler.
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A casa do homem, casa humana, nasce, assim, da constatação da depen-
dência de cada ser humano de uma literal colaboração de outros seus seme-
lhantes, com seus dotes negativos e positivos. O governo da cidade é o go-
verno da interacção destes dotes, mediatizados pela inteligência de quem os
possui. O fim da cidade não é o bem próprio exclusivo de cada um destes
seres humanos, mas o bem-comum de todos eles, que se faz da necessária in-
tegração sinfonial do bem próprio de cada um, que é o bem próprio de todos.

A cidade é, assim, definida como uma habitação, uma “ksynoikia”, isto
é uma “oikia” comum, uma casa comum, em que se agrupam, por razões de
necessidade estrutural ontológica, vários seres humanos. Não é um contrato o
que faz nascer a cidade, é algo de muito mais profundo, é a própria ontologia
do ser humano que a tal obriga. Esta obrigação nada tem de ético ou de man-
datório, num sentido jurídico, é, também ela, muito mais profunda, radica no
acto mesmo que ergue o ser de cada entidade humana individual, percorrendo
transcendentalmente toda a espécie.

Tudo o que decorre desta estrutura ontológica, como efeito necessário
dela, da sua incompletude, não-autarquia, determina necessariamente tudo o
que vem a ser o domínio da ética e da política e, nesta, o domínio do direito.
Nada na ontologia da “polis” faz sentido sem esta intuição fundamental da
não-autarquia humana. Mais, toda a metafísica e física não apenas de Pla-
tão, mas, também e sobretudo, de Aristóteles depende deste sentido, alargado
a todo o cosmos, de uma fundamental e transcendental não-autarquia intra-
cósmica. Para um e outro destes autores, a única realidade autárquica está
para lá do cosmos, como seu vário fundamento primeiro e último, o bem, no
caso de Platão, o acto-puro/motor-imóvel, no caso de Aristóteles.

Todo o contrato que possa haver na “polis” é posterior ao seu nascimento
e funda-se sempre na necessidade de encontrar normas que possam servir o
sentido de um bem-comum, sem o qual a “polis” não pode sobreviver, pois,
não havendo qualquer forma de autarquia humana, apenas o labor comum,
que se serve da diferenciação positiva de dons existente entre os habitantes
constituintes da “polis”, pode suprir, de modo pelo menos suficiente, todas as
carências necessariamente provocadas pela não-autarquia humana. A norma-
tividade não serve para algo tão superficial como regular a vida ou as acções
dos indivíduos da cidade, muito menos para controlar estes – no que é sempre
um acto de tirania –, mas para permitir a mesma vida, pois, sem regras que
sirvam o bem-comum, a vida na cidade e como cidade – e não há outra forma
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humana de o fazer, pelo que é a própria existência humana que está em causa
– não é simplesmente sustentável.

Por esta razão, a lei nunca pode ser fruto de uma qualquer vontade, de um
qualquer capricho, de uma qualquer forma que não respeite isso a que a lei
deve servir e isso que a lei tem de respeitar. Nasce nesta constatação o sentido
de uma “naturalidade da lei” e mesmo o de uma “lei natural”. Ambas as ex-
pressões são muito discutíveis, sobretudo a segunda, dado que na natureza não
há propriamente leis, por um lado, e, por outro, porque a lei humana não imita
propriamente isso que seriam as leis da natureza, mas servem para indicar que
há realmente uma continuidade ontológica entre a estrutura ontológica do
ser humano e tudo o que lhe diga respeito enquanto sujeito e objecto de actos
próprios e decorrentes da sua mesma estrutura ontológica.

Assim, não é uma lei qualquer a que pode haver numa “polis”, se essa
“polis” quer poder continuar a ser o que é. Nem todas as leis permitem que
a “polis” sobreviva como tal. Tal foi o que Kant percebeu, quando teve de
se deparar com o problema da possibilidade de sobrevivência de uma hu-
manidade à qual tinha acabado de retirar toda a possibilidade de referência
metafísica real. Encontrou essa possibilidade de sobrevivência na universali-
dade e necessidade do “imperativo categórico”, cuja estrutura transcendental
– ironicamente, porque metafísica – implica o imediato e mecânico serviço
do bem-comum. O aspecto mecânico tem tornado a descoberta pouco ape-
lativa aos olhos de uma modernidade deliciada com a possibilidade sofística
da universalidade da tirania. No entanto, apenas uma acção que, ponderada e
prudentemente, sirva o desígnio de um bem universal em acto pode permitir
a sobrevivência sem prazo finito da humanidade, no que será a sua, então ver-
dadeira, “polis”. Não será ainda a “cidade de Deus”, mas terá a estrutura de
que esta necessita para poder ser.

Note-se que quer a “polis” platónica, dita “ideal”, quer a “cidade de Deus”
agostiniana quer isso onde imperasse o “imperativo categórico” de Kant não
são utopias, como vulgarmente se costumam designar, mas reais possibilida-
des (teóricas, como todas as possibilidades, enquanto tais), realmente passí-
veis de poderem ser na concretude humana, bastando para isso que os princí-
pios teóricos de possibilidade fossem passados à prática. Tal não é impossível,
embora seja altissimamente improvável. No plano da relação do puramente
filosófico dos exemplos apresentados com o religioso, encontramos a famosa
frase mandatória de Cristo: “amai-vos uns aos outros como eu vos amei”,
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que, dentro do sentido da narrativa teológica dos Evangelhos, fornece a pre-
cisa fórmula de um bem-comum perfeito, mas realizável na sua perfeição,
que assume e resolve a questão da imperfeição da não-autarquia humana.

Assim sendo, a questão da não-autarquia é não a questão da negatividade
humana, mas a questão da real perfeição como não-autárquico do acto hu-
mano. Esta verdade tem sido de difícil compreensão, preferindo muitas pes-
soas serem mecanicamente perfeitas – no fundo, querem ser Deus – a serem
perfeitas como possibilidade de transcenção de uma imperfeição. A perfeição
dada não tem qualquer mérito que a acompanhe: neste sentido, Deus não tem
mérito, é o puro bem, o que não é ter mérito algum, por mais chocante que tal
evidência possa ter (talvez tal explique o mérito da criação...).

Ao ser humano compete todo o mérito do avanço ontológico de que for
capaz e que realizar, sendo capaz. Em termos platónicos, a perfeição do ser
humano consiste na possibilidade que o bem lhe deu de poder ser algo de
mais próximo do bem quando morre do que quando nasceu. Só que Platão
percebeu que, num universo com a estrutura deste em que estamos, toda a
possibilidade de mérito próprio de cada ser humano passa por um acto que
nunca o implica apenas a ele como indivíduo isolado, mas que implica sempre
o todo do universo, especialmente essa porção que é sua próxima, que está no
seu espaço “oikético”, que constitui a sua vizinhança, a sua “oikonomia”, o
seu lugar eco-nómico.

Esta vizinhança não é primariamente espacial ou temporal, mas ontoló-
gica. Esta vizinhança é a relação política. A “polis” é o acto de relação
política necessária entre seres humanos.

Conclusão

Da “polis” como única forma de possibilidade de bem-comum e de
desenvolvimento pleno das potencialidades humanas

Por tudo o que ficou dito acima, podemos perceber que Platão, através
da sua análise lógica da matriz metafísica da “polis”, isto é, do seu estudo
“en logo”, como ideia, como possibilidade, percebeu que esta mesma rea-
lidade modelar é o único modo de ser possível haver humanidade. A “po-
lis”, como modelo paradigmático, não é um acontecimento histórico, fruto de
uma qualquer evolução material e biológica, mas a pura possibilidade lógica
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e lógico-ontológica de poder haver uma qualquer evolução que possa permi-
tir a quaisquer entidades materiais-biológicas tornarem-se naquilo que é o ser
humano em todas as suas potencialidades e respectivas actualizações.

É o modelo metafísico de “polis” como possibilidade de harmonizar as
carências e virtualidades positivas de certas entidades que permite que possa
haver uma qualquer integração relacional entre essas mesmas entidades. Sem
esta possibilidade relacional, nunca se poderia constitiur uma qualquer “po-
lis” e nunca teria havido qualquer coisa como uma “humanidade”. A cidade
nasce, assim, da possibilidade da integração funcional reciprocamente ontolo-
gicamente positiva dos diferentes entes que, na cidade, irão ser, por via dessa
mesma integração, humanos.

Se está presente na ontologia própria de cada indivíduo humano isso que
é a possibilidade da “polis”, sem esta mesma presença ontológica no seio
ontológico de cada ser humano, não haveria “polis” e não haveria ser humano.
Então, se, do ponto de vista ontológico, o ser humano é anterior à “polis”, do
ponto de vista lógico, há uma necessária concomitância – ontológica, não é
paradoxal – entre ambos.

Por tal, todo o atentado contra o indivíduo humano, contra a pessoa hu-
mana, é um atentado contra a “polis”, mas também qualquer atentado contra a
“polis” é um atentado contra a pessoa humana, não apenas em sua concretude,
mas sobretudo em sua mesma essência, na forma da sua mesma possibilidade.

Só há humanidade, porque é possível haver uma forma de integração das
ontologias individuais próprias de cada indivíduo humano. E esta é a estrutura
fundamental da “polis”: a possibilidade de relação integrativa das diferentes
ontologias humanas concretas. O seu óptimo será o bem-comum de todas
estas ontologias em acto, de cada uma e de todas concomitantemente, em per-
feita integração em que o bem máximo próprio possível de cada uma é atin-
gido no mesmo acto em que o bem máximo de todas também é atingido. Tal
implica imediatamente que do bem próprio de cada uma faça necessariamente
o bem máximo próprio de todas e de cada uma das que consigo co-existem,
no sentido mais forte deste termo.

O bem-comum é, assim, sempre, o bem máximo de cada ser humano,
mas em integração sinfonial como o bem máximo, possível e real, de todos
os outros, em acto, em cada instante. Tal não é uma utopia, mas o modelo da
“polis” perfeita. Ora, é este modelo que Platão se propõe tratar na Politeia. De
uma vez por todas, Platão mostra qual o fundamento metafísico da dimensão
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política da realidade humana. A política nasce da necessidade que cada indi-
víduo humano tem de bens que não pode, por si só, adquirir. Nasce, assim, da
carência humana, concomitante de uma incontornável não-autarquia. Todos
os seres humanos precisam de todos os seres humanos. Apenas no âmbito da
diferencialidade dos dotes próprios de cada indivíduo, todos diferentes, por-
tanto, todos com dotes não iguais, é possível encontrar a variedade necessária
para a possível completude da colmatação das diferentes carências.

A carencialidade, se bem que estrutural e persistente nessa sua mesma
estruturalidade, é infinitamente variável em seu pormenor. E é-o de forma ne-
cessária. Assim, há uma real infinitude virtual da carência possível, pelo que a
relação do ser humano com a carência é sempre dinâmica em seu detalhe. As-
sim, há uma dialéctica infinita em potência entre o ser humano e a sua carência
e a possibilidade de a contrariar. É esta dialéctica que constitui o movimento
que institui a cidade, pois ela não é viável senão através do recurso a tercei-
ros, incluídos no processo dialéctico individual de cada ser humano como seu
adjuvante no que às carências para as quais é incompetente diz respeito.

Este auxílio é a base real da economia. A economia nasce da não-autar-
quia humana e da possibilidade de anulação das carências, possibilidade que
só é porque é política, quer dizer, porque implica necessariamente a relação
com outro ser humano, esse que pode contrariar a carência que eu não consigo,
e, assim, infinitamente. A base de toda a política é uma relação económica,
mas toda a economia é essencial e substancialmente política.

Se bem que o modelo paradigmático da “polis” permita – aliás, todo ele
depende de – a possibilidade da perfeição actual do acto da “polis”, não po-
demos deixar de perceber que a “polis” só é porque nasce da imperfeição in-
dividual de cada ser humano. Assim, a “polis” é o lugar da imperfeição, mas
não está condenada a permanecer o lugar da imperfeição, pois constitui-se
propriamente como o lugar da possibilidade da superação da mesma imper-
feição, através da cooperação – deve ser literalmente entendida – entre todas
as imperfeições no sentido de uma perfeição comum actual: o bem-comum.

Tal realização actual, mais ainda do que uma “philadelphia”, seria o reino
total da amizade, de uma amizade que não uniria apenas dois seres humanos
através do acto de realização do bem do outro pelo bem do outro, mas que
reuniria toda a humanidade, na realização universal de tal acto, infinitamente.
Tal cumpriria o papel salvífico da irradiação da luz agatónica do sol.

Se não se cumpre, tal não se deve a qualquer defecção da luz solar, mas
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apenas à fraqueza ética e política de cada ser humano, que não se realiza, na
“polis”, no melhor das suas possibilidades, isto é, no melhor das possibilida-
des de todos os seres humanos que nela estão. Por mais que doa, a crentes e
não crentes, na verdade, a culpa não é do deus, mas de cada um de nós.



i
i

i
i

i
i

i
i



i
i

i
i

i
i

i
i

4 Paulo e Platão – O Bem e a
Salvação dos homens

São Paulo não pode ser reduzido a um híbrido histórico formado pela
sua composta origem de judeu e de grego e de romano, a que se acrescenta
ainda o elemento, histórico, mas também imediatamente trans-histórico, da
sua conversão divinamente provocada, que mais aumentaria ainda a confusão
etiológica da sua entidade própria. São Paulo é obviamente tudo isto e muito
mais, mas é sobretudo um homem, isto é, um membro da espécie humana em
que, na sequência semântica da sua vida, se dá uma verdadeira conversão a um
novo kosmos e a um novo entendimento do modo como esta ordem ontológica
funciona, não apenas na imediatez de um contacto sensível e político com os
homens e as coisas, mas em seu mesmo primeiro e último fundamento. Em
São Paulo, o divino Alfa kai Omega toma posse de uma inteligência que deixa
de ser pessoal, no sentido psicológico do termo, e passa a ser pessoal, num
sentido verdadeiramente transpessoal, em que Paulo é o profeta do intervalo
entre Alfa e Ómega.

Quer isto dizer que São Paulo não é fundamentalmente judeu ou gentio
qualquer, mas o homem só homem, eleito para paradigmaticamente servir de
angelos do verbo, do logos que medeia entre o Alfa e o Ómega. Ora, este
verbo, que estava antes do princípio, está no princípio, no meio e no fim e
em todos concomitantemente, não tem nação ou raça ou cidade próprias: é
verdadeiramente universal. O verbo é o único cosmopolita. Mais, não se
limita a andar de cidade em cidade, é o que faz com que possa haver cidades,
é o que faz com que possa haver assembleias de homens, quaisquer; é o meio
ontológico que permite que haja comunicação entre pessoas, de outro modo
incomunicáveis entre si. É o garante primeiro e último da possibilidade de um

Proposta de arranjo das publicações de Américo Pereira , 187-202
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bem comum, de uma salvação também já histórica para a humanidade como
um todo.1

Este Logos não é judeu ou pagão: judeus e pagãos são no e pelo verbo.
Se a Carne humana do Verbo se manifestou em terrenos judaicos e no seio
de um povo de tradição judaica, não o fez como privilégio para tais terras
ou gentes, mas como mesma manifestação universal de um universal Verbo,
cuja finalidade é o bem de tudo, irrestritamente, não de uma qualquer restrita
parte. O carácter híbrido de São Paulo serve perfeitamente este sentido de
manifestação não restrita do Bem dos bens para o bem de tudo. Um espécimen
rácica ou tradicionalmente puro não serviria de haste matriz para o enxerto de
um profeta para o diverso dos povos. A “impureza” política de Paulo é o novo
índice de uma nova forma de pureza, forma em que todos os homens podem
ser semelhantes, forma que ultrapassa todo o ruído ontológico da história,
forma que imediatamente situa a humanidade num mesmo nível ontológico e
de ontológica dignidade: são todos homens, esses aos quais Paulo vai pregar
o Eu Angelion, que é mais do que uma qualquer “boanova”, é o Bem Novo,
o novo sentido do absoluto do bem, dito na voz do absoluto Logos incarnado,
isto é, marcando com a sua presença um topos ontológico cujo absoluto de
realidade necessitava ser salvo.

Já é esta a lição presente no drama fundamental de um Job, símbolo onto-
lógico maior que Cristo veio tornar real, não já apenas como realidade simbó-
lica, puramente semântica, mas como realidade plena em verdadeira assunção
lógica do bem presente na também por Deus criada matéria. É no exercício
deste serviço de e da salvação do todo do mundo de suas humanas imundícies
que Paulo casa perfeitamente com a vetusta tradição grega.

A Nova de que Paulo é cósmico arauto não é apenas a vulgar ”Boa Nova”,
que, sendo boa, não deixa de ser apenas uma notícia: Paulo não é o repórter
ou o pregoeiro de uma qualquer nova que é boa, mas apenas enquanto notícia.

1A necessidade de uma possibilidade soteriológica presente já na vida biológica do ho-
mem marca as grandes formas de pensamento universal, mesmo aquelas que remetem para
uma ”outra vida” o cumprimento soteriológico integral. Sem esta cura integral do bem do
homem, qualquer posição antropológica não passa de uma tirania: apenas a maldade própria
do tirano pode querer a impossibilidade soteriológia do homem ”nesta vida”. Tal vontade é
manifestamente "demasiado humana", sem a grandeza divina da grácil dadivosidade. Propo-
sitadamente usamos termos do anticristão Nietzsche, que percebeu perfeitamente a grandeza
divina da dádiva.
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Não. Paulo vai manifestar a todos os homens, independentemente de suas pe-
ripécias históricas, que o Novo Bem aconteceu e permanece acontecendo, que
a salvação do homem é possível, não apenas a salvação de um povo histórico
eleito pelo capricho qualquer de um qualquer deus, mas a salvação de todo
o homem que se deixar salvar. O Novo Bem da salvação do homem, não a
mensagem de Cristo, mas o Acto de Cristo, Acto que é a sua mesma magna
mensagem, dado em suprema graça a todos os homens.

São Paulo é a figura de «todos os homens». Paulo é o modelo do oiko-
menos, da ecuménica soteriologia do Novo Bem anunciado. Trata-se de uma
verdadeira nova «ecologia», em que o Logos do mundo é o acto salvador de
Cristo, acto para todo o kosmos, acto cuja oikonomia é realmente católica, não
num sentido político, imperial, do estender de um qualquer poder humano so-
bre a humanidade conhecida, mas no sentido de um acto de amor por toda
a humanidade, não apenas a conhecida, mas a que se estende desde o acto
criador de Deus, até que haja humanidade, onde quer que haja humanidade.
Paulo é o literal anthropos katholikos, paradigma do ser humano universal,
apenas humano, mas universal, universal em sua simples e básica humani-
dade. Mesmo nas suas imperfeições, Paulo é o paradigma da humanidade de
carne em busca da salvação. Mesmo na sua paixão, antes e depois da conver-
são; mesmo no risco de irracionalidade que todas as paixões em si inevitável
e necessariamente comportam. Paulo é o homem perfeito como homem im-
perfeito.

Ora, é precisamente este homem que há que salvar: a salvação em Cristo
não veio ao mundo para Cristo; veio ao mundo por Cristo; não veio para o
homem perfeito, mas pelo homem perfeito, para o homem imperfeito. Desde
a retirada terrena do Perfeito, cabe apenas aos imperfeitos, por seu mesmo es-
forço de aperfeiçoamento, dar testemunho da perfeição, não porque a possuam
em acto, mas porque – e é a profundíssima lição do casal primeiro – são dela
capazes; esforço que é infinito, exactamente porque há uma perfeição possível
no e para o homem, possível, mas apenas em assimptótica aproximação, ca-
minho que requer uma infinitude de possíveis actos de aperfeiçoamento. Mas
perfeição que é desde sempre possível, sob pena de hereticamente se pers-
pectivar Deus como estulto ou mau, mas também perfeição de que o homem
nunca é realmente capaz. Uma humanidade em que a bondade decorresse
necessariamente de sua natureza potencial ou dela decorresse sem esforço (é
a lição de Job) nunca teria precisado de Encarnação de Verbo algum. Se o
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Verbo incarna é porque o homem é, se revelou historicamente incapaz de tirar
por si só o melhor de si mesmo enquanto possibilidade. É o possível, mas
improvável Job que, em cada homem, clama pela salvação operada por uma
bondade de que suspeita, mas em que não confia o suficiente para a ela e nela
se converter.

O papel evangelizador mais não é do que esta pedagogia de salvação pelo
anúncio do Acto do Mestre, único pedagogo que pode pegar delicadamente
na mão da criança auxiliando-a no caminho para a casa de Sofia, casa do Pai.
O papel do híbrido Paulo é o deste paradigmático pedagogo substituto que
tem de persuadir a criança a querer ser ajudada, mas sem violência. As cri-
anças são os homens todos de todo o mundo e de sempre. Só um homem
grande e diverso como o mundo pode ser escolhido para tal empresa. Assim
Paulo foi. Reparemos como não são necessários olhos de uma fé sobrenatural
para perceber o que aqui está em causa. Com uma subtilíssima inteligência,
quem escolhe Paulo escolhe precisamente aquele que racionalmente está qua-
lificado para o exercício do mister que dele se requer. Sem artificialismos ou
manifestações que poderiam ser compreendidos como anti-naturais, o carácter
polimorfo de Paulo permite racionalmente o contacto com a comunidade tam-
bém polimorfa extra-judaica. Ora, é precisamente nesta inteligência profunda
que Paulo e os gregos se encontram, apesar do desencontro, mais aparente do
que real, do Areópago.

Sem uma fundamental profunda consonância ontológica nunca o Bem
Novo do Evangelho teria tido o encontro que teve com o que de mais grandi-
oso o pensamento helénico possuía. E, no entanto, esse encontro deu-se, esse
encontro dá-se. Mas não é da real, mas pouco profunda convergência histórica
que aqui se cuida: numa lógica causalista positivista e historicista, a anedota
do Areópago deveria marcar com ferros de necessidade a relação entre o pen-
samento helénico e a Nova que Paulo carrega. Este desencontro, nos absolutos
inícios do Novo Tempo da Boa Nova, deveria ter triunfado, se apenas uma ló-
gica historialista estivesse em causa: «depois te ouviremos», isto é, nunca te
ouviremos, homenzinho que nada de racional trazes à colação dos homens da
razão da racional Atenas. Num regime de superficialidade social e cultural
de circunstância, isso que Paulo tem para anunciar não teria podido criar raiz
que fosse mais do que efémera radícula, levada pela primeira intempérie ló-
gica que fustigasse sua insubstante radicação. É o que acontece com todas
as realidades históricas, no sentido superficial, a que nos habituaram séculos
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de racionalismo sem razão e de positivismo sem radicalidade ontológica: sur-
gem, agitam as loucas águas psicológicas de homens sem abismo interior e
ondulam moribundas para as margens do esquecimento. Espuma cultural.

Ora, o que Paulo tem para dizer não é espuma cultural, como não era es-
puma cultural o que os antigos helenos, muito mais próximos de Deus em seu
paganismo do que muitos de nós neste mundo que já nem pagão sabe ser, ti-
nham a dizer e disseram acerca precisamente dos mesmos grandes problemas
que a Boa Nova visita revisitando. A preocupação com o bem ontológico do
que é é a marca que distingue o santo, independentemente do modo cultural
histórico como é caracterizado. Esta preocupação, que é um dado ontológico,
isto é, faz parte do modo de ser possível do homem – poderia não fazer – é
verdadeiramente o anjo, o mensageiro ontológico que liga o homem à sua ori-
gem: sem esta preocupação, o homem seria apenas um qualquer vivente sem
capacidade de ligação profunda – ontológica – com o demais, poderia, até,
ser feliz, num sentido muito moderno e burguês do termo, mas não possuiria
qualquer profundidade; seria mais um animal, mas não seria o animal racional
de que ainda se vai orgulhando ser, pelo menos alguns...

Por outras palavras, é esta ligação não material com a realidade das ou-
tras coisas, dos outros seres que faz do homem homem. Esta preocupação é a
mesma definição do espírito. Logos, nous ou pneuma, pouco interessa, para o
que aqui está em causa, a sua definição erudita. O anjo do homem e de cada
homem é este espírito, que é concomitantemente logos, nous e pneuma. É
para a salvação deste ser, que é esta preocupação em carne, que o melhor do
pensamento grego emprega os seus esforços; não é outra a finalidade da in-
carnação do Logos. Se Paulo, inicialmente derrotado no Aerópago, consegue,
por meio da posteridade das sementes que lança em vida, triunfar de todos
os Aerópagos helenos suficientemente atentos, é porque, embora com alguma
demora, as notas dos cânticos ao ser dos pagãos helenos e seus filhos e as no-
tas dos cânticos dos filhos de Emmanuel acabam por encontrar fundamental
harmonia. E não há harmonias falsas.

Mesmo procurando muito bem e com muita atenção, não é fácil encon-
trar em patentíssima manifestação presenças claras de pensamento grego nos
escritos de Paulo. À maneira de um Nietzsche, poderíamos mesmo conside-
rar Paulo uma verdadeira antítese cultural e humana do homem helénico: se
bem que sempre fruto de néscias generalizações, este último aparece como a
encarnação das humanas virtudes de humana grandeza, tão grande grandeza
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que acaba por emprestar aos deuses esta sua mesma grandeza, criando deuses
imensos, feitos à sua imagem e semelhança – é a tese de Xenófanes (n. Co-
lofon, c. 570 a. C.), paradigmática de todos os reducionismos moralistas da
ontologia própria do divino –, homem helénico que não tem medo de coisa
alguma, é sempre senhor de si mesmo, é racional, activo, positivo, alegre, etc.

Paulo passa grande parte do seu escrito tempo a recriminar algo ou al-
guém, parece ser um fraco sem grande iniciativa ou mesmo sem iniciativa
própria, pois só faz o que lhe é ordenado por um deus, deus que, ainda por
cima, é de difícil caracterização, que não se consegue ver ou tocar, que se
manifesta apenas ao modo do velho demónio socrático: pessoal e talvez anti-
político, misterioso, mas sem a grandeza frenética e quente dos órficos, bacan-
tes e demais deuses tradicionais. Paulo não será mesmo um cidadão romano
e grego que resolve prescindir da nobreza humana e cívica de sua cidadania,
concreta e eficaz, em favor de um miserabilismo próprio de escravo, coisa de
”judeus”? Há ou não uma grandeza própria do discurso de Paulo que possa
explicar o seu triunfo, em termos humanos e sem ter de se recorrer a um Deus
que se impõe não por meio da possível persuasão histórica e cultural, única
pedagogia de que o homem é capaz, mas apenas por meio de uma violência
sobre as convicções dos homens, pior das violências, pois, ao contrário da
física, é subtil e perigosamente insensível?

Paulo é ou não um bom anjo humano deste angelion divino? Há ou não
grandeza na sua palavra? Trata-se de um mísero escravo tentando ressentida-
mente levar os outros homens a tornar-se como ele também escravos ou é uma
voz de libertação e, portanto, de liberdade?

Depois de se ler Paulo, algo é manifesto: Paulo não ajuda... Psicologi-
camente marcado, gasta efectivamente muito tempo com insignificâncias e
aparentemente grande parte do discurso assemelha-se muito a um exercício
de humilhação e auto-humilhação política. Mesmo descontando as questões
culturais e históricas, há uma atitude de Paulo que parece situá-lo mesmo
nos antípodas do homem e do pensamento helénicos. Mas, então, como foi
possível o encontro entre isso que Paulo diz anunciar e a matriz maior do
pensamento grego? Deu-se independentemente de Paulo?; contra Paulo?

Não. Nem independentemente nem contra. Os grandes progressos espiri-
tuais e intelectuais da humanidade não se dão com acompanhamento de fan-
farra, mas por meio de saltos imperceptíveis em seu incoativo momento, mas
que, depois, vão ganhando presa, campo, altura, vigor, não por causa de qual-
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quer fanfarra, mas porque correspondem a momentos de cairóticas intuições
acerca do que as coisas são em seu mesmo fundamento. O que Paulo anuncia
fundamentalmente não são as coisinhas mesquinhas que povoam seus escri-
tos: essas morreram com os homens mesquinhos que as provocaram; Paulo
anuncia exactamente aquilo por que foi derrotado politicamente no Areópago:
que o princípio ontológico de tudo incarnou e veio, feito homem, travar ami-
zade, de outro modo impossível, com os homens.

Ora, sem mais, e na sua superficialidade de coisa dita e não pensada, tal
mensagem pode ser imediatamente imperceptível para a assembleia dos re-
presentantes dos helenos de Atenas, mas, na profundidade meditada do que
tais palavram carregam, um grego bem treinado em filosofia platónica tem
muito que perceber e numa linguagem que pode perceber. Paulo limita-se a
ser Paulo, isto é, aquele que transporta, em linguagem e língua grega, em mun-
dividência grega, a Boa Nova que aconteceu num mundo cultural e histórico
muito diferente, que foi dita numa linguagem muito diferente, imperceptível
para os helenos, não porque não soubessem traduzir as palavras, mas porque
não tinham mundo para lhes poder acrescentar o sentido e as palavras só ga-
nham sentido pelo sentido que transportam e em que vivem, não possuem
sentido em si mesmas, em seu mesmo ser material.

Paulo é o anjo político que faz a mediação entre dois mundos, casando-os
definitivamente, ainda que tal pareça não acontecer a uma primeira e descui-
dada vista. Se é famosa a «tradução dos setenta», a discreta «tradução do um»
é a fundamental: Paulo, em quem quatro mundos coexistiam – lembremos:
helénico, romano, judaico e cristão –, é a única síntese viva possível capaz de
fazer a ponte literalmente ontológica entre o mundo do pensamento clássico
– que ele era – e o novo mundo – que ele também era – composto pela antiga
tradição hebraica e pela emergente tradição cristã. Há aqui uma interessante
ironia (divina ironia): o primeiro areópago a converter não era o de Atenas,
que semanticamente não tinha grande importância, mas o areópago interior de
Paulo, a sua assembleia interior de mundos. Uma vez operada esta conversão,
de que não há manifestação brilhante em damascena estrada, estão lançadas
as bases de possibilidade do que se pode chamar a evangelização do grande
pensamento helénico.

Não se trata de um mero encontro cultural, mas da entrada em sintonia,
por meio de uma série de conversões, isto é de reais metanóias, do que há
de fundamental no logos do mundo cristão emergente com o que há de fun-
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damental no logos do mundo helénico, então em manifesta decadência. Este
encontro não dotou apenas a mensagem cristã com ferramentas intelectuais
de que não dispunha, dado que Cristo não era propriamente um profissional
da filosofia ou da teologia, mas permitiu literalmente salvar da perdição da e
na voragem histórica – que não sabe distinguir o trigo do joio em termos do
valor intrínseco de cada proposta de leitura da realidade – do que havia de
melhor no pensamento grego, precisamente tudo o que dizia respeito à grande
tradição polarizada em Platão.

É nos temas fundamentais da preocupação soteriológica da filosofia pla-
tónica que pensamento helénico e Paulo se vão encontrar, encontro que não é
casual, mas releva de um semelhante interesse soteriológico por parte de uma
tradição e outra ou, para ser mais fiel à realidade das coisas, do interesse sote-
riológico da tradição que atinge seu ponto mais alto com Platão e do interesse
soteriológico do acto de incarnação do Verbo. E é este casamento que vence,
desde há cerca de dois mil anos, todos os areópagos do mundo.

Foi este casamento que permitiu alguns dos desenvolvimentos qualitati-
vamente mais importantes da história da humanidade, é, por exemplo, este
casamento que vamos encontrar como fundamento das grandes peças jurídi-
cas surgidas na sequência dos trágicos eventos da Segunda Guerra Mundial,
na forma de várias declarações acerca de invioláveis direitos do Homem, im-
pensáveis, isto é, sem qualquer fundamento racional fora deste casamento es-
piritual. Notemos, aliás e como propositada nota contemporânea, que o enfra-
quecimento das garantias consignadas nestes documentos a que temos vindo
a assistir nos últimos anos corresponde precisamente ao enfraquecimento das
forças vitais deste longo e benfazejo consórcio. Procure-se à vontade na histó-
ria da humanidade que não se encontrará outro fundamento tão universal, tão
profundo e tão consonante com a ontológica realidade humana quanto aquele
que subjaz, melhor, que incarna como espírito destes documentos. Documen-
tos que foram pensados pela talvez última geração de cristãos inteligentes com
real poder na oligarquia mundial dominante.

Mas estes desenvolvimentos não teriam ocorrido se não houvesse uma
qualquer real substância na essência una, mas ricamente vária, das contri-
buições de ambos os membros do par. Mais uma vez sublinhamos, pela sua
inerente importância, o facto de o encontro se dar por causa não de factores
exteriores, mas de factores interiores à mesma substancial essência da grande
tradição metafísica helénica e da nascente grande nova tradição cristã.
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Há que concretizar. Este ponto nodal de relação íntima entre pensamento
helénico fundamental e nova tradição veiculada por Paulo reside em diferen-
tes, mas fundamentalmente consonantes intuições ou revelações do absoluto
do bem: sem esta intuição – do lado do homem – e revelação – por parte de
isso que como tal se revela e a que damos o nome de Deus –, não seria possí-
vel quer a existência da tradição hebraica quer da helénica. A paradigmática
história de Job serve para que se manifeste a intuição de um bem absoluta-
mente bom, bem que se revela como um em si transcendente, mas de que o
homem é capaz: capaz de intuir, capaz de procurar, capaz de assumir, capaz
de invocar, capaz de usar como absoluta bitola ontológica para avaliar de tudo,
mesmo das imagens de Deus. Job, que é, em acto, a inteligência contempla-
tiva e profética de quem escreveu o que escreveu – e de nada interessa saber
se foi um só homem se um colégio de homens –, é o acto de contemplação
e de transmissão política do sentido, já revelado no início do Génesis, mas
não compreendido, porque não incarnado em carne que infinitamente sofre,
do absoluto do acto de ser. Quem compreenda isso que Job compreende e em
nome de que se debate, compreende o que é o Bem platónico e todos os seus
derivados, maiores ou menores.

Cristo, em seu humilde papel de Deus incarnado, é o Job divino, a carne
real – já que a de Job é literária – em que o drama do sentido do absoluto se
vai efectivamente jogar, sendo-lhe pedido, como a Job, que não se atraiçoe,
isto é, que não atraiçoe Deus em si, ainda melhor, que não se atraiçoe como
Deus que, em si, é. Assim, o absoluto, absolutamente usando de seu livre
arbítrio para decidir, decide – e cada decisão de homem, divino ou não, é um
acto absoluto, logo, divino – assumir o amor pela criação na precisa ordem
de grandeza do criado: na ordem de grandeza do absoluto que tudo o que é,
por ser, é; ordem que apenas a morte, com tudo o que de absoluto manifesta
no tempo, pode mostrar. Foi esta relação que os membros do Areópago não
compreenderam, não poderiam compreender, pois, nem do sentido do abso-
luto do ser da tradição helénica dispunham já. Mas Paulo dispunha ou nunca
teria podido cumprir a sua missão, cujo fundamento reside exactamente na
aproximação destas duas intuições do absoluto.

Cristo veio mostrar no tempo, no lugar da sucessão dos actos finitos, como
pode o absoluto assumir a forma do relativo, não se relativizando, mas abso-
lutizando o relativo, isto é, pela última vez e por meio do meio mais potente,
foi mostrado o que há de absoluto em cada acto, em cada ser, em cada ho-
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mem; tão absoluto quanto o acto criador de Deus que o criou. E é este acto de
criação que torna tudo amável ao criador, tão amável que mesmo a pobre ma-
téria é amada, ressuscitando o Logos incarnado não apenas como espírito, mas
como espírito e corpo, elevando a matéria a uma dignidade formal inaudita,
mostrando que a mesma matéria também tem uma forma que lhe corresponde,
exactamente a forma como Deus a criou, presente no Verbo em acto eterno.
Tudo é amado por Deus, pelo que tudo deve ser amado pelo homem. Assim o
acto do Cristo na terra.

Quem acusa a tradição judaico-cristã de não possuir relevo intelectual não
percebe a grandeza do sentido desta nova forma de perceber a totalidade da
realidade, em que não há criaturas indignas, necessariamente criadas por um
deus mau – raiz de todo o maniqueísmo –, mas em que todas as criaturas, na
infinita riqueza da obra criadora, que todas as formas pode criar, são boas, no
acto de criaturas que são, porque são, em tal acto, obra de Deus. A própria
possibilidade do mal é um bem, que seria para sempre um bem, se ninguém a
usasse: seria eternamente possível, sem que houvesse alguma vez mal algum,
e todo o homem seria uma verdadeira «imagem» de Cristo, tal a «cidade de
Deus» de Agostinho.

Ora, esta nova intuição da criação, oferecida no e pelo discurso de Jesus,
mas oferecida à humana contemplação sobretudo nos seus actos não colo-
quiais, é de tal modo radical que nem mesmo Paulo a percebe na sua real
dimensão: se o tivesse percebido, o seu discurso seria um contínuo louvor a
Deus, mesmo quando tivesse de admoestar alguém, e não é manifestamente
isso que acontece. Mas são poucos os que perceberam o que está em causa e,
assim, Paulo está em humana ilustre companhia... Foi necessário o génio de
um Agostinho para se perceber a possibilidade de uma cidade de Deus, que
não é utopia, mas realização plena da natural possibilidade de bondade posta
por Deus no homem, nada mais natural, portanto. O que o homem não sabe é
ser fiel ao bem possível de sua natureza, como, aliás, Agostinho bem sabia.

É óbvio que é Francisco de Assis quem tira, em homem de estatura on-
tológica inteira, a conclusão da mensagem de Cristo acerca do bem possível,
manifestando-o em toda a sua acção, norteada pelo sentido de uma absoluta
bondade intrínseca a tudo, fazendo com que tudo mereça ser amado não ape-
nas pelos homens, mas e sobretudo, por Deus, que sumamente o sabe. A
necessária ecologia franciscana não é uma percepção superficial de uma qual-
quer genealogia segundo uma qualquer Gaia, terra material, mas o sentido
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profundíssimo de uma também profundíssima irmandade entre todos os seres,
irmandade que radica precisamente no absoluto ontológico que o seu criador
neles pôs e que é bom, como diz a narração genética do Génesis. É esta a bon-
dade ontológica matricial, matricial presença de Deus, por meio de seu acto
criador nas coisas, que os homens teimam em não querer ver, cegueira que os
mata ainda em vida, fazendo da sua vida madrasta e da sua morte a antítese de
uma irmã. A irmandade com a morte invocada por Francisco nada de estranho
possui, pois tudo, ser, vida e morte, está sob o abraço dos caridosos raios do
sol, figura brilhante do sentido criador irradiante do amor de Deus, que tudo
congrega num mesmo amplexo de ser e de inteligência.

É em nome deste amplexo, que Paulo não pode ainda compreender como
um Agostinho ou um Francisco, que a evangelização dos gentios é feita e o
primeiro gentio é exactamente Paulo. Ora, o simples gentio que já tinha, a seu
tópico e cultural modo, compreendido este sentido infinitamente universal de
isso que é o divino, que a tudo abraça como o sol abraça a terra, erguendo o
edifício da metafísica fundamental do pensamento helénico, foi Platão. É com
Platão que, ainda que não pareça a uma primeira vista e mesmo que disso não
tivesse consciência, Paulo se vai encontrar.

As grandes questões, que são sempre questões perenes, da humanidade
não se compadecem com modas ou outros fenómenos, por vezes espectacu-
lares, de índole superficial. A teofania crística não se destinou a introduzir
mais uma moda de pensamento ou de comportamento, mas ao supremo auxí-
lio do homem no sentido do seu labor salvífico próprio, labor em que nada o
pode substituir. Paulo é o arauto cosmopolita desta presença soteriológica, a
sua preocupação fundamental reside no anúncio desta nova forma de relacio-
namento com a possibilidade da salvação, possibilidade que foi demonstrada
em carne e de que já não é possível, para quem a tenha entendido, duvidar.
É a salvação do homem que está em causa: a salvação do homem individual,
pessoal, mas também a salvação do homem como espécie, como comunidade.
Para além do papel experiencial paradigmático da presença real de Cristo, a
que já não há acesso directo, mas meramente testemunhal, questão de fé, ir-
redutível a qualquer outra dimensão, há o conteúdo noético da mensagem do
Logos incarnado, isto é e propriamente, há a parte verdadeiramente lógica da
presença de Cristo – parte que, aliás, tão desprezada é – e que não requer qual-
quer esforço de fé, apenas um esforço de inteligência. E esta presença noética



i
i

i
i

i
i

i
i

198 Américo Pereira

de uma semântica pró-escatológica e pró-soteriológica não só não é destituída
de importância como é de fundamental importância.

E Paulo é o organon, o instrumento próprio e adequado para a fazer pas-
sar para a comunidade que não tem qualquer possibilidade de poder ter fé em
actos para os quais nada na sua experiência própria a pode ter preparado: eis o
grande condicionamento da atitude dos homens, sem dúvida inteligentes, do
Areópago aquando da visita de Paulo. O primeiro contacto com o povo, cuja
experiência ética e política se deu milenarmente fora de qualquer contexto
judaico, não pode ser feito por meio de uma fé para a qual não há objecto
possível, mas através de um acto de inteligência, único que pode abrir para a
possibilidade de um novo tipo de experiência, radicalmente diferente daquela
a que estavam acostumados. Será a inteligência a abrir o caminho para a fé
dos pagãos ou não será coisa alguma.2 A luz fulgurante do acontecimento da
metanóia paulina no caminho de Damasco não pode significar fundamental-
mente senão isto mesmo: que, para quem não teve o privilégio de contactar
directamente com Cristo e de fazer sua a experiência comum da nova Pás-
coa, o único modo de possibilitar a possibilidade da fé é através da luz da
inteligência, de uma inteligência que não é coisa representacional, mas acto e
símbolo da totalidade do homem, recolhendo, assim, fulgurantemente, em seu
acto, cabeça e coração” (distinções que abominamos, pois dilaceram irreme-
diavelmente o homem). O primeiro “gentio não cristão a ser convertido pelo
fulgor da inteligência divina foi o próprio Paulo. Paulo é, assim, o apóstolo
da inteligência, da luz, de uma fé que tem de necessariamente ser inteligência
daquilo de que é fé. Verdadeiramente, com Paulo, nasce a magna tradição da
fé em busca da inteligência”, que marcará os maiores do pensamento cristão.

Mas é aqui que a missão do neo-inteligente Paulo se encontra com a mis-
são do vetero-inteligente Platão: na cura da, no cuidado, que raia quase o
fanatismo, com a salvação do homem. Não é possível compreender não ape-
nas a filosofia, mas a filosofia e a vida de Platão sem entender a amorosa
paixão que dedicou ao bem comum humano – com as inevitáveis limitações
topo-cronológicas de que ninguém se pode libertar – e à busca ininterrúpta de
um inabalável fundamento inteligente, ou, se se quiser, racional para tal bem
comum. Não há Platão sem a intuição – fundamental para o destino da huma-
nidade – de um bem absoluto. Apenas este bem absoluto e a inteligência que

2É, aliás, esta uma fundamental lição estratégica para a contemporânea evangelização.
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dá o seu mesmo sentido podem servir de fundamento objectivo para o bem
comum, que, deste modo, não é um bem imposto de uma qualquer forma,
sempre não objectiva e, assim, tirânica, mas o natural bem universal de tudo.

Aprendera do mestre Sócrates que apenas uma vida inteligente no sentido
do bem era uma vida digna de um homem, sem o que o homem mais não é do
que um bicho entre outros, bicho um pouco mais sofisticado, mas sem nobreza
própria e próprio mérito. O bem de um só, o bem de alguns ou ou bem de uma
maioria não é necessariamente o bem comum, que é um bem de todos e para
todos. Ora, para mal de tiranos, oligarcas e democratas mecânicos, o bem
comum não pode não ser senão um bem objectivo, independente de psicoló-
gicos quereres ou de eficazes violências. Nenhum homem singular ou grupo
de homens pode ditar o que o bem seja, o que o bem é. O bem não é funda-
mentalmente uma questão ética, é fundamentalmente uma questão ontológica
e a ele se vai através de uma literal ontologia, isto é, através da inteligência
do que as coisas são, no que são, no que são totalmente, nas suas mesmas re-
lações, em seu mesmo necessariamente comum fundamento, fundamento que
necessariamente as habita individualmente, ou não seriam em absoluto, mas
que as habita a todas também, ou seria cada uma delas um universo à parte,
não constituindo um mesmo comum universo.

O bem, ontologicamente entendido, é isto, cujo nome, aliás, é secundário,
que faz com que tudo seja e com que tudo seja um todo. Platão, sem necessi-
dade de uma fé extra-racional, tinha já deparado com a providência (o nome,
como se disse, é irrelevante, interessa a coisa substantivamente). E isto em que
Platão desembocou não é objecto de fé religiosa, mas fundamento inteligente
para a inteligibilidade de qualquer fé religiosa. É este grandioso resultado
de um humilde esforço noético que vai constituir a ferramenta necessária –
poderosíssima – para tornar inteligível a parte noética da mensagem do Cru-
cificado: sem ela, esta mensagem, que contém, em si, numa outra forma de
linguagem, a mesma possibilidade de intuição, teria permanecido como mera
forma de relação psicológica com um homem especial, reduzindo irremedi-
avelmente a dimensão universal da mensagem de Cristo, que não se dirige
a uma qualquer psicologia, sempre limitada por espaço e tempo, mas ao es-
pírito, que funciona trans-espacial e trans-temporalmente, isto é, em registo
universal, verdadeiramente como ciência. Sem o encontro com a metafísica
do absoluto do bem de Platão, o cristianismo emergente teria sido mais uma
pequena ou grande seita fideísta e daí não teria passado.
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É a possibilidade de expansão universalista e independente de constrangi-
mentos culturais que permite que o sumo noético soteriológico da mensagem
de Cristo seja acedido não apenas por circuncidados ou outras minorias polí-
ticas quaisquer, mas por todo o filho de homem, trabalho semântico do Filho
do Homem. A metafísica real, por ser universal e incondicionada, une e li-
berta, na união, os homens (ao contrário das néscias disputas entre escolas
metafísicas, que de «metafísicas» apenas possuem o nome), permitindo o seu
encontro transcultural e transtemporal, num outro topos, apenas logikos, em
que apenas conta a sua inteligência, essa ponta do espírito que nos distingue
dos demais seres e em que nos confundimos com a aresta cortante de nosso
mesmo avançar vivente.

É, pois, apenas num Paulo metafísico, que talvez o próprio Paulo des-
conhecesse, que encontramos o grande arauto da salvação de Deus para os
homens: é o Paulo que Nietzsche não viu ou não quis ver, o Paulo que sobe
acima da mesquinhez do discurso ressentido e menor, dos recadinhos e quei-
xas, mas que, através disto tudo, se move, como que impulsionado por uma
força de atracção magnética de um fim tão grande e bom que nada pode mover
obstáculo ao seu encontro, força de que conhece concomitantemente a neces-
sária violência – lembremos o prisioneiro eleito na caverna platónica para ir
ver o sol, arrastado caverna acima até à abertura – e o doce sabor, já antecipa-
ção do sabor pleno de um bem infinito, revelado na luz que cega de Damasco.

Platão foi vendido como escravo, Paulo parece que escreve para escravos
e tem, por vezes, atitudes de escravo – ainda não entende a bondade infinita de
Deus, não é um Francisco de Assis, mas também não o pode ser ainda –, mas
num e no outro caso a grande preocupação consiste em trabalhar no sentido
de emancipar o homem de todas as formas de escravidão. E o único modo
de conseguir esta libertação é permitir que cada homem descubra o absoluto
do bem. Apenas esta descoberta pode dar verdadeira autonomia ao homem,
verdadeira liberdade, pois, então, não dependerá de qualquer outro homem,
de si mesmo enquanto tirano psicológico de si próprio ou mesmo de um deus
tirano, deus parasita do bem do homem, como o deus medial do drama de Job.

No fundo, com aquilo a que poderemos chamar «o evangelho de Paulo»,
evangelho noético, fecha-se um triângulo, que é mais do que teofânico, num
sentido vulgar e cultural, que é verdadeiramente «ontofânico», no sentido da
revelação do absoluto do ser, isso que é o verdadeiro divino, independente-
mente do nome que se lhe dá ou da relação que com ele se estabelece. A
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revelação está dada religiosamente, mas com total grandeza intelectual e raci-
onal, no Livro de Job, onde, de forma definitiva, o homem é instruído acerca
do absoluto do bem imanentemente presente em si e transcendentemente pre-
sente fora de si, mas manifestado em sua mesma imanência.

O mesmo trabalho, por meios diferentes, é realizado por Platão, ficando a
parte noética do trabalho semântico realizada. Faltava unir a revelação religi-
osa à revelação puramente noética: esta tarefa não é humana, dado que a parte
transcendente real não lhe é acessível, e foi cumprida pela mesma incarnação
precisamente do Logos. Mas esta não é noeticamente mágica, pelo que foi
necessário alguém que fizesse a ponte entre o mundo da pura noética do bem
e o mundo do bem revelado religiosamente: esta figura foi Paulo. Cultural e
intelectualmente, Paulo procedeu ao casamento entre a sabedoria de Job e a de
Platão, permitindo ao homem de boa vontade possuir o instrumento noético
total para poder acreditar no instrumento real de libertação, o próprio Cristo.
O que Paulo não pode fazer é substituir-se a esses no trabalho de inteligente
adesão ao homem salvador. Mas é o velho drama, por vezes trágico, de nos-
sos míticos pais Adão e Eva: criados inteligentes, dotados de um mundo para
contemplar com a sua mesma inteligência, contemplação que os poderia le-
var à relação com o Criador, mas que preferiram menorizar-se num acto de
poder tópico, mortal, selando um futuro de essencial estupidez actual de uma
humanidade criada divinamente inteligente em potência.

Ora, Paulo, nas e com todas as suas limitações profundamente humanas,
é o paradigma perfeito do homem que pode, ainda assim, perceber, mesmo
que com a forçada ajuda de Deus, o que o bem é, trabalhando no sentido de
anular realmente a tendência para a fuga a este sentido que o mito adâmico
nos dá. Se há apenas um «único necessário», apenas uma tarefa necessária,
Paulo é o homem comum que comummente transmite ao homem comum o
que esse único é: o bem, Deus como o absoluto do bem. Num mundo em
que o sentido actual do bem parece cada vez mais ameaçado, requere-se um
renovado esforço de revitalização das energias deste humilde trabalho da in-
teligência humana em humana ascenção para o bem, na recolha de um Logos
universal infinito por um logos finito, que só se constrói como acto humano
porque acto de sentido. O convite consiste em que cada um de nós, Paulos nas
nossas grandezas e misérias, assumamos a possibilidade da construção de um
bem comum, apenas possível a partir da contemplação do único grande Bem,
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única fonte que dessedenta todas as sedes, infinitas sedes de um infinito bem,
sede que é o homem, sede de Deus.



i
i

i
i

i
i

i
i

5 Da Filosofia da Linguagem no
Crátilo de Platão. Breve reflexão

5.1 O que está em causa

Se se atentar ao essencial da discussão entre Sócrates, Hermógenes e Crá-
tilo, perceber-se-á que o que está em causa neste diálogo vai muito para lá
de uma simples adequação superficial, físico-fonética dos nomes às coisas: é
toda uma tentativa de encontrar um fundamento lógico-ontológico para a lin-
guagem dos homens.1 Como é óbvio, ninguém discute a existência do facto
da linguagem: esta transcorre toda a humanidade conhecida, na sua diferen-

1Tanto quanto sabemos, esta discussão permanece insuperada, dado que, desde este texto,
nada se avançou substancialmente no esclarecimento da ontologia própria da linguagem. O
triste panorama contemporâneo relativo a esta questão deriva essencialmente de se ter posto
de parte a questão aqui debatida, autocomprazendo-se muitos dos contemporâneos cultores
do estudo da linguagem com questões menores relativas e redutíveis ao funcionamento da
linguagem, funcionamento que, aliás, tiveram o cuidado de reduzir também a algo de mecâ-
nico. Numa espécie de kantismo desiludido, prescindiram da real referência da linguagem à
realidade de que é ensaio de voz e refugiaram-se em meros jogos interiores a universos de
linguagem artificialmente definidos. A realidade da linguagem passou, pois, a ser meramente
fictícia, mas não capaz de verdadeira criação semântica, dado que, num jogo, as regras pré-
definidas tudo controlam. Trata-se, diferentemente do brincar, criador de suas mesmas razões,
numa actividade lúdica que é indiscernível de uma ontologia de pura graça, de uma procria-
ção meramente reprodutora, incapaz de capacidade criadora. Impotentes e estéreis jogos de
linguagem, incapazes de uma poiética ontológica, ontologia que é tarefa literal da linguagem,
sem a qual um qualquer suposto ontos, ainda sem logos, não se pode absolutamente manifestar,
dado que a sua manifestação é sempre e necessariamente segundo um qualquer logos próprio
e este é imediatamente linguagem ou não pode ser coisa alguma humanamente possível, por-
que humanamente referenciável. O modo da referência, dessa notícia que Agostinho tão bem
percebeu como mínimo necessário para o logos humano em acto, é a linguagem. O texto por

Proposta de arranjo das publicações de Américo Pereira , 203-216
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cialidade política e cultural, confundindo-se o homem com o que, com isso
que sabe usar de linguagem ou mesmo com aquele que é na forma da lingua-
gem. O que se tenta perceber releva não apenas de um estrito âmbito de uma
filosofia da linguagem, mas também de uma teoria do conhecimento e, sobre-
tudo, de uma teoria ontológica, de uma teoria do ser e do modo ontológico de
acesso ao ser, isto é, de uma teoria integral da inteligência. Aqui, portanto,
encontramos a necessária articulação entre ontologia, gnoseologia e filosofia
da linguagem.

Não se pode, pois, restringir o alcance desta discussão apenas ao tema da
relação entre o nome e a coisa, a coisa em si independente do nome: esta
relação implica que seja possível uma mediação, que é a mesma relação em
acto, entre o que seja uma coisa em si, ainda não mediada e ontologicamente
independente da mediação, e isso que lida com os “nomes”, o mesmo acto,
em acto, da inteligência, ou, se se preferir, ainda que com menos exactidão,
o pensamento. No fundo, é a grande pergunta onto-antropológica do sentido
que é aqui feita: como é que o sentido surge? Como é que as coisas surgem na
forma do sentido, sendo que não é possível que surjam de uma outra qualquer
forma? Qual a adequação entre o acto da inteligência e isso de que é capaz?
A inteligência cria a realidade de que “fala”, isto é, a linguagem cria absolu-
tamente o seu objecto, que, assim, deixaria de o ser para ser a sua criatura,
realidade diversa da objectual? Se respondermos sim, teremos o idealismo
nas suas variegadas formas; se respondermos não, teremos, em potência, uma
qualquer forma de realismo.

Liminarmente, Platão rejeita qualquer forma de idealismo, insinuada no e
pelo convencionalismo que, prescindindo de uma real adequação do dizer da
coisa ao que a coisa é, faz recair na linguagem todo o peso ontológico, ficando
os eventuais referentes extra-linguagem como meros supostos perfeitamente
prescindíveis, uma vez que, desistindo da adequação, tanto dá que sejam assim
ou assim ou mesmo que, de todo, sejam ou não sejam. O convencionalismo
implica a nulidade semântica daquilo que supostamente deveria significar
e de que deveria depender. Trata-se de um autêntico parricídio ontológico,
que desagua necessariamente num idealismo em que a linguagem é realmente
tudo.

nós utilizado é estabelecido e traduzido por Louis Méridier, Paris, Les Belles Lettres, 1931, 5ª
tiragem, 1989, o texto original abrange de 383a a 440e.
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Quer isto dizer que o mal semântico do convencionalismo não reside no
método propriamente dito, mas em prescindir do vínculo fundamental ontoló-
gico entre o acto próprio de cada coisa e o modo como ela é dita, no fundo,
entre o acto da coisa e o ser da coisa como adequação ao acto de inteligên-
cia que a toca. Reduz-se a ontologia a um insubstantivo sonho de linguagem.
Note-se que, se houvesse um bem sucedido esforço ontológico por parte dos
convencionantes, se a convenção fosse a de um nome apto a dizer a essência
da coisa e não a de um nome qualquer, não teria o convencionalismo mal
algum. O que o mata para a inteligência profunda das coisas é o carácter ne-
cessariamente caprichoso (ou seria adequado, não havendo problema algum,
mas também não havendo convencionalismo) e, portanto, irracional da atri-
buição do nome.

Mas não nos deixemos induzir em erro pelo nome de “nome”: esta re-
flexão platónica seria muito incompleta se se destinasse apenas a fundar a
essência da relação entre as coisas e os nomes, estes últimos no sentido de
substantivos gramaticais. O nome, aqui, não se refere apenas ao substantivo
gramatical, mas a tudo o que é substantivo na linguagem,2 isto é, à designação
própria de todo o acto que é, na relação connosco, a forma do ser, real forma
onto-lógica do ser, o ser como logos, como sentido. É, pois, uma ontologia
geral do sentido que aqui se esboça, tentanto percorrer com grande sistemati-
cidade vários domínios de denominação, isto é, de relação com o real possível
extra-linguagem, na forma de dar o seu acto no modo do ser, isto é, de interi-
orização do que é por meio do acto da inteligência. Assim, todas as formas
de possível relação com o acto das coisas têm de ser nomeadas e têm de o ser

2Mesmo a relação, fundamentalmente a relação, pois a única substantividade possível para
a linguagem é precisamente de tipo relacional: a linguagem é o acto substantivo da relação
entre isso de que se busca o sentido e este mesmo sentido enquanto acto que dá o que isso é na
necessária desmaterialização que é a sua metamorfose em puro significado, verdadeiramente
em espírito. A relação é não apenas o veículo do espírito, mas o mesmo espírito em acto de
apreensão inteligível do que é a essência actual das coisas. Note-se que não está aqui em causa
uma essência estrutural, “esquelética”, mas isso que constitui o acto mesmo próprio de cada
coisa no seu contínuo ontológico próprio ou, se se quiser, nesse “instante” em que precisamente
a inteligência a toca e em seu sentido se metamorfoseia, sentido que é precisamente a coisa na
e pela relação com a inteligência. É este subtil “toque tangencial” que se confunde com o
carácter sensível da inteligência, mas que é, antes, o acto em que a inteligência própria de cada
ser humano “se transforma no sentido da coisa”, no acto mais misterioso que existe e de que o
homem, que sem ele nada é, nunca poderá ter uma descrição cabal: do acto de que deriva toda
a ciência não há ciência possível.
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de acordo com o acto que lhes é próprio, isto é, segundo o ser que lhes com-
pete. Este ser dá-se-nos na forma do “nome”, isto é, na forma da linguagem.
E não há outra forma possível. É, pois, um trabalho ontológico fundamental
este o que Platão aqui realiza e este diálogo está bem longe de ser um diálogo
menor.3

Maior é na consideração da essência relacional da linguagem e no papel
incontornável que tem na constituição da ontologia, de uma ontologia verda-
deira; verdadeira, se for capaz de dizer adequadamente o que as coisas são; de
uma falsa ontologia se o não for.4 Maior é no esforço realizado para o con-
seguir, lançando as bases definitivas para uma epistemologia da relação como
mediador ontológico e mesmo da relação, em acto, como o ser enquanto in-
teligível e inteligente união entre a inteligência e isso que é o seu possível
objecto. Maior é, com esse mesmo trabalho, na investigação dos minima on-
tológicos presentes na actualidade desta relação, ténues indícios de como nos
relacionamos com as coisas, sem que tenhamos necessidade de realizar a im-
possível tarefa de as absorvermos como são, na sua mesma ontologia própria.
A ontologia do sentido é a ontologia das “coisas em nós”, isto é, do acto de
inteligência das coisas, em que as coisas se manifestam não no que são inde-
pendentemente da relação connosco (o que é inapreensível, dado que não há
relação), mas precisamente como relação connosco. A inteligência em acto

3Há uma certa tendência para pesar a importância das obras segundo várias formas da sua
extensão física... Se assim fosse, por exemplo, a obra Leis teria uma importância que talvez
não tenha, quando comparada com outras mais pequenas fisicamente. Infelizmente, esta ironia
não é totalmente destituída de sentido.

4O mestre da ontologia que é Platão não poderia não saber – e é toda a sua obra que des-
mente esta possibilidade – que uma ontologia, literalmente um discurso acerca do que é, não
pode ser sem uma teoria da adequação do dizer ao que é para além do dizer, se se quiser que
o dizer tenha um qualquer além, isto é, que haja uma qualquer realidade que transcenda real-
mente a voz: a voz é substancial, mas apenas como voz. A redução de tudo a uma mera voz
substancial apenas como voz é a forma mais radical de nominalismo, em que nem o nome tem
verdadeiramente substância própria enquanto tal, em que a própria voz mais não é do que um
sonho insubstancial, pois é voz sem boca e sem o que dizer. A impossibilidade do nomina-
lismo, para Platão, é, pois, a descoberta da necessidade de uma realidade substantiva para
além da voz que a diz, que a ensaia dizer, sem o que nem mesmo voz haveria: o haver uma voz
qualquer é o indício primeiro e fundamental de que não há o nada, de que há algo de infinita-
mente potente de onde a voz promana. Esta voz é, pois, na linguagem de A república, os raios
do sol que permitem ver o que é, mas que o permitem porque concomitantemente dão ser a
isso cuja visão permitem. A voz é o som do Bem, a vibração que faz com que não haja o nada.
O logos en arkhe. Não perceber isto é não ter voz, aquela interior que se chama inteligência.
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não se refere à apreensão de uma relação lógica e ontologicamente anterior
a seu acto, mas é essa mesma relação. E é esta relação que põe, em termos
comuns, o sujeito e o objecto. É neste sentido que o logos é fundador do on-
tos, mas já como logos tou ontou, como sentido, intransitivamente, pois, não
há sentido de, mas apenas isto como sentido. O sentido é tudo. O logos está,
pois, sempre, primeiro, mas não apenas num sentido arqueológico passadista,
antes num sentido arqueológico em que o princípio acompanha sempre o ente,
verdadeiramente é o ente. A reflexão de Platão no Crátilo supõe esta condição
metafísica fundamental, fundadora.

5.2 Uma ortossemântica?

Se atentarmos ao pormenor da heurística dos elementos mínimos consti-
tuíntes dos termos da linguagem, veremos que se tenta encontrar e estabelecer
uma correspondência entre a “voz” de linguagem desses elementos presentes
nos termos e as características patentes à inteligência presentes nisso que se
intenta significar por meio da voz que constitui os termos. Os exemplos abun-
dam. Assim, e como exemplo basta, o “rô”, o equivalente ao nosso “erre”
(que, para o caso, tanto dá ser gutural como gloto-palatal) é perfeitamente
adequado para integrar termos que digam respeito ao movimento transcorrente
das coisas, ao devir, à impermanência e a todo o mundo semântico ligado ao
que “corre”.5 Todos os exemplos aduzidos por Platão são interessantes, uns
mais imediatamente sugestivos do que outros, mas todos como que apontando
para algo que tem de ser relevado: há uma adequação como que “onomato-
paica” entre o que diz a coisa e o que a coisa é? Quais as implicações de uma
resposta positiva a esta questão?

Seria manifestamente estulto defender que Platão propõe uma teoria re-
almente onomatopaica da linguagem. Mas já não é estulto pensar que tem

5Interessante ver como, neste exemplo português, o termo “correr” integra não um, mas
três “erres”, dando razão a Platão. Mas também “to run”, “courir”, etc., ou mesmo a líquida
com que se inicia o germânico “laufen” não deixam de lhe dar razão. Substitua-se o “r” ou o
“l” por uma qualquer outra letra e o sentido evocativo do correr já não será dado ou já não será
dado tão bem: por exemplo, “coaaea”, “cobbeb”, “coccec”, etc.. Do estrito ponto de vista dos
convencionalistas, qualquer um destes maravilhosos neologismos poderia ser escolhido: mas,
então, o sentido – bem sonoro, aliás – de movimento onde estaria? Que verdade profunda há
aqui?
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de haver uma analogia profunda, uma verdadeira analogia ontológica (muito
mais profunda do que as várias analogias tradicionais, que são de segundo
nível ontológico relativamente a esta) entre o dizer e o que é dito. A onoma-
topeia serve de metáfora radical para se poder perceber que tipo de relação tal
possa ser. Neste diálogo, Platão não recorre ao mito, talvez porque o que está
em causa, embora não seja formalmente capaz de uma aproximação racional
segundo categorias clássicas, não esteja tão afastado da comum racionalidade
que necessite de uma referência noética supra-racional, entendendo este “ra-
cional” como o comum da racionalidade já sedimentada. Os mitos têm a
precisa função de provocar novas intuições que sejam capazes, não de elimi-
nar o fundo comum de racionalidade já possuído, mas de o enriquecer, num
processo virtualmente infinito, razão pela qual, aliás, os mitos são semanti-
camente inesgotáveis. Ora, no caso vertente, a linguagem está a debruçar-se
sobre si mesma, trabalhando a heurística dos seus limites próprios: talvez
a tarefa seja realizável sem o apelo a recursos extraordinários – bastará uma
nova perspectiva sobre a economia própria da actividade da linguagem. A me-
táfora cumpre precisamente esta função, dado que não transcende o âmbito da
linguagem já em acto, apenas permite que o acto da linguagem se aproprie do
que já aí está, mas de um modo diferente. Assim é também a metáfora da lin-
guagem como onomatopeia: de modo metaforicamente análogo ao usado pela
onomatopeia para dar o que é por meio do som que se produz, reproduzindo
um som aproximado, e, quanto mais aproximado, mais fiel é, maior sendo o
rigor fónico da onomatopeia, a linguagem em geral procura um “som”, uma
“voz” que dê, em acto, uma capacidade o melhor possível de aproximação ao
acto de isso que procura dizer.

Como é óbvio, uma reprodução perfeitamente exacta teria de ser indife-
renciável do som que tentasse reproduzir, com ele necessariamente se con-
fundindo. Dadas as infinitas circunstâncias que enquadram cada acto, não
poderia ser senão o mesmo som, o que quer dizer que, do ponto de vista
lógico, o acto a reproduzir funciona como limite ontológico para isso que en-
saia reproduzi-lo, representá-lo. A metáfora da onomatopeia tem, pois, boas
hipóteses lógico-ontológicas de resultar como metáfora para o desencadear de
uma teoria geral da relação, na forma da mediação da linguagem. É o que o
próprio Platão dá a entender quando implicitamente diz (432b-c) que um deus
que criasse uma palavra perfeita para dizer o Crátilo mais não faria do que
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criar um outro Crátilo em tudo idêntico ao primeiro, o que é o mesmo que
dizer que criaria o próprio Crátilo.

Ora, tal conclusão é profundamente significativa e não pode deixar de sig-
nificar que é possível uma tradução infinitamente detalhada6 e, nesse infinito
detalhe, infinitamente correcta, do acto das coisas sob a forma ontológica da
linguagem. É também óbvio que a atribuição mítica de tal realização a um
“deus” não pode deixar de significar que tal cumprimento total de adequação
não está ao alcance do homem, apenas de um “deus”; mas também não pode
deixar de significar que, se é possível ao “deus”, na sua infinita completude, é
possível ao homem, na sua finita incompletude, isto é, ao homem nunca será
factualmente possível dar da coisa um sentido infinitamente preciso, mas é
possível dar dela um sentido finitamente preciso: é exactamente este o papel
ontológico da linguagem, dar do acto das coisas uma aproximação finita, mas
o fiel bastante para que possam ser literalmente contactadas, literalmente on-
tologicamente tocadas, toque que é próprio da inteligência, na sua capacidade
de penetração não num interior físico das coisas, mas num interior semântico,
por meio de uma leitura interior; esta interioridade das coisas não pode não
ser senão o seu acto em sua mesma essência, nunca em sua mesma substân-
cia. A inteligência nunca dá a substância das coisas, ou nelas se transformaria
realmente, isto é, em seu mesmo acto; mas dá a sua essência, que as de-
fine ontologicamente e no-las dá não na forma de “representação” (que nunca
existe),7 mas na forma de uma “voz”, de uma articulação diferencial signifi-

6É precisamente este o sentido ontológico próprio da imagem que surge no mito hebraico-
cristão da criação ex nihilo por parte da palavra de Deus: o dizer poiético da essência própria
de cada coisa é infinitamente detalhado, o que implica que haja uma correspondência infinita
entre toda a voz criadora e o detalhe próprio da criatura, pelo que dizê-la é criá-la. É também
por isso que, ao nível do homem, pôr em linguagem detalhe infinito é criar, o que é óbvio na
arte sob todas as suas formas, em que o todo do novo da nova entidade depende do dizer do
artista, só escapando a este dizer criador a parte propriamente material a utilizar, a que nenhum
homem (também material) escapa.

7Há todo um mundo construído sobre a noção de representação, mas é um mundo insubs-
tante, dado que a representação é um absurdo: ou o sentido é a presença das coisas como acto
de inteligência, acto que constitui o ser mesmo do homem, ou não é coisa alguma. A represen-
tação implica uma mediação entre a coisa independente do acto de ser representada e o acto
de a representar: é esta mediação que faz a ponte, que constitui o elo ontológico entre os dois
actos. Sem este elo ontológico, não pode haver ligação alguma entre possível representado e
representante: haverá entre ambos nada e o nada não liga propriamente. Mas, então, qual o
estatuto desta mediação?; como medeia?; como pode ligar algo separado? Tem de necessari-



i
i

i
i

i
i

i
i

210 Américo Pereira

cativa, entidade própria da linguagem e que é, na forma da linguagem, o que
a inteligência leu na e como interioridade essencial da coisa, de seu acto.

É tudo uma questão de voz. Está certíssima, pois, a metáfora da onoma-
topeia. Mas de que “voz” estamos nós a falar; que “phonê” é esta? Que som
é este?

5.3 Uma Ortofonia?

Como é óbvio, não pode ser um som qualquer, o que infirma imedia-
tamente a posição do convencionalismo, necessariamente não essencialista.
Mas que som, então? A inteligência não pode deixar de ser o que é, não pode
como que sair de si própria, sem de si própria sair, para se poder observar ob-
jectivamente a ser o que é em seu mesmo acto. Deste modo, tudo o que puder
dizer acerca de si mesma terá de o fazer de um modo sempre interior a seu
próprio acto, marcado sempre por tal impossíbilidade de saída desta mesma
interioridade. Assim sendo, e para que não se caia num qualquer idealismo,
a semântica própria do discurso da inteligência, isto é, o sentido veiculado
pela inteligência, depende sempre dos meios que esta usa para dizer daquilo
que intui, mas nunca aquilo que intui independente do mesmo acto de intuir,
o que seria um discurso imediatamente replicativo de uma intuição, o que não
é possível. As intuições, no que são em acto próprio, não são comunicáveis:
é exactamente para que possa haver uma qualquer comunicação, a partir e

amente ser capaz de comunicação com um e o outro. Mas como? É algo de híbrido?; se é,
necessita da anterioridade lógica e ontológica dos constituintes que em si hibridam; mas, se em
si hibridam, já, de algum modo, se encontraram, fazendo com que o seu papel mediador seja
espúrio, desnecessário mesmo. É manifestamente óbvio que o problema de qualquer forma de
representação e de representatividade reside no estatuto ontológico da mediação. Como pode
o representante representar o representado sem lhe ser essencialmente consubstancial; mas,
se o é, para quê uma mediação desnecessária? Como é também óbvio, apenas o ser se pode
representar a si próprio, na e por causa da absoluta coincidência ontológica consigo mesmo.
A representatividade e a representação simplesmente não existem. Sem outras considerações,
restam duas evidências: a primeira reduz toda a representação a uma ilusória falsidade lógico-
ontológica; a segunda implica que o ser seja a própria coisa dada na forma do sentido, no
acto da inteligência, não havendo, pois, um ser para além do acto de inteligência, mas apenas
no acto de inteligência, que guarda em si todas as dimensões possíveis de uma ontologia ge-
ral e de todas as possíveis especiais, assim se prossiga, aprofundando e alargando, o acto de
inteligência que constitui o homem como homem, zoon logikon.
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depois das intuições, que existe a linguagem. O sentido é sempre o sentido
colhido da coisa, no e pelo acto de intuição, nunca o sentido da coisa inde-
pendente deste acto de intuição, pois, sem este último, não há sequer relação.
Logo, o instrumento que a inteligência usa, a linguagem, tem de ser capaz de
uma qualquer adequação a isso que a intuição foi e que a intuição não pode
dar imediatamente, mas pode dar mediatamente por meio da linguagem. Este
é o tal “som”. Ora este som não pode ser um qualquer, mas tem de corres-
ponder, minimamente que seja, à “nota” de que é “voz”. Mas como se dá
tal? Como se passa da pura intuição, que é sempre uma leitura intelectual de,
para a sua “transcrição” “fónica”, isto é, para uma qualquer forma de lingua-
gem? O termo “som” funciona, aqui, como termo suporte para uma metáfora
da linguagem (como um todo, inabarcável em sua imensidão por qualquer in-
teligência finita, sem o recurso a uma qualquer metáfora), para o tal “som”,
consonante com a essência das coisas, que intenta veicular o seu “sentido”
próprio. Como se faz isso no detalhe?

A resposta a estas questões implicaria que a inteligência pudesse sair de si
própria, a fim de se observar em seu detalhado acto, sendo, assim, capaz de o
explicar. Já vimos que tal não é possível. Assim sendo, só nos resta a resposta
indirecta, por meio de uma qualquer metáfora que cumpra exactamente o que
o seu nome diz, que transporte para lá, para além de uma verdade havida que
se quer verdade expandida. E como o único meio de expandir uma verdade é
através de uma intuição, o papel da metáfora é precisamente a expansão da
verdade por meio de novas intuições, cuja potencialidade a metáfora guarda,
encerra e, quando em acto, propicia e provoca.

É, pois, este o papel da heurística “ortofónica” que Platão realiza na obra:
saber da possível adequação do modo do som ao modo da realidade, isto é,
encontrar metaforicamente, por meio da teoria da adequação do som, a analo-
gia para uma teoria da adequação ontológica do sentido: do mesmo modo que
se pode intuir a adequação entre os “sons rolantes” da nossa voz (exemplo dos
“erres”) e sua actualidade de linguagem e o “modo rolante”, dinâmico e ciné-
tico do próprio devir. É claro que não há aqui uma adequação propriamente
ontológica, mas há um esboço de adequação simbólica dessa ontologia que se
busca, em que a própria materialidade vocálica do som parece casar perfeita-
mente com a realidade daquilo que pretende evocar. E é neste casamento feliz
entre a materialidade do som e o que é por ela evocado na inteligência que
radica a possibilidade de a linguagem fazer sentido. Deste ponto de vista, a



i
i

i
i

i
i

i
i

212 Américo Pereira

ortofonia implica sempre uma ortossimbólica, em que a adequação intuitiva
do som ao que este pretende designar é a metáfora simbólica da adequação
geral da voz ao que intenta dizer. Assim sendo, toda a linguagem é necessa-
riamente simbólica, deslocando-se a questão da adequação da linguagem ao
acto das coisas para a adequação do símbolo a esse mesmo acto. Como é que
o símbolo diz das coisas? Como é que se relaciona a materialidade do meio
de linguagem com a imaterialidade do sentido, trabalho óbvio do símbolo?

5.4 Nome e ser: uma ontomímica?

“E os nomes primitivos (prota: primeiros), que não repousam sobre ou-
tros, como farão para que vejamos a realidade com a maior claridade possível,
a fim de serem verdadeiramente nomes? Responde-me: se, na ausência de voz
e de língua, quiséssemos representar as coisas uns para os outros, não tentaría-
mos, como, na realidade, fazem os mudos, indicá-las com as mãos, a cabeça
e o resto do corpo?” (422d-e)

Embora Sócrates, um pouco adiante (423c) se refira a esta tentativa como
uma definição ainda não boa, não há outro modo de aproximação à essên-
cia substancial própria do vínculo semântico que a linguagem constitui, isto
é, outra não mítica, uma vez que dizer que foram os deuses que puseram no
homem a capacidade de simbolizar, ainda que aponte a essencial verdade de
uma ontológica possibilidade real incoativa presente no acto de cada e todo
o homem, de pouco adianta. A origem permanecerá para sempre reservada
em seu essencial detalhe, o que não impede que se ensaie perceber o que é.
Ressalva feita, há que procurar perceber como é que a metáfora do corpo e
do modo como procura imitar as coisas pode dizer algo acerca da essência
do símbolo como necessária passagem de uma materialidade objectiva a uma
não materialidade subjectiva inteligente, isto é, como se dá a intelecção en-
quanto tal desmaterialização. O exemplo dos mudos parece ser útil. Vejamos
como. O original utiliza o termo semainein, muito rico, que se pode traduzir
por “indica”, mas que transporta a indicação de “marcar com um sinal, com
um signo”. Ora, necessariamente, toca-se aqui o topos próprio da essência da
questão: a linguagem é precisamente aquilo que é o veículo humano da mar-
cação das coisas com um sinal humano, sinal que deve poder dar tanto quanto
é humanamente possível o que as coisas são, a sua mesma essência própria
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individual.8 Mas o que é marcar as coisas com um sinal humano e porquê o
envio para o corpo como metáfora?

A resposta à primeira questão não pode andar muito longe de: trata-se
de encontrar uma forma própria que permita à inteligência transmitir para
fora de si mesma isso que foi capaz de ler como o que a coisa é. É para o
encontro com esta forma própria que a metáfora do corpo é necessária. Assim
como o corpo ensaia a aproximação às coisas que pretende designar, assim
a inteligência, a seu modo, ensaia uma aproximação às coisas que pretende
designar. Assim como, para o corpo, a melhor forma de mostrar o que quer
dizer é tocar no que quer designar, literalmente indicando-o de forma unívoca
(é isto em que toco e não outra coisa), para a inteligência a melhor forma
consiste em encontrar modos não puramente intuitivos que lhe permitam dar
o sentido da intuição havida sob a forma de meios que propiciem a quem os
recebe um tipo de univocidade (ou, na impossibilidade de uma univocidade,
uma indicação o menos equívoca possível) semelhante ao tipo de univocidade
do toque do corpo. Este meio é a linguagem.

A linguagem é, pois, o correlato da intuição, correlato que necessaria-
mente tem de ser partilhável com outras inteligências (aqui nasce a questão
dos chamados universais), o que obriga, para tal, a que a linguagem tenha
uma parte “tocável”, isto é, não puramente intelectual ou intuitiva, logo, ma-
terial. É por meio desta materialidade que é possível a duas inteligências
comunicar. É este casamento entre intelectualidade pura e materialidade que
constitui o símbolo e, com ele, a linguagem como possibilidade de comunica-
ção entre seres humanos.

A linguagem possui, pois, um corpo e uma inteligência, unificados no
símbolo, que não pode ser desunificado sem que isso que intenta veicular ne-
cessariamente morra. Assim, toda a linguagem, independentemente dos por-
menores anedóticos de tipo cultural (de que o texto também se ocupa), é esta
capacidade de unir simbolicamente a uma intuição essencial da coisa uma
materialidade que possa ser veículo dessa mesma essência. Compreende-se,
agora, melhor a metáfora da onomatopeia básica de toda a linguagem: materi-
almente, no símbolo e por meio do símbolo, a linguagem está para a essência
das coisas como o som imitador na voz do homem está para o som real que

8Não trataremos aqui a questão dos universais, que não pode desviar-se fundamentalmente
destes limites heurísticos.
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tenta imitar. Uma imitação perfeita daria o próprio som imitado e coincidiria
com ele: por isto mesmo, é impossível e não porque o homem possua alguma
deficiência mimética. O mesmo tem de ser dito acerca da linguagem como um
todo: a sua perfeita adequação à coisa reproduzi-la-ia, o que, sendo impossível
para o homem, impede que a linguagem possa alguma vez dizer a coisa como
é, ficando apenas como possibilidade de assimptótico acerto, melhor, de pos-
sibilidade de assimptóptico progresso no sentido de uma convergência com a
essência do que quer dizer e mais nada. Nunca com a sua mesma substância,
em si indizível.

Mas será isto mesmo a linguagem, quer dizer, será a linguagem apenas
um modo exterior de dizer as coisas ou será que as coisas se dão mesmo na
forma da linguagem, isto é, será que a inteligência toma de assalto as coisas
já prontas e de fora ou será que as coisas se dão à inteligência sempre como a
ela interiores? Que diria Platão?

Será que a aporeticidade necessária deste diálogo e do modo como a ques-
tão é aqui posta mais não é do que uma tremenda ironia platónica destinada a
fazer o que a ironia deve fazer, ou seja, a destruir aquilo a que se aplica? Como
se relaciona a inteligência com as coisas, segundo Platão? Que nos pode esta
relação dizer acerca da linguagem como veículo único possível para a relação
com elas? Ou será que há outro ou outros modos?

Em resposta a esta última questão, lembramos as conclusões a que apor-
támos em outras partes desta nossa reflexão e que mostram que, de facto e
de direito, não há outro modo de relacionamento entre a inteligência e as coi-
sas senão a mesma linguagem, pelo acto da inteligência. Assim sendo, em
resposta a uma generalização da segunda questão, a inteligência relaciona-se
com as coisas por meio da intuição, que é o acto por meio do qual a inteligên-
cia transforma o que as coisas são em sentido, em pura “matéria espiritual”,
passe a expressão, inexacta, mas sugestiva. Ora, esta não muito boa metáfora
necessita de tradução não metafórica, ou seja, o menos metafórica possível.
Deste modo, esta transformação da coisa objectual em sentido não pode não
ser senão uma transformação interior da própria inteligência e na própria inte-
ligência, em que esta como que se torna na forma espiritual da coisa. Note-se,
a fim de evitar qualquer mal-entendido, que a inteligência de que aqui se fala
abrange toda a capacidade inteligível do homem, incluindo a da sensibilidade
ou outras, que mais não são do que formas escalonadas e diferenciadas de um
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mesmo acto integral de inteligência, acto que nos ergue como seres semânti-
cos e não como uma outra coisa qualquer.

É claro que estamos – e estaremos, pela razão de impossibilidade de ga-
nhar distância epistemológica perante o objecto que somos, sujeito seu que
também somos – muito longe de uma descrição ou narração infinitamente de-
talhada do processo de transformação do que a coisa é, em si, no que a coisa
literalmente é em mim, na forma de uma “forma”. Um informático é capaz
de nos dar a equação total da transformação dos dados de um sensor em algo
como, por exemplo, uma imagem de satélite meteorológico, tal não é possível
para a transformação do “sensor” inteligência relativamente à relação com as
coisas que “sente”.

Ora, a imagem, ainda que imperfeita, da mimética do corpo pode abrir o
caminho para o tal entendimento o menos metafórico possível do como desta
transformação: a forma presente à e na inteligência está para a relação entre
a inteligência e as coisas como as formas que os corpos tentam desenhar ao
ensaiar reproduzi-las mimeticamente estão para essas mesmas coisas. Assim
como, sendo o movimento do corpo adequadamente executado, se pode re-
conhecer, na simbólica do movimento, traços comuns com isso que se quer
indicar, assim também será para a relação da inteligência com as coisas que
intenta desenhar. Assim também a necessidade de um grande rigor na imi-
tação fonética da essência das coisas, não podendo um som de “correr” ser
empregue para designar algo de estático: logicamente, não possui esse óbvio
algo de patentemente comum com isso que se quer designar. Então, se não
há uma literal onomatopeia na fundação da linguagem, terá de haver sempre
uma proximidade formal qualquer entre isso que diz e isso que é dito. Pode
parecer ridículo, mas seria, isso sim, ridículo dizer o “todo” com o vocábulo
“tido”, que não dá o ar de completa rotundidade que “todo” obviamente dá.
Repetimos, não é isto exactamente o que se passa, mas o sentido onomato-
paico remete para um outro sentido de consonância ontológica profunda entre
a palavra, linguagem, e o que nela vem ao ser. A ironia platónica serve, pois,
para relativizar o sentido de todas as propostas, mesmo das melhores, mos-
trando que, aqui sim, há uma verdadeira aporia, dado que não nos é possível
chegar ao infinito detalhe do modo essencial de a linguagem ser e ser como
adequada ao que diz. Mas Platão não se contenta com este trabalho de destrui-
ção, deixando-nos pistas para, não um entendimento da questão – e aí está a
história do pensamento para mostrar que não se avançou um enésimo semân-
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tico fundamental desde Platão –, mas para a possibilidade de intuição do modo
geral como a linguagem abre perenemente o caminho para a inteligência das
coisas.
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