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RESUMO: No diálogo Fedro de Platão, Sócrates, em seu Segundo Discurso (243e9–257b6), resolve fazer 

uma demonstração [ἀπόδειξις] de que a loucura do amor nos foi dada pelos deuses para a nossa 

felicidade. Isto consiste em primeiro alcançar a verdade sobre a natureza da alma [ψυχῆς φύσεως], tanto 

divina como humana. Esse é o ponto onde Sócrates irá defender a sua primeira e principal tese sobre a 

alma: “Ψυχὴ πᾶσα ἀθάνατος”. Tomamos tal demonstração como objeto de nossa análise indicando de 

que maneira pretende Sócrates conduzir Fedro, o jovem que o acompanha, em seu discurso. Todo o 

percurso percorrido por Sócrates implica em persuadir Fedro de que a filosofia é o melhor caminho a ser 

seguido. Mas, para que possa haver tal convencimento, Sócrates, em sua demonstração da natureza da 

alma, utilizará tanto um argumento lógico como uma narrativa mitológica. Palavras-Chave: Platão, Fedro, 

Mito. 

 

ABSTRACT: In the Plato’s Phaedrus, Socrates, in his Second Speech (243e-9-257b6), will make a 

demonstration [ἀπόδειξις] that madness of love has given to us by the gods for our happiness. This 

consists in first achieve the truth about the nature of soul [ψυχῆς φύσεως]. In that point Socrates will 

defend his first and principal thesis about soul: “Ψυχὴ πᾶσα ἀθάνατος”. In his trajectory, Socrates tries 

to convince Phaedrus, the young lad who accompanies him, that philosophy is the best way to follow. 

But, for this, Socrates, in his demonstration of the nature of the soul, will use both logical argument and 

mythological narrative. Keywords: Plato, Phaedrus, Myth. 

 

 

 

A Crença dos Sábios 

 

No início de seu Segundo Discurso, Sócrates pretende demonstrar a natureza da 

alma e dirá que essa demonstração será pouco convincente aos hábeis, mas apenas 

convincente aos sábios [ἡ δὴ ἀπόδειξις ἔσται δεινοῖς μὲν ἄπιστος, σοφοῖς δὲ πιστή]1. 

Nessa passagem nos deparamos com dois pontos importantes a serem esclarecidos: 

A) Tal demonstração inclui tanto a prova quanto o mito que se seguem? 

B) A quem se refere Platão quando utiliza as palavras δεινοί e σοφοί? 

                                                 
1 PLATÃO. Fedro, 245c. A maioria das referências ao ‘Fedro’ de Platão é da tradução de Carlos Alberto 

Nunes, Fedro (Belém: EDUFPA, 2007); no entanto, também colocamos em algumas passagens deste 

trabalho o texto grego estabelecido por John Burnet, Platonis Opera, Tomvs II (Oxford: Oxford University 

Press, 1901), oferecendo nossa própria tradução deste se assim considerarmos necessário. 
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A natureza da alma é tema central tanto para o argumento da imortalidade, 

quanto para o mito da parelha alada. Será justamente para falar de tal natureza que 

Sócrates irá se utilizar tanto da narrativa lógica quanto da mitológica. A primeira 

consiste em através de premissas e conclusão provar a imortalidade da alma. Tais 

premissas seriam: 1) a alma é o que move a si mesmo; 2) o que move a si mesmo é 

princípio de movimento; 3) aquilo que é princípio é inteiramente imortal; logo, 4) a 

alma é inteiramente imortal. A narrativa mitológica será utilizada quando Sócrates, não 

querendo se estender por demais em assuntos divinos, irá explicar por uma imagem o 

que vem a ser a natureza da alma, sendo tal imagem a de uma parelha alada com um 

cocheiro e dois cavalos. 

Segundo Richard Bett2, a demonstração de que a loucura do amante é 

devidamente inspirado engloba tanto o mito como a prova, sendo cada um apropriado 

em circunstâncias diferentes3. Isto nos parece adequado, já que tanto a prova como o 

mito seguem da demonstração, o que acaba por responder o nosso questionamento A. 

Tal fato se deve a formulação de ambas narrativas serem sobre a alma e 

complementares entre si: a primeira diz o que ela é e a segunda diz como ela é. 

Quanto ao questionamento B, temos um problema um pouco maior devido à 

falta de clareza de Platão na definição dos termos, o que cria uma dificuldade no 

entendimento da passagem. Abaixo colocaremos alguns tópicos com o intuito de expor 

tal dificuldade: 

                                                 
2 BETT, Richard. Immortality and Nature of the Soul in the Phaedrus. Phronesis, v.31, n.1, p. 1-26, 1986. 
3 Para maiores detalhes ler nota 3, p. 2 do artigo de BETT (1986), onde este assim coloca: “This contrast 

should not be taken to imply that the proof is more important than the myth, or that the myth is not "real 

philosophy". In this connection, it is interesting that Plato uses the word ἀπόδειξις (245c1,4; cf. 

ἀποδεικτέον, b7) to refer not simply to the proof of immortality, but to the entire ensuing discussion; the 

"demonstration" is of the fact that the madness of the lover is divinely inspired, and so encompasses the 

myth as well as the proof. In Plato's view, then, myth and proof are equally valid ways of showing things 

- though of course, each may be appropriate in different circumstances”. 
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(i) na passagem 229c, são os σοφοί que aparecem como sendo ἄπιστοι 

(descrentes). 

(ii) na passagem 229d, Sócrates atribui ao homem δεινός como sendo 

extremamente engenhoso, resistente  à fadiga e não muito feliz [λίαν δὲ δεινοῦ καὶ 

ἐπιπόνου καὶ οὐ πάνυ εὐτυχοῦς ἀνδρός], sendo aquele incapaz de acreditar nos mitos, 

e sempre procurando para estes uma explicação racional. 

(iii) na passagem 235b, se faz menção aos παλαοὶ σοφοί, como se fizesse 

referência a algum tipo de sabedoria antiga. 

Tanto em (i) como em (ii), σοφός e δεινός parecem estar sendo utilizados como 

sinônimos para caracterizar uma espécie de homem que, dando mostras de sabedoria 

[σοφιζόμενος], procura explicar o mito de uma maneira racional, dando-lhes uma 

interpretação alegórica. Iremos aqui atentar a tais passagens na tentativa de separar os 

termos supracitados, pois, do contrário, teremos um problema de significado dos 

termos. No início do diálogo, Fedro irá perguntar a Sócrates se ele se persuade que o 

mito do rapto de Orítia seja verdadeiro [ὦ Σώκρατες, σὺ τοῦτο τὸ μυθολόγημα πείθῃ 

ἀληθὲς εἶναι;]4. No que Sócrates irá caracterizar a interpretação alegórica do mito como 

ἄγροικος σοφία5, uma espécie de sabedoria rústica a qual os homens hábeis e 

incrédulos [ἀπιστῶν] gastam seu tempo tentado encontrar uma explicação cabível para 

o mito e irá dizer não ter tempo para essas coisas, pois “ainda não fui capaz, como 

manda a inscrição délfica, de me conhecer a mim mesmo” [οὐ δύναμαί πω κατὰ τὸ 

Δελφικὸν γράμμα γνῶναι ἐμαυτόν]6. Com esta fala, Sócrates estabelecer a diferença 

entre o verdadeiro sophós, aquele que aceita e crê nos mitos como uma forma de se 

conhecer a si mesmo ao ser por eles conduzido, e o deinós como sendo aquele descrente 

que nada entende dos mitos e procura interpretá-los sem verdadeiramente 

                                                 
4 Fedro, 229c. 
5 Fedro, 229e. 
6 Fedro, 229e. 
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compreendê-los. Isto, a nosso ver, faz da primeira utilização de Sócrates da palavra 

σοφοί em 229c, uma ironia àqueles que são descrentes dos mitos, sendo estes 

provavelmente os sofistas e outros que se utilizaram dos mitos de forma alegórica. 

De acordo com Tate7, é mais provável que a interpretação alegórica tenha se 

desenvolvido gradualmente com o crescimento mais consciente de um uso de uma 

linguagem mítica para expressar especulações religiosas e filosóficas8. No século V a.C., 

século de Sócrates, o método alegórico já estava plenamente desenvolvido tanto por 

filósofos, quanto por sofistas e outros pensadores da época. Fazia-se uso das tradições 

míticas para benefício próprio, afirmando suas próprias idéias através de uma 

interpretação dos mitos dos poetas. Afirmava-se, assim, haver por trás do mito um 

sentido oculto [ὑπόνοια] que pudesse levar a sua verdadeira interpretação9. 

Na República, Platão ao tratar da educação [παιδεία], dirá haver duas espécies de 

discurso, um verdadeiro e outro falso [λόγων δὲ διττὸν εἶδος τὸ μὲν ἀληθές, ψεῦδος δ’ 

ἕτερον]10. Ambos serão ensinados, mas primeiro o lógos pseûdos: que nada mais é do que 

os mitos que serão ensinados às crianças11. Tendo exposto as duas espécies de lógos, 

Sócrates irá expor uma terceira espécie de lógos, sendo esta terceira espécie o mito, que 

assim será por ele definido: “de algum modo, no todo, falso [ψεῦδος], embora contenha 

                                                 
7 TATE, J. The Beginnings of Greek Allegory. The Classical Review, v. 41, n. 6, p. 214-215, 1927. 
8 Segundo TATE (1927), Ferecides de Siros parece ter sido um dos primeiros a utilizar Homero para seus 

próprios propósitos, dando um sentido alegórico aos mitos do poeta. 
9 TATE, J. Plato and Allegorical Interpretation. The Classical Quarterly, v. 23, n. ¾, p. 142-154, jul. – oct. 

1929. 
10 PLATÃO. República, 376e. A maioria das referências à ‘República’ é da tradução de Maria Helena da 

Rocha Pereira, República (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001); no entanto, também colocamos 

em algumas passagens deste trabalho o texto grego estabelecido por John Burnet, Platonis Opera, Tomvs 

IV (Oxford: Oxford University Press, 1902), oferecendo nossa própria tradução deste se assim 

considerarmos necessário. 
11 Reproduzimos aqui, para fins de esclarecimento deste percurso, o diálogo de Sócrates com seu 

interlocutor na República, 377a: 

 Παιδευτέον δ’ ἐν ἀμγοτέροις, πρότερον δ’ ἐν τοῖς ψευδέσιν; 

 Ού μανθάνω, ἔφη, πῶς λέγεις. 

 Ού μανθάνεις, ἦν δ’ ἐγώ, ὅτι πρῶτον τοῖς παιδίοις μύθους λέγομεν; τοῦτο δέ που ὡς τὸ ὅλον 

εἰπεῖν ψεῦδος, ἔνι δὲ καὶ ἀληθῆ. πρότερον δὲ μύθοις πρὸς τὰ παιδία ἢ γυμνασίοις χρώμεθα. 
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alguma verdade [ἀληθῆ]”12. Entendemos aqui que o mito não é a enunciação do falso13 

propriamente, pois a própria falsidade e a verdade fazem parte de sua estrutura e nela 

mesma se confundem. O mito possui seu próprio mundo significativo, onde tais 

classificações não se encontram. Ou seja, em sua função, o mito não se opõe ao lógos. De 

acordo Luc Brisson, “Platão quer colocar o lógos no lugar do mŷthos, mas deve levar em 

consideração o segundo para dar um fundamento ao primeiro e garantir sua eficácia”14. 

O mito está ligado ao princípio [ἀρχή] e também à função [ἔργον], pois é de 

acordo com estes que se aplicam os moldes [τύποι] do discurso à alma [ψυχή] das 

crianças. Se os mitos forem bons, terão, pois, boas opiniões [δόξαι], do contrário estas 

serão erradas. Por isso, deve-se vigiar os autores de mitos [μυθοποιοί] e selecionar os 

mitos belos, recusando-se os ruins15. Quem é novo não é capaz de distinguir o que é 

alegórico do que não é [ὁ γὰρ νέος οὐχ οἶός τε κρίνειν ὅτι τε ὑπόνοια καὶ ὁ μή], mas a 

opinião [δόξα] que aprendeu em tal idade costuma ser indelével e inalterável 

[δυσέκνιπτά τε καὶ ἀμετάστατα]. Por isso, os primeiros mitos que ouvirem devem ser 

compostos com a maior beleza possível, orientados para a virtude [ἃ πρῶτα ακοῦουσιν 

ὅτι κάλλιστα μεμυθολογημένα πρὸς ἀρετὴν ἀκούειν]16. 

Já em (iii), depois de Fedro fazer um elogio ao discurso de Lísias, dizendo este 

que ninguém seria capaz de dizer mais e melhor [μηδέν’ <ἄν> ποτε δύνασθαι εἰπεῖν 

ἄλλα πλείω καὶ πλείονος ἄξια]. Sócrates irá assim responder: 

 

                                                 
12 República, 377a. 
13 Para defender a tese de que o mito não é a enunciação do falso utilizamos os estudos de EDELSTEIN, L. 

The Function of the Myth in Plato’s Philosophy. Journal of the History of Ideas, v. 10, n. 4, 1949, p. 469; “To 

be sure, it is inherent in the nature of human understanding that truth and falsehood are forever closely 

interwoven”; e VEYNE, Paul. Acreditavam os Gregos nos seus Mitos? Lisboa: Edições 70, 1987, onde ele 

coloca: “O mito e o lógos não se opõem como o erro e a verdade” (p. 13-14). 
14  BRISSON, Luc. A Religião como Fundamento da Reflexão Filosófica e como meio de Ação Política nas 

Leis de Platão. Kriterion, Belo Horizonte, n. 107, p.24-38, jun. 2003, p.27. 
15  República, 377a-c. 
16  República, 378d-e. 
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Τοῦτο ἐγώ σοι οὐκέτι οἷός τ’ ἔσομαι πιθέσθαι· παλαιοὶ γὰρ καὶ σοφοὶ 

ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες περὶ αὐτῶν εἰρηκότες καὶ γεγραφότες 

ἐξελέγξουσί με, ἐάν σοι χαριζόμενος συγχωρῶ. 

Eis uma questão em que é impossível concordar contigo. Os sábios antigos, 

homens e mulheres que falaram e escreveram sobre o assunto, refutar-me-

iam, se, para agradar, eu concordasse contigo.17 

 

Aqui, παλαοὶ σοφοί talvez seja uma referência aos antigos poetas, como 

Anacreonte e Safo, como Sócrates parece indicar abaixo em 235c, mas também pode ser 

uma ironia de sua parte para inserir um novo assunto. É comum, pelo menos nos 

diálogos de Platão, que Sócrates traga a figura de um sábio antigo para inserir novas 

idéias. Se assim o for, Sócrates estaria ele mesmo se incluindo entre os sábios, sem que 

precise isto dizer. No caso indicado, esses antigos sábios são inseridos para contrapor a 

visão anterior de sabedoria criticada por Sócrates18 ao defini-los como deinoí e não como 

sophoí. 

Na passagem 245c, Sócrates parece estabelecer uma clara distinção entre δεινός e 

σοφός. O primeiro como sendo descrente de qualquer tipo de demonstração, seja esta 

lógica ou mítica, e o segundo como crente desses tipos de demonstração. Sócrates 

parece apontar no primeiro grupo certo tipo de ceticismo existente na época quanto às 

questões relativas à natureza da alma e à sua imortalidade. Observemos que o que 

Sócrates pretende fazer com sua demonstração é parte de um rito de iniciação, na qual 

os considerados sábios iniciam aqueles que ainda são novos. É preciso, nesse caso, que 

ambos sejam crentes [πιστοί] de tais ritos iniciáticos. 

 

 

 

 

                                                 
17  Fedro, 235b. Utilizamos aqui a tradução de José Ribeiro Ferreira (1997). 
18  Fedro, 229c-230a. 
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O Mito da Alma 

 

A imagem da alma feita por Sócrates em seu segundo discurso será de uma 

parelha com dois cavalos alados e um cocheiro como condutor destes, o que divide a 

alma em três partes19. Ambos os cavalos dos deuses são bons, mas os homens possuem 

um belo e nobre, e outro o contrário disto, o que torna penoso o trabalho do cocheiro. O 

cavalo bom é “amoroso da honra, com moderação e recato, além de amigo da opinião 

verdadeira” [τιμῆς ἐραστὴς μετὰ σωφροσύνης τε καὶ αἰδοῦς, καὶ ἀληθινῆς δόξης 

ἑταῖρος]20, podendo ser facilmente conduzido pela palavra, já o outro é “companheiro 

da arrogância [ὕβρις] e da teimosia [ἀλαζονεία]”21. O motivo dos deuses terem dois 

cavalos bons e não apenas um, seria manter a coerência da narrativa, onde a alma seria 

tripartida. Dessa forma, é sempre necessário que existam dois cavalos e um cocheiro. O 

mito vem esclarecer a diferença existente entre deuses e homens e o porquê disto. Não 

seria por terem almas dessemelhantes que existiria tal diferença, já que ambos possuem 

a alma tripartida. O motivo estaria na própria estrutura da alma. A diferenciação entre 

mortal e imortal se dá referente a isto. Quando a alma é perfeitamente alada, ou seja, 

quando os dois cavalos são bons, caminha sempre nas alturas, mas vindo a perder suas 

asas, cai em algum corpo na terra. “Essa composição tem o nome de animal, a alma e o 

corpo ajustados entre si, e é designada como mortal. A imortal não pode ser 

compreendida racionalmente” [ζῷον τὸ σύμπαν ἐκλήθη, ψυχὴ καὶ σῶμα παγέν, 

θνητόν τ’ ἔσχεν ἐπωνυμίαν· ἀθάνατον δὲ οὐδ’ ἐξ ἑνὸς λόγου λελογισμένου]22. Os 

deuses por terem sempre cavalos bons são seres únicos imortais dotados de corpo e 

alma unidos naturalmente por toda a eternidade [ἔχον μὲν ψυχήν, ἔχον δὲ σῶμα, τὸν 

                                                 
19  Fedro, 246a. A tripartição da alma também se encontra presente na República, 441a et. seq. 
20  Fedro, 253d. As modificações e os grifos na tradução são nossos. 
21  Fedro, 253e. 
22  Fedro, 246c. 
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ἀεὶ δὲ χρόνον ταῦτα σύμπεφυκότα]23. O divino é belo, sábio e bom, características 

estas que alimentam e fazem crescer as asas da alma, mantendo sempre seus cavalos 

belos e nobres. Mas o feio e o mal fazem com que as asas pereçam24. 

Guiados por Zeus, os deuses são conduzidos para fora da abóbada celeste 

atingindo o supraceleste [ὑπερουράνιος]25, que nenhum poeta jamais cantou. Neste 

lugar, os deuses iniciariam o movimento circular26 e a contemplação da verdade 

[ἀλήθεια] do Ser, onde encontrar-se-iam as principais virtudes em sua forma pura. 

Nesse lugar acima do céu, a essência [οὐσία] só pode ser conhecida pelo intelecto 

[νοῦς], e este seria o ‘piloto da alma’ [ψυχῆς κυβερνήτῃ]27. Depois desse exercício de 

contemplação, os deuses retornariam ao céu, onde de volta ao lar alimentariam os 

cavalos com ambrosia [ἀμβροσία]. Quanto às demais almas, que não são divinas, 

seriam divididas em três grupos28. O primeiro seria o que melhor acompanharia os 

deuses e o movimento circular, conseguindo com custo contemplar os verdadeiros 

seres. Ο segundo, ora se elevaria, ora afundaria, conseguindo ver parcialmente a 

realidade. E o grupo restante caminharia com o desejo de subir, mas não possuiria força 

suficiente e acabaria por não ser iniciado na contemplação do Ser. Teria por alimento 

apenas a opinião [δόξα], quando é a verdade [ἀλήθεια] o que nutre as asas e torna a 

alma leve. Podemos notar que o alimento da alma dos deuses é a ambrosia, pois os 

cavalos representam parte da alma, o que levanta sua possível relação com a verdade 

como alimento para a alma. Quando a alma nada consegue contemplar, tornando-se 

pesada e perdendo as asas, cai na terra instalando-se em algum corpo. Todo esse 

percurso é utilizado para explicar que o homem deve atingir a Forma única ou Idéia 

                                                 
23  Fedro, 246d. 
24  Fedro, 246e. 
25  Fedro, 247c. 
26  Entendemos tal movimento circular da contemplação da verdade como algo importante para a 

caracterização do Amor Platônico. 
27  Fedro, 247c. 
28  Fedro 248a-c. 
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[εἶδος]29, que permite que, a partir da multiplicidade de sensações, chegue-se a unidade, 

atingida pela reflexão.  

As Formas são contempladas quando a alma andava na companhia da 

divindade, e lembrar-se disto é ter a reminiscência necessária para alçar a visão para o 

verdadeiro Ser. “Daí, justificar-se só ter asas o pensamento do filósofo, porque este se 

aplica com todo o empenho, por meio da reminiscência, às coisas que asseguram ao 

próprio deus a sua divindade”30. A reminiscência das Formas exige que antes haja uma 

iniciação nos mistérios31, pois não conseguem atingir as Formas aqueles que ainda são 

leigos, mas exige-se que antes sejam iniciados pela filosofia. O filósofo seria aquele que 

“indiferente às atividades humanas e ocupado só com as coisas divinas, geralmente 

passa por louco, já que o vulgo não percebe que ele é inspirado [ένθουσιάζων]”32. A 

sedução para a filosofia perpassa pela loucura divina, que será exercida através de Éros. 

Há aqui uma relação erótica com a verdade, e Éros seria aquele deus que inspira para a 

contemplação desta, sendo necessário que haja uma ruptura, uma sedução do 

professor/amante e uma condução do aluno/amado. O mito aqui age como elemento de 

persuasão exercido na alma e que complementa o argumento filosófico da loucura 

divina. Acreditamos que o mito em Platão surge com o intuito de explicar a 

problemática de algo que ainda não se solucionou. Pode-se dividir tal problemática 

basicamente em dois momentos33. O primeiro é quando se narra algo cuja origem está 

num passado longínquo como, por exemplo, a criação do mundo, e o segundo quando 

se fala a respeito da alma antes ou depois da vida. 

                                                 
29  Fedro, 249b. 
30  Fedro, 249c. 
31  Podemos estabelecer um paralelo desta passagem com o momento em que Sócrates é iniciado nos 

mistérios do Amor por Diotima, Cf. Platão. O Banquete, 201d-212a. 
32  Fedro, 249d. 
33  Utiliza-se aqui das divisões feitas por BRISSON (2003, p. 27-28); e por EDELSTEIN (1949, p. 467). 
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Em Platão, mitologia se aplica à educação, e seus mitos têm uma necessidade 

filosófica. Para ele, o mito trabalha em conjunto com o conhecimento racional para 

adequar a parte irracional da alma (a que lida com o desejo – ἐπιθυμία) ao argumento 

filosófico. Essa capacidade do ver não pode ser atribuída à coisa em si, mas só pode ser 

proporcionada através de uma iniciação, de um aprendizado que, no caso, o mito 

proporciona estabelecendo as configurações necessárias para a visibilidade, tornando 

possível a interpenetração entre racional e irracional. O elemento mítico no Fedro tem 

uma duplicidade a ser constatada: deve ser acreditado tanto por aqueles que o contam 

como por aqueles que o ouvem, tendo a função de iniciar os novatos no caminho da 

filosofia. 

A nobre loucura34 que se instala no filósofo inspirado por Éros ocorre devido à 

beleza. Será a beleza [κάλλος] que trará consigo a recordação das realidades plenas. É 

preciso que aqui fique claro que, de acordo com o pensamento platônico, todo homem 

já contemplou de alguma maneira os verdadeiros seres, pois do contrário não poderia 

ter encarnado num corpo humano35. No entanto, a reminiscência da verdade é penosa e 

exige grande esforço. A justiça, a sabedoria e outras virtudes não encontram na terra 

esplendor diante dos sentidos humanos.  

 

Κάλλος δὲ τότ’ ἦν ἰδεῖν λαμπρόν, ὅτε σὺν εὐδαίμονι χορῷ μακαρίαν ὄψιν τε καὶ θέαν, 

ἑπόμενοι μετὰ μὲν Διὸς ἡμεῖς, ἄλλοι δὲ μετ’ ἄλλου θεῶν, εἶδόν τε καὶ ἐτελοῦντο τῶν 

τελετῶν ἣν θέμις λέγειν μακαριωτάτην. 

Porém a Beleza era muito fácil de ver por causa do seu brilho peculiar quando, no séquito de 

Zeus, tomando parte no coro dos bem-aventurados e os demais no de outra divindade, 

gozávamos do espetáculo dessa visão admirável e, iniciados nesse mistério que, com toda a 

justiça, pode ser denominado sacratíssimo.36 

 

                                                 
34  O termo é de Robert Switzer, The Topology of Madness: Philosophic Seduction in Plato’s Phaedrus. 

Alif: Journal of Comparative Poetics, No. 14, 1994, p. 7 et. seq. 
35  Fedro, 249e. 
36  Fedro, 250b-c. 
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Sócrates irá explicar no Banquete a relação que Éros possui com a beleza. O amor 

seria desejo de algo e, segundo ele, “[...] só pode haver amor do belo”37. Irá dizer 

também ser Éros não um deus, de fato, mas um δαίμον38, um intermediário entre deuses 

e homens, e por isso mesmo não seria belo, mas amante por natureza da beleza. “Ora, 

sendo Éros amante do belo, necessariamente será filósofo ou amante da sabedoria, e, 

como tal, se encontra colocado entre os sábios e os ignorantes”39. Irá, depois, fazer a 

correspondência do belo [καλόν] com o bem [ἀγαθόν], dizendo que se deseja o belo 

porque este é bom e o amor “é o desejo de possuir sempre o bem”40. Os degraus eróticos 

de Diotima são a passagem do belo sensível para a Forma do Belo, definida como αὐτὸ 

καθ’ αὑτὸ μεθ’ αὑτοῦ μονοειδὲς ἀεὶ ὄν41 – ele por si mesmo, consigo mesmo, Forma 

única, sempre sendo –, do qual todas as outras coisas belas participam. No Fedro, há o 

mesmo impulso erótico para o conhecimento da Forma do Belo ou Beleza, para que 

assim se possa atingir o bem e a felicidade, pois existe a mesma relação no Banquete 

entre a beleza e o bem. A beleza exerce a função no discurso de conduzir os iniciados 

pelo amor para a contemplação das demais Formas ou Idéias, sendo estas o verdadeiro 

objeto de desejo do filósofo. A beleza no seu papel sensível possui certa semelhança 

com o papel do mito. Enquanto este pretende convencer a parte mais baixa da alma a 

acreditar no que é contado, exercendo junto do elemento racional uma função 

persuasiva/educativa, aquela pretende a partir do sensível conduzir ao inteligível 

através de um exercício erótico/pedagógico. A visão é posta no discurso como a mais 

agudas das sensações, pois permite a contemplação da beleza e, com isto, o engate 

                                                 
37  PLATÃO. O Banquete, 201a. A maioria das referências ao ‘Banquete’ de Platão é da tradução de Carlos 

Alberto Nunes, O Banquete (Belém: EDUFPA, 2001); no entanto, também colocamos em algumas 

passagens deste trabalho o texto grego estabelecido por John Burnet, Platonis Opera, Tomvs II (Oxford: 

Oxford University Press, 1901), oferecendo nossa própria tradução deste se assim considerarmos 

necessário. 
38  Banquete, 202d. 
39  Banquete, 204a. 
40  Banquete, 206a. 
41  Banquete, 211b 
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inicial para que se possa conduzir a alma para a contemplação das Formas 

supracelestes, unicamente captadas pelo intelecto. Somente aqueles que são de alguma 

maneira iniciados e não se deixam cair no prazer imediato despertado ao ver a beleza, 

podem retirar dela os devidos proveitos. A beleza é a única coisa do divino que 

conseguimos captar pelo sensível. Nenhuma outra virtude, nada mais divino, senão a 

beleza. 

Aquele que tem beleza será apontado na passagem 252b do Fedro como médico 

[ἰατρός], pois é o único capaz de cuidar do amante em seus graves sofrimentos. Aqui é 

interessante analisarmos essa denominação médica, dada por Sócrates, para classificar a 

beleza. O médico é aquele que possui a ciência de curar os corpos oferecendo o 

φάρμακον adequado ao doente. A má administração do phármakon pode servir para 

matar como um veneno, pois é essa a duplicidade do phármakon: tanto pode ser remédio 

e curar, como pode ser veneno e matar. Somente pelo conhecimento da dosagem correta 

se pode curar. Se voltarmos à linguagem do Fedro, podemos notar que se o amado é o 

médico, o amante deve ser por oposição o doente, aquele que se encontra em estado de 

loucura. Mas o phármakon, de acordo com a passagem 230d, é o discurso [λόγος], assim 

dito por Sócrates: 

 

Tu, porém, pareces ter encontrado o remédio [φάρμακον] para me fazer 

sair, porquanto, tal como se conduzem os animais que têm fome, 

estendendo-lhes um ramo ou algum fruto, do mesmo modo tu, acenando-

me com discursos [λόγους] em livros, é evidente que me levarás a percorrer 

toda a Ática e qualquer outro lugar que queiras. 

 

Na passagem aqui citada, podemos ver um Sócrates, que quase não saía da 

cidade, a percorrer um longo caminho para fora da cidade atrás de Fedro, por ter este 

um discurso em mãos. O objeto do phármakon é a alma, o que torna o discurso uma 

droga para a alma toda. Podemos notar que o amor, assim como o discurso deve ser 
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administrado como um phármakon42. O médico/amado representado pela beleza, oferece 

o phármakon/discurso para o doente/amante, não com intuito de curá-lo, pois este é 

possuído por Éros, que recebe o amor em sua alma e pela possessão divina é tomado de 

loucura. Tal loucura instalada na alma não deve ser curada, já que é divina, mas 

administrada corretamente pelo amante, mantendo-se o êxtase e sem ultrapassá-lo, 

pois, do contrário, este perece em sua loucura. 

Éros é denominado pelos Homéridas como πτερωτός43, ou seja, aquele que é 

alado, e também como gerador de asas. É através dele que a dosagem oferecida pela 

beleza permite que aqueles que a contemplem entrem num estado de loucura e sejam 

conduzidos pela reminiscência às Formas supracelestes. Todo o argumento filosófico, 

apresentado no Fedro por Sócrates, é embasado pelo discurso erótico. O caminho 

oferecido por Éros é o da sedução, instaurado pela beleza, que se for bem administrada 

irá persuadir o amante a seguir o caminho da filosofia. Será este que permitirá a beleza, 

em seu percurso mítico, atingir os amantes e persuadi-los para a Forma da Beleza. 

Assim pelos olhos retorna a beleza para o amado, atingindo sua alma e 

enchendo-a de amor44, o que faz com que as suas asas comecem a despertar. O amado 

não sabe dizer de onde vem o seu padecimento “por não perceber que ele se vê no seu 

amante como um espelho”45. Na presença do amante sente prazer, esquecendo-se de 

todo sofrimento, no entanto, se longe, “deseja-o ardentemente como também é 

desejado, por haver do seu lado antéros, a imagem refletida de éros [εἴδωλον ἔρωτος 

ἀντέρωτα]. Porém, não acredita que seja amor [ἔρως] nem lhe dá esse nome: é simples 

amizade [φιλία]”46. Devemos aqui analisar a utilização das palavras antéros, éros e philía. 

                                                 
42 Para maiores informações sobre a loucura erótica e sua função como um phármakon relacionada com a 

filosofia, ver Switzer, op. cit. p. 27 et. seq. Falaremos melhor sobre isso na seção seguinte. 
43 Fedro, 252b. 
44 Fedro, 255c-d. 
45 Fedro, 255d. 
46 Fedro. 255d-e. As modificações e os grifos na tradução são nossos. 
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De acordo com a mitologia popular, Antéros [Ἀντέρως] seria o irmão mais novo de Éros 

[Ἔρως], que teria sido gerado para que Éros tivesse uma companhia e assim, começasse 

a crescer, já que antes ele se mantinha apenas em sua forma infantil47. Segundo José 

Ribeiro Ferreira, “para os poetas e artistas, o Antéros simbolizava a reciprocidade da 

emulação e da afeição. Era ainda um epíteto dado ao Amor enquanto divindade que 

vinga os seus detratores”48. Para Robert Merrill49, o termo “vingador” não condiz ao 

contexto do Fedro e seu significado se aproxima de “love-in-return”, dando a idéia de 

reciprocidade. Se entendermos a palavra antéros aqui indicada como sendo a imagem 

refletida, ou melhor, um reflexo de éros, podemos verificar sua correspondência com a 

palavra reciprocidade, pois é desta forma que o amado sente o éros do amante: como 

uma imagem refletida. Mais abaixo o antéros sentido pelo amado será classificado como 

philía, ou seja, a reciprocidade do amor é reconhecida como philía. Assim, a amizade irá 

unir o amado e o amante, e compor o corpo do discurso amoroso, o que irá despertar o 

desejo no amado, que já não resiste mais ao amante. Este, no entanto, aliado ao 

cocheiro, recusa tais favores, com base no pudor e na razão [πρὸς ταῦτα μετ’ αἰδοῦς 

καὶ λόγου ἀντιτείνει]50. Se o éros do amante e a philía do amado mantiverem-se juntos e 

no reto caminho, irão ligar-se a sabedoria (sophía) e se terá a origem da philosophía51. 

 

Conclusão 

 

A investigação filosófica que se faz sobre a natureza da alma recorreu sobre dois 

tipos de argumentos. O primeiro, lógico, onde Sócrates oferece as exposições racionais 

                                                 
47  Cf. Ronald B. Levinson, “There exists a peculiar relationship between the brothers, Eros being 

dependent upon Anteros for the continuance of his strength”; Milton and Plato (Modern Language Notes, 

Vol. 46, No. 2. The Johns Hopkins University Press, 1931), p. 90. 
48  FERREIRA, J. R. Fedro. Lisboa: Edições 70, 1997, nota 109, p. 74. 
49  MERRILL, Robert V. Eros and Anteros. Speculum, v. 19, n. 3, 1944, p. 268. 
50  Fedro, 256a. 
51  Fedro, 256a. 
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para explicá-la, e o segundo, mitológico, onde oferece como complemento do primeiro 

argumento outro que possa persuadir a parte irracional da alma e iniciar aqueles que 

ainda não foram iniciados nos mistérios da alma e do amor. A quarta manía divina, 

sobre a qual recai todo o seu discurso erótico, é utilizada como um phármakon necessário 

à filosofia. A medida deste phármakon só se dá no mito contado por Sócrates, o que faz 

com que a função estabelecida para o mito no Fedro seja educativa para a alma. A 

natureza da alma é tripartida, sendo que no homem tal tripartição é instável. Para que 

se possa restabelecer a harmonia na alma é necessário controlar antes todas as partes e 

conduzir adequadamente a alma através do lógos. O mito como uma espécie de lógos 

será o phármakon que estabelece a medida para conduzir éros nos homens e aproximá-

los pela philía da sophia, fazendo aparecer como único caminho possível a filosofia. 

 

 

Bibliografia 

1. Edições e Traduções de Platão 

AZEVEDO, M. T. S. O Banquete. Tradução de Maria Teresa Schiappa de Azevedo. 

Lisboa: Edições 70, 2001. 

BURNET, J. Platonis Opera, recognovit brevique adnotatione critica instrvxit: Ioannes 

Burnet, Tomes I, II e IV. Oxford: Oxford University Press, 1900 – 1902. 

FERREIRA, J. R. Fedro. Tradução de José Ribeiro Ferreira. Lisboa: Edições 70, 1997. 

NUNES, C. A. O Banquete. Tradução de Carlos Alberto Nunes. Belém: EDUFPA, 2001. 

__________. Fedro. Tradução de Carlos Alberto Nunes. Belém: EDUFPA, 2007. 

PEREIRA, M. H. R. A República. Tradução de Maria Helena da Rocha Pereira. 9.ª ed. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. 

2. Estudos 

BELFIORE, Elizabeth S. Dancing with the Gods: The Myth of Chariot in Plato’s 

Phaedrus. American Journal of Philology, v. 127, n.2, p. 185-217, summer 2006. 



 

Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ: n.2, 2011 

 

http://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/   16 

BETT, Richard. Immortality and Nature of the Soul in the Phaedrus. Phronesis, v.31, n.1, 

p. 1-26, 1986. 

BRISSON, Luc. A Religião como Fundamento da Reflexão Filosófica e como meio de 

Ação Política nas Leis de Platão. Kriterion, Belo Horizonte, n. 107, p.24-38, jun. 2003. 

COSTA, Admar Almeida da. Discurso, Eros e Alma. Leitura do Fedro de Platão. Tese de 

Doutorado em Filosofia. Orientador: Maria das Graças de Moraes Augusto. Rio de 

Janeiro: UFRJ/IFCS, 2006, 189 f. 

DODDS, E. R. Os Gregos e o Irracional. São Paulo: Editora Escuta, 2002. 

EDELSTEIN, Ludwig. The Function of the Myth in Plato’s Philosophy. Journal of the 

History of Ideas, v. 10, n. 4, p. 463-481, 1949. 

KONSTAN, David. A Amizade no Mundo Clássico. São Paulo: Odysseus Editora, 2005. 

MENEZES, Luiz Maurício Bentim da Rocha. Pequeno Ensaio Sobre o Sentimento: O Amor. 

Monografia de Comunicação Social. Orientador: Drauzio Gonzaga. Rio de Janeiro: 

FACHA, 2006. 84 f. 

MERRILL, Robert V. Eros and Anteros. Speculum, v. 19, n. 3, p. 265-284, 1944. 

LEVINSON, Ronald B. Milton and Plato. Modern Language Notes, v. 46, n. 2, p. 85-91, 

1931. 

SWITZER, Robert. The Topology of Madness: Philosophic Seduction in Plato’s 

Phaedrus. Alif: Journal of Comparative Poetics, n. 14, p. 6-36, 1994. 

TATE, J. The Beginnings of Greek Allegory. The Classical Review, v. 41, n. 6, p. 214-215, 

1927. 

__________. Plato and Allegorical Interpretation. The Classical Quarterly, v. 23, n. ¾, p. 

142-154, jul. – oct. 1929. 

VERNANT, Jean-Pierre. As Origens do Pensamento Grego. São Paulo, Difel, 2006. 

VEYNE, Paul. Acreditavam os gregos nos seus mitos?. Lisboa: Edições 70, 1987. 


