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SOBRE UM PROBLEMA NA INTERPRETAÇÃO DE “EÎNAI” E “OUSÍA”  

NO SÍMILE DO SOL DE PLATÃO (REPÚBLICA VI 509B)1 

André Luiz Braga da Silva
2
 

 
 
RESUMO: O autor identifica um problema na história da interpretação do símile do Sol da República 
de Platão (VI, 509b). Este problema residiria no sentido que foi atribuído, na passagem, aos termos 
“eînai”Ν ἷΝ “ousía”Ν pἷlὁὅΝ pὄiὀcipaiὅΝ ἷὅtuἶiὁὅὁὅΝ ὃuἷΝ aὀaliὅaὄamΝ aΝ tἷxtὁ. Mais que um problema de 
tradução, a questão é crucial: ela determina a própria causalidade que o exegeta entende que o texto 
está atribuindo à Ideia de Bem em relação às outras Ideias. O autor apresenta então as principais 
posições exegéticas acerca da matéria assumidas pelos escoliastas dos séculos XX e XXI, com suas 
soluções interpretativas. Em seguida, o autor fará a crítica às soluções de um dos principais grupos de 
interpretação da República de nossa era, procurando demonstrar a insustentabilidade de suas posições 
perante o texto de Platão. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Platão, República, Bem, Sol, Ideia, Forma. 
 
ABSTRACT: Paper points out an issue in the history of interpretation of the Simile of Sun in 
Plato's Republic (VI, 509b). Issue rests on the meaning with whichΝὅchὁlaὄὅΝuὀἶἷὄὅtὁὁἶΝwὁὄἶὅΝ“eînai”Ν
aὀἶΝ“ousía”ΝiὀΝthἷΝpaὅὅagἷέΝἔaὄΝfὄὁmΝaΝὀaὄὄὁwΝpὄὁblἷmΝὁfΝtὄaὀὅlatiὁὀ,ΝthἷΝpὁiὀtΝiὅΝvitalμΝitΝἶἷtἷὄmiὀἷὅΝ
the sense of the causality which platonic character Socrates allows to Idea of good with respect of 
other Ideas. So this paper presents main exegetic positions of XX and XXI centuries on that subject, 
with the interpretative solutions of scholars. Afterward it will follow a criticism to solutions of one of 
the chief exegetic group of Republic in our times, by showing its positions's unsustainability in face of 
Plato's own words. 
 
KEYWORDS: Plato, Republic, Good, Sun, Idea, Form. 
 

 
 

1) Prológo 
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Aristoteles
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 No semestre de inverno de 1933 para 1934, Martin Heidegger ministrou em 

FreibuὄgΝ ὁΝ cuὄὅὁΝ “ἒaΝ ἷὅὅêὀciaΝ ἶaΝ vἷὄἶaἶἷ”,Ν cujaΝ pὄimἷiὄaΝ paὄtἷΝ ἷὄaΝ ὅὁbὄἷΝ ὁὅΝ ὅímilἷὅΝ ἶaΝ

Caverna e do Sol da República de Platão. No dia 29 de Janeiro de 1934, Erwin Kolbenheyer 

ministrou na mesma cidade uma notável conferência, que, ao que tudo indica, foi ovacionada; 

                                                                 
1 A Germano Nogueira Prado. 
2 Doutorando (USP). Orientador: Roberto Bolzani Filho. 
3 ARISTÓTELES. Retórica, 3.2.12. 
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seu tema e título não nos são importantes. O interessante é o fato de que, no dia seguinte, 30 

de janeiro, Heidegger apareceu para ministrar a aula com quase uma hora de atraso; o atraso, 

ao que tudo indica, deu-se por motivo de preparar um discurso, breve mas duro, como crítica 

ao que ele presenciara na véspera. Antes de iniciar a aula, o alemão fez questão de lê-lo para a 

classe, do qual se seguirá um curto trecho: 

Toda época e todo povo têm sua caverna e seus respectivos habitantes 
de caverna. Também nós hoje. E o modelo de um habitante da caverna 
de hoje e do séquito de aplausos é, por exemplo, o filósofo popular e 
pὁlíticὁΝ ἶἷΝ cultuὄa,ΝKὁlbἷὀhἷyἷὄ,Ν ὃuἷΝ apaὄἷcἷuΝ ὁὀtἷmΝpὁὄΝ aὃuiέΝ […]Ν
Ele está colado às sombras e as considera a única realidade decisiva e 
ὁΝúὀicὁΝmuὀἶὁΝ[…]έΝἡΝhὁmἷmΝἶaΝcavἷὄὀaΝficaΝὅἷὀtaἶὁΝἷmΝὅuaΝtὁcaΝἷΝ
nada sabe, da história da libertação forçada e da mais elevada ligação 
ἷΝcὁmpὄὁmiὅὅὁΝ[…]έΝΧώEIἒEἕἕER,ΝἀίίἅΝΧ1λἁἁή1λἁἂΨ,ΝpέΝἀ1ἅ-220) 

 
 Após o discurso, Heidegger retomou o curso do ponto em que havia parado na 

última aula. Chamou atenção, contudo, a abrupta maneira como ele surpreendeu seus alunos, 

em tomando da imagem platônica (objeto do curso!) para criticar o outro intelectual4. Mas, 

para o meu texto que aqui se inicia, o conteúdo desta crítica não é tão importante quanto 

aquilo para o que eu queria chamar atenção em suas palavras: a imagem da imagem platônica 

ὃuἷΝώἷiἶἷggἷὄΝtὄaὦaμΝ“ἡΝhὁmἷmΝἶaΝcavἷὄὀaΝfica sentado em sua toca e nada sabe, da história 

ἶaΝ libἷὄtaὦὤὁΝfὁὄὦaἶaΝἷΝἶaΝmaiὅΝἷlἷvaἶaΝ ligaὦὤὁΝἷΝcὁmpὄὁmiὅὅὁ”έΝχὁΝfalaὄΝἶἷὅtaΝmaὀἷiὄaΝἶὁΝ

prisioneiro da Caverna, Heidegger não está retirando isto do texto de Platão, onde não há 

informação sobre os prisioneiros estarem sentados. O filósofo de Freiburg, então, ao 

acrescentar este dado à imagem, parece querer justamente sublinhar que há uma certa zona de 

conforto na qual o prisioneiro se encontra. A despeito dos grilhões, dos ferros, dentro da 

caverna, ele está numa certa zona de conforto. Tranquilo. Repousado em sombras, ele está 

alheio ao fato de que há algo de misterioso lá fora; ele está alheio ao fato de que há, lá fora, 

uma avalanche de interrogações. Um sem número de questões que clamam por empenho 

Χ“cὁmpὄὁmiὅὅὁ”Ψ,ΝpὁὄΝfilὁὅὁfar. Muito mais do que respostas: lá fora, fora do conforto, há um 

sem número de problemas. Um ou vários enigmas.  

 O texto que aqui se inicia éΝὅὁbὄἷΝumΝ“ἷὀigma”ΝpὄἷὅἷὀtἷΝὀὁΝpὄópὄiὁΝtἷxtὁΝἶὁΝὅímilἷΝ

do Sol. 

 

                                                                 
4  O filósofo alemão quase como sublinhou a resposta do personagem Sócrates à observação de 
Glau oà deà ueà oà a adoà aà Cave aà o espo diaà aà est a haà i age à eà est a hosà p isio ei os :à
Semelhantes a nós à PLáTÃO,àRepública VII 515a4-5 – grifos nossos). 
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2) Introdução ao problema 

 

 No passo 508a4-509c4 da República de Platão, vemos o personagem Sócrates expor 

um de seus mais célebres engenhos, o símile ou imagem do Sol – ou “metáfora solar”5, 

“símile do Sol e da Ideia de Bem”6, primeira parte do “símile da Luz”7, etc. A estrutura básica 

dessa imagem é resumida pelo personagem mestre de Platão nos termos entendidos como 

pertencentes a uma correspondência ou proporção matemática8
: o Bem é, “na região noética, 

em relação ao noûs e às coisas noéticas, o mesmo que ele [sc. o sol, 508b9-13] [é], na região  

visível, em relação à visão e às coisas vistas”Ν(508c1-2). Diante de uma solicitação de Glauco 

(508c3), Sócrates explica o sentido dessa estrutura analógica, apontando, separadamente, duas 

relações que a Forma do Bem9, dentro desse framework, mantém com as outras Formas: 

causalidade “ἷpiὅtêmica” (508c3-509a9) e causalidade “ὁὀtὁlógica” (509a9-509b10)10.  

 Esta última causalidade é apresentada nas derradeiras linhas do símile do Sol, através 

das seguintes palavras: 

[...] Dize que, quanto às coisas vistas, o Sol não apenas fornece o seu poder 
de ser visto, mas também a sua geração, seu crescimento e sua  nutrição [...]. 
E, portanto, quanto às coisas conhecidas, [...] dize que não apenas o seu ser-
conhecido está presente devido ao Bem, mas também que tanto o seu eînai 

quanto sua ousía lhes é adicionado/atribuído por ele [...]. (PLATÃO. 
República VI 509b2-8) 

 

 Esta curta porém forte afirmação do símile do Sol ganhou um destaque 

incomensurável na história da filosofia ocidental11. E, no que tange a ela, desde a própria 

Antiguidade, o sentido de eînai e ousía costumeiramente nunca foi posto em questão:  

                                                                 
5  VEGETTI, 2003a, p. 14, 22, 23, 31, 32, etc; idem, 2003b, p. 266, 268, 269, etc. 
6  ROSS, 1953 (1951), p. 64; 70. 
7  FERGUSON, 1921, p. 131; MURPHY, 1932, p. 93. 
8  Cf. anà lógon, 508b13. Cf. também 509d7-8, 511e2, 534a6. E, ainda: FERGUSON, 1921 p. 132, 133, 
134, 138, 139; MORRISON, 1977, p. 220, nt. 11; ADAM, 2009 (1902), p. 59; DIXSAUT, 2000, p. 126. Esta última 
comentadora cita ainda ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco V, 3, 1131a31-32; EUCLIDES. Elementos V, def. 8. 
9  Faço minhas as palavras de Ferrari (2003, p. 287, nt. 1), segundo as quais o correto seria traduzir o 
adjetivo neutro tò agathón por o bom ; entretanto, para manter uma unidade e um diálogo com a tradição 
interpretativa do texto, referir-me-ei a esta entidade como o Bem". 
10  Embora na tradição interpretativa do texto ser uma questão até mesmo o sentido desta causalidade 
imageticamente exposta (se é ontológica ou não), continuarei me referindo a ela nestes termos, esperando 
que, no fim de minha exposição, seu sentido ontológico à reste textualmente fundamentado. Além disso, é 
interessante notar que a relação de causalidade ontológica exposta no símile do Sol pode ser pensada como 
uma relação absolutamente entre Formas (no caso, da Forma do Bem com as outras Formas), ao contrário da 
causalidade epistemológica, que é descrita com respeito ao efeito da Forma Bem não só sobre as outras 
Formas, mas também sobre o que hoje entendemos como o sujeito do conhecimento à(508e1-3). 
11 A título de exemplo: SHOREY, 1933; GUTIERREZ, 2003a. 
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Sócrates estaria a exortar Glauco a afirmar que a Ideia do Bem (508e2-3) é aΝ“causa”Ν(508b9 

c/c 508e1-3 c/c 509b2-8) da existência e realidade ontológica dos entes conhecíveis (ou seja, 

as outras Ideias em geral: 507b5-10; 508c1). Isto é, o Bem seria o fundamento último de toda 

a dita metafísica platônica, pois que seria o alicerce sobre o qual repousaria a própria 

realidade das Formas inteligíveis. Por consequência, em fundamentando a metafísica, ele 

fundamentaria também todas as outras facetas do pensamento do autor dos diálogos: ética, 

filosofia política, cosmologia, etc. Assim, costumeiramente, o trecho foi entendido. 

 A questão que o século XX ousou colocar foi justamente se este sentido milernamente 

atribuído a esta causalidade é realmente o sentido que ela possuía no texto. Que haja alguma 

abertura exegética no próprio símile do Sol, parece inegável: os termos eînai e ousía não são 

explicados na passagem, e, seja no próprio idioma grego, seja em Platão, são polissêmicos. 

Pesa ainda, a favor da concessão de importância à discussão do sentido dessa causalidade, o 

elemento dramático que Platão, na sequência, concede a seu leitor: a reação imediata do 

personagem Glauco. Assim que Sócrates acabar de narrar a superioridade da Ideia de Bem, 

Glauco explode em risos, dizendo “[έέέ]Ν Nossa, Apolo, mas que exagero extraordinário!'”Ν

(509c1-2). Portanto, a questão do sentido, na passagem, dos termos eînai e ousía, não tendo 

incomodado muito os vinte e quatro séculos antecedentes, emergiu, na interpretação do texto, 

com uma das mais relevantes perguntas do século XX – e, por que não dizer, também do 

jovem XXI. A questão pode ser resumiἶaΝaὅὅimμΝaΝcauὅaliἶaἶἷ,ΝἶitaΝ“ὁὀtὁlógica”ΝΧἃίλbἀ-8), 

ἶaΝIἶἷiaΝἶἷΝἐἷmΝὅὁbὄἷΝaὅΝὁutὄaὅΝIἶἷiaὅ,ΝéΝ“ὁὀtὁlógica”ΝmἷὅmὁςΝἡΝὃuἷΝὁΝἐἷmΝἷὅtὠΝἶἷΝfatὁΝaΝ

causar para os outros seres inteligíveis? 

 

3) Apresentação das posições exegéticas 

 

 Basicamente, nos séculos atual e último, as posições interpretativas acerca desse 

sentido podem ser agrupadas em dois macrogrupos:  

 

a) Interpretação : os escoliastas que defendem que o sentido da causalidade atribuída por 

Sócrates ao Bem nas últimas linhas do símile do Sol não é o ontológico; isto é, eînai e ousía 

na passagem não significam existência, realidade ou essência latu sensu (sentido este que eu 

vὁuΝΝchamaὄΝaὃuiΝἶἷΝ“fὄacὁ”Ψν 
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b) Interpretação : os que defendem que o sentido da causalidade é o que a tradição atribuiu-

lhe: eînai e ousía na passagem significam mesmo existência, realidade ou essência latu sensu 

ΧὅἷὀtiἶὁΝἷὅtἷΝὃuἷΝἷuΝfὁὄΝchamaὄΝaὃuiΝἶἷΝ“fὁὄtἷ”ΨνΝἷ 

 

c) Interpretação : estes são os estudiosos que comentam a imagem do Sol mas não 

assumem posição definida sobre o sentido da causalidade atribuída ao Bem no fim do símile; 

 

 Desses três macrogrupos, dadas as diminutas dimensões a que um estudo como o 

presente presta-se a ter, concentrar-me-ei em apenas um deles. E este será o primeiro dos 

grupos, haja vista ele representar, na história da leitura dessa passagem da República, a 

novidade aparecente nas últimas sete décadas. A partir das peculiaridades nas propostas de 

seus escoliastas, a pὁὅiὦὤὁΝ “ ” pode ser ainda subdividida em três subgrupos, a saber: 

“Iὀtἷὄpὄἷtaὦὤὁ 1”,Ν“IὀtἷὄpὄἷtaὦὤὁΝ 2”ΝἷΝ “IὀtἷὄpὄἷtaὦὤὁΝ 3”Ν– os quais serão explicados na 

sequência. Considerando assim todos os estudiosos dos séculos XX e XXI de cuja obra eu 

tenho conhecimento, teremos um total de cinco posições principais identificáveis sobre nosso 

problema. Passemos agora a rápidas explanações acerca delas (no limite da oportunidade) e à 

nomeação de seus adeptos. 

 

Interpretação 1: 

 Segundo esta interpretação, os elementos causados pela Forma do Bem na passagem, o 

eînai e a ousía, dizem respeito ao “ser verdadeiro”Νdas Formas, isto é, o “ser Forma enquanto 

Forma”, o “modo de ser”Ν próprio das Formas. Assim, em última instância, o personagem 

Sócrates não estaria se referindo ao sentido forte e ontológico de “existência”Νou “realidade”Ν

em geral para essa causalidade do Bem, mas a um sentido específico e mais “fὄacὁ”μ o sentido 

das características que as Formas possuem e que as diferenciam das instâncias ΧὁuΝ“ἷὀtἷὅ”ΨΝ

sensíveis. Nesse viés de leitura, a causalidade do Bem diria respeito às “propriedades ideais”Ν

das Formas (P.I.'s): inteligibilidade, eternidade, imutabilidade, etc (VLASTOS, 1966; KEYT, 

1971; SANTAS, 1983). Pode-se dizer que essa viés argumentativo foi uma grande novidade 

na milenar história de interpretação desse texto, introduzida somente na segunda metade do 

ὅéculὁΝ XX,Ν ὃuaὀἶὁΝ ἥiὄέΝ WilliaὀΝ ἒaviἶΝ RὁὅὅΝ publicaΝ ὁΝ ὅἷuΝ ΧhὁjἷΝ famὁὅὁΨΝ ἷὅtuἶὁΝ “ἢlatὁΥὅΝ

Theory of Idἷaὅ”Ν Χ1λἃ1ΨέΝ E,Ν mἷὅmὁΝ apóὅΝ aΝ publicaὦὤὁΝ ἶὁΝ mἷὅmὁ,Ν maiὅΝ algumaὅΝ ἶécaἶaὅΝ



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 5, n. 1, 2014. (ISSN: 2236-0204) 
 
 

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

104 

haveriam de se passar para que sua posição 1 fosse seguida por outros grandes estudiosos 

(vide a linha do tempo no Anexo I). Para contornar a tonalidade outrora seguida pela tradição, 

o caminho argumentativo de Ross e seu grupo é fino. Vejamo-lo, sucintamente. 

 Em alguns momentos do corpus platonicum, é possível ver aparecer uma concepção 

mais geral e não ontológica do “bem”Νcomo “ἷxcἷlêὀcia”ΝὁuΝὁΝ“mἷlhὁὄ”ΝἶἷΝcaἶaΝcὁiὅa12. A 

partir dessa concepção, o grupo de escoliastas da Interpretação 1 entendeu que as chamadas 

propriedades ideais das Formas seriam todas causadas pela Forma do Bem. Entendida como 

“ἔὁὄmaΝἶaΝἷxcἷlêὀciaΝἷmΝὅi”,ΝὁΝἐἷmΝfaὄiaΝἶὁὅΝὁutὄὁὅΝentes inteligíveis “realidades excelentes”Ν

ou “perfeitas”,Ν ὃuaὀἶὁΝ cὁmpaὄaἶὁὅΝ aὁὅΝ ἷὀtἷὅΝ ὅἷὀὅívἷiὅέΝσἷὅὅaΝ “pἷὄfἷiὦὤὁ”,Ν ἷὅtἷὅΝ ἷὅtuἶiὁὅὁὅΝ

consideram implicadas as características das Ideias como inteligibilidade e cognoscibilidade, 

desejabilidade cognitiva e normatividade enquanto paradigmas. A Forma do Bem seria algo 

como “ἷxcἷlêὀciaΝ em ὅi”, enquanto que as outras Formas em geral seriam como que 

exemplares ou instâncias individuais dessa excelência13. Comentadores que assumem a 

Interpretação 1:  Ross, 1953 (1951), Santas, 1999 (1983), Vegetti (2003) e Ferrari (2003) 

(Vide Anexo I). 

 

Interpretação 2: 

 EὅtaΝ iὀtἷὄpὄἷtaὦὤὁΝéΝ“iὄmὤ”ΝἶaΝaὀtἷὄiὁὄ,Ν tambémΝcὁὀὅiἶἷὄaὀἶὁΝeînai e ousía, que são 

descritos como causados pela Ideia de Bem no texto, como o modo de ser próprio das Formas, 

o modo de ser delas enquanto essências. Entretanto, segundo esta interpretação, este modo de 

ser não se refere às propriedades acima descritas (aquelas propriedades que diferenciam as 

Ideias dos entes sensíveis), nem mesmo a propriedade alguma. Ele se refereria, antes, a um 

“pὁἶἷὄΝἶἷΝἷὅtaὄΝpὄἷὅἷὀtἷ”,ΝὃuἷΝéΝpὄópὄiὁΝἶaὅΝἔὁὄmaὅΝἷὀὃuaὀtὁΝ taiὅμΝumaΝ“condição”ΝpaὄaΝaὅΝ

Formas serem o que são. Apesar de, no meu conhecimento, a Interpretação 2 não possuir 

                                                                 
12  PLATÃO, Górgias 479b4; 504c9; 506d5; República  335b8-11; 353b2-12; 403d2-3; 518d9-10; 601d4-
6. 
13  Baltes afirma que, para todos os (pós-platônicos e pré-plotinianos) autores da Antiguidade aludidos 
por ele [a saber: a) Plutarco; b) um platonista (não-identificado) aludido por Justino Mártir; c) Celsus; d) 
Numenius; e) Alcino/Albino; e f) átti us],à aàIdeiaàdoàBe à o oàaà ausaàdoàse à àse àpar excellence à BáLTE“,à
1997, p. 364). Urge então reconhecer que, se se concede a veracidade a esta assertiva, e a depender do sentido 

ueàseàlheàd ,à i haàadjetivaç oàdeà ovidade àpa aàaàposiç oàdoàg upo 1 mereceria gravemente ser revista. 
Entretanto, justifico a manutenção da minha adjetivação devido ao fato de que nem mesmo a principal citação 
ueàBaltesàutilizaà ,àp.à ,à t.à àpa aà legiti a àestaàsuaàasse tivaàpou oàouà adaà o t i uiàpa aàesta 

legiti aç o,àaàsa e :à Oà ueà àdeus? à[É]àoàu àdeàPlat o,àoàu i atu al,àoàu ijusto,àoàse à eal,àoà e ;àeleàutilizaà
todos estes nomes para o noûs; então deus [é] o noûs,àideiaàsepa ada. à t aduç oà i haàdaà itaç oàe àg egoà
que Baltes faz (1997, p. 364, nt. 59) de AETIUS, 1, 7, 31). 
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outros adeptos de peso, ela não poderia deixar de ser mencionada, dada a inconteste 

importância da escoliasta que lhe defende: Dixsaut, 2000 (1991) (Vide Anexo I). 

 

Interpretação 3:  

 Segundo esta posição, eînai e ousía no fim do símile do Sol significam o valor e a 

essência moral das Formas. Isto é, a Forma do Bem é a fonte e critério do valor moral de 

todas as coisas, inclusive das Formas. O Bem então estaria numa relação não de causalidade 

ontológica com as outras Formas, como viu a tradição, mas de Principio Axiológico. 

Comentadores: Fronterotta (2001), e, talvez, Ferguson (1921) – o qual, ainda que de uma 

maneira truncada e nebulosa, afirma que o símile do Sol trata de “valores”, não de “causação 

metafísica”ΝΧ1λἀ1,ΝpέΝ1ἁἀ-133). 

 

Interpretação : 

 A despeito de pequenas variações não fundamentais, esse grupo segue o entendimento 

geral que a tradição sempre deu ao trecho. Isto é, para eles, eînai e ousía teriam sim o sentido 

forte, ontológico, de “existência”Ν e “realidade”νΝ ἷ,Ν aὅὅim,Ν o Bem seria causa de tais 

características das Formas em geral. Isto posto, algumas variantes exegéticas podem ser 

notadas dentro do grupo . Para alguns de seus membros, a Ideia do Bem, doando existência 

aos entes inteligíveis, equivaler-se-ia à Ideia de Ser (Baltes, 1999 (1997)). Já para outros, uma 

vez que o Ser de cada Forma, a sua essência principal enquanto Forma, implica em ela ser 

sempre una, a Forma do Bem equivaler-se-ia ao princípio ou Forma do Um (Krämer, 2012 

(1969); Reale, 2004 (1991); Szlezák, 2003 (2001); Gutierrez, 2003, 2009 e 2010). Boussoulas 

(1962), por sua vez, assume simultaneamente estas duas equivalências. Os demais, embora 

maiὅΝ cὁὀtiἶὁὅΝ ὀὁΝ ὃuἷΝ taὀgἷΝ aΝ ἷὅtaὅΝ “ἷὃuipὁlêὀciaὅ”Ν ἶἷὀtὄὁΝ ἶaΝ “mἷtafíὅica”Ν platôὀica,Ν ὀὤὁΝ

deixam de ver também na afirmação de Sócrates no símile do Sol um sentido de causalidade 

ontológica do Bem em relação às outras Ideias:  Shorey, 1980 (1895) e 1933; Adam, 2009 

(1902); Natorp, 1903; Heidegger, 2007 (1933/1934); Notopoulos, 1944;  LaFrance, 2006. 

 

Interpretação : 

 A lista de comentadores que, prudentemente, não apresentam uma posição bem 

definida sobre a difícil questão é igualmente bem representada. Murphy (1932) entende que o 

Bem é causa da “existência”Νe “inteligibilidade”Ν- presumivelmente, das outras Formas. Mas o 
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autor não dá argumentos ou desenvolvimento para este entendimento. Raven (1953) 

inicialmente sequer considera a relação de causalidade entre o Bem e as outras Ideias, traçada 

no símile, como integrante do que é crucial na passagem; apenas ao fim de seu comentário ele 

dá alguma atenção ao caso, sem contudo apresentar uma posição.  Hackforth (1942), Malcolm 

(1962), Morrison (1977) e Annas (1997 (1981)) também não assumem posições definidas 

sobre o caso. 

 

 

4) À guisa de uma crítica: a interpretação “ ” e seus problemas exegéticos: 

 

 Como eu dizia, para não me estender demasiadamente, neste trabalho minha atenção 

será voltada sobretudo para o grupo . Opto por tratá-lo porque, diante da abertura 

interpretativa que a própria passagem República VI 509b-c comporta, os comentadores deste 

grupo atribuíram, à causalidade do Bem sobre as outras Ideias, um sentido bem diferente 

daquele que a tradição sempre privilegiou - e   essa novidade é o foco do interesse do  

presente texto. No fim do símile do Sol, tais comentadores assumiram sentidos específicos, 

“maiὅΝfὄacὁὅ”ΝὁuΝὀὤὁΝὁὀtὁlὁgicὁὅ,ΝpaὄaΝeînai e ousía, sentidos estes diferentes daqueles que os 

tἷὄmὁὅΝ “ὀatuὄalmἷὀtἷ”Ν tἷὄiamνΝ falaὄἷiΝ ἶἷὅὅaΝ “ὀatuὄaliἶaἶἷ”Ν maiὅΝ ὡΝ fὄἷὀtἷέΝχlémΝ ἶiὅὅὁ,Ν urge 

também reconhecer que tais autores mostram-se muito competentes em seus trabalhos, 

elaborando complexos  percursos argumentativos para a defesa de suas posições. 

 Contudo, aos meus olhos, seja pela vereda 1, seja pela 2, seja pela 3, esses 

escoliastas, com suas decisões interpretativas, visaram sobretudo retirar o 'peso' ontológico da 

afirmativa do personagem Sócrates, retirando, assim, também, o caráter fortemente “abὅuὄἶὁ” 

que ela teria se, mantendo esse 'peso', fosse confrontada com alguns pressupostos do texto. 

ἢaὄaΝἷxplicaὄΝtaiὅΝpὄἷὅὅupὁὅtὁὅ,ΝἷΝtalΝ“abὅuὄἶiἶaἶἷ”,Νfaὐ-se necessária uma breve digressão. 

 

A versão “standard”Νda Hipótese das Formas e a sua Regra de Causalidade 

 

 Embora não haja oportunidade neste curto trabalho para uma exposição detalhada 

nesse sentido, podemos dizer que o texto da República é claro quanto ao fato de que havia 

uma concórdia entre o personagem Sócrates e seus interlocutores quanto àquilo que ficou 

conhecido, na literatura secundária, por “Hipótese das Formas”ΝΧtambémΝchamaἶaΝἶἷΝ“ἦἷὁὄiaΝ
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ἶaὅΝIἶἷiaὅ”ΨΝem sua “versão standard”μΝ476a4-d4; 478c7-480a13; 484b3-4; 485b1-3; 486d9-

10; 490b2-4; 493e2-494a5; 500c2-5; 505a2-4; 596a6-7; 596e3-597d2; etc; cf. também 

FRONTEROTTA, 2001; VEGETTI, 2003b. A demarcação explícita dessa concórdia ou 

homología, inclusive, é tratada no texto como algo sumamente necessário para que se possa 

iniciar a própria exposição do símile do Sol: 507a7-b11. 

 Apresentada aos leitores de Platão sobretudo na República e nos diálogos do mesmo 

período, a versão standard da Hipótese das Formas possui várias características fundamentais. 

Para pensar a relação de causalidade traçada no símile, é imprescindível destacar pelo menos 

uma delas: a relação das Formas com os particulares sensíveis é entendida como uma 

koinonía (“comunidade”, Fédon 100d6; República V, 476a7) ou méthexis (“participacao”, 

Banquete 211b2; Fédon 100c5, República V 476d1-3), representando uma relação de 

causalidade (BRISSON, 2001; PRADEAU, 2001). Tal relação pode ser traduzida nos 

seguintes termos: a Forma X (ou “X em si”) e apenas ela14 é a “causa”Ν de todos os 

particulares sensíveis ΧὁuΝ“iὀὅtâὀciaὅ”ΨΝpossuírem a qualidade X-dade (Fédon 100b1-d4). O 

esquema seria:  

 

    Χ“koinonía”ΝὁuΝ“méthexis”Ψ 
     Fx  →Νi 

     (qualidade x-dade) 

 

 EὅtaΝ“cὁὀfiguὄaὦὤὁ”,ΝἶἷΝfatὁ,ΝéΝumaΝὄἷgὄaΝpaὄaΝἷὅtaΝώipótἷὅἷ15, que eu chamarei aqui 

ἶἷΝ“RἷgὄaΝἶἷΝἑauὅaliἶaἶἷΝἕἷὄalΝἶaΝώipótἷὅἷΝἶaὅΝἔὁὄmaὅΝἷmΝὅuaΝvἷὄὅὤὁΝstandard”,ΝabὄἷviaἶaΝ

ἶὁὄavaὀtἷΝ pὁὄΝ “RἷgὄaΝ ἶἷΝ ἑauὅaliἶaἶἷ”έΝ ἕlaucὁΝ cὁmpaὄtilhaΝ ἶἷὅta versão da Hipótese, 

compartilhando portanto também desta Regra de Causalidade que era inerente à mesma, na 

figuὄaΝ ἶaΝ “paὄticipaὦὤὁ”έΝEΝ paὄἷcἷΝ havἷὄΝ ὀὁΝ tἷxtὁΝ aὁΝmἷὀὁὅΝ umaΝpἷὃuἷὀaΝ piὅtaΝ ἶἷΝ ὃuἷ,Ν ἷmΝ

tomando este rumo, não nos arriscamos a errar: no livro V da República, o próprio Glauco 

                                                                 
14 - (...)hypothémenos eînaí ti kalòn autò kath'hautò kaì agathòn kaì méga kaì tâlla pánta. (…) eí tí estin 
állo kalòn plèn autò tò kalón,oudè di'hèn állo kalòn eînai è dióti metéchei ekeínou toû kaloû? kaì pánta dè 
hoútos légo. têi toiâide aitíai synchoreîs? - synchorô (…).” (PLATÃO. Fédon 100b5-c8). 
15  Para tal regra também chama atenção Vegetti, que a entende como uma das facetas de um conjunto 
maior de regras que ele chamou de Teorema das Ideias à (2003b, p. 253). A mim, hoje, interessa sobretudo 
esta regra em específico, e, embora existam vários desdobramentos dela na ontologia platônica desse período, 
aos propósitos do meu trabalho por ora é suficiente apenas a sua enunciação enquanto regra. 
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tὄatὁuΝ aΝ ὀὁὦὤὁΝ ἶἷΝ “paὄticipaὦὤὁ”Ν cὁmὁΝ umΝ aὅὅuὀtὁΝ cὁmumΝ ἷΝ apaὄἷὀtἷmἷὀtἷΝ jὠΝ cὁὀhἷciἶὁΝ

(476c8-ἶἂΨέΝχΝώipótἷὅἷΝἶaὅΝἔὁὄmaὅ,ΝcὁmΝὅuaΝRἷgὄaΝἶἷΝἑauὅaliἶaἶἷ,Νé,Νaὅὅim,ΝὁΝ“paἶὄὤὁ”,ΝaΝ

homología prévia, marcada no texto como pré-estabelecida entre Sócrates e seus principais 

interlocutores, os irmãos de Platão, tanto antes quanto depois dos símiles. 

 

A interpretação do símile do Sol à luz da Regra de Causalidade 

 

 VὁltaὀἶὁΝὡΝ“mἷtὠfὁὄaΝὅὁlaὄ”ΝἷΝaὁΝὅἷὀtiἶὁΝἶaΝcauὅaliἶaἶἷΝὄἷfἷὄἷὀtἷΝaὁὅΝ tἷὄmὁὅΝeînai e 

ousía, agora sim será perceptível o que eu queria dizer. Conforme vimos, as últimas linhas do 

símile diziam que a Forma do Bem (508e2-3) é “causa”Ν(508b9 c/c 508e1-3 c/c 509b2-8) dos 

entes conhecíveis (ou seja, as Formas em geral: 507b5-10; 508c1) possuírem uma certa 

qualidade. Entretanto, aqui, esta qualidade não é a qualidade da qual a Ideia de Bem é o 

correspondente inteligível, isto é, a qualidade de “ser-bom”μΝἶὁΝBem é dito ele ser a causa do 

eînai e ousía das Formas. Se estes dois termos pὁὅὅuíὄἷmΝaíΝ ὁΝ ὅἷὀtiἶὁΝ“ὀatuὄal”ΝὃuἷΝ lhἷὅΝ éΝ

esperado, o sentido ontológico de existência e realidade das Formas, o “ὅἷὄ” delas, a 

“viὁlaὦὤὁ”ΝἶaΝRἷgὄaΝἶἷΝἑauὅaliἶaἶἷΝἕἷὄalΝἶaΝώipótἷὅἷΝἶaὅΝἔὁὄmaὅΝὅἷὄiaΝclaὄa16: ao contrário 

do apresentado no esquema acima, a Forma do Bem seria causa das outras Formas possuírem 

qualidades diferentes daquelas das quais a Forma do Bem é o correspondente ontológico. 

ἢἷὄcἷbἷὀἶὁΝ ἷὀtὤὁΝ ὃuἷΝ umΝ ὅἷὀtiἶὁΝ “fὁὄtἷ”,Ν ὁὀtὁlógicὁ,Ν paὄaΝ eînai e ousía, levaria a este 

pὄὁblἷma,Ν aΝ ἷὅtἷΝ “abὅuὄἶὁ”Ν ἶentro da própria Hipótese das Formas, os comentadores das 

posições 1, 2, e 3 buscaram argumentar no sentido de que os dois termos na passagem 

têmΝὅἷὀtiἶὁὅΝmaiὅΝ“ἷὅpἷcíficὁὅ”,ΝὄἷpὄἷὅἷὀtaὀἶὁΝὅimΝὃualiἶaἶἷὅΝἶaὅΝὃuaiὅΝaΝἔὁὄmaΝἶὁΝἐἷmΝéΝ

esperadamente a causa. Assim, a Regra de Causalidade não seria quebrada: os intérpretes de 

1 e 2 ἶἷfἷὀἶἷὄamΝὃuἷΝὁΝ“ὅἷὄ”ΝcauὅaἶὁΝpἷlὁΝἐἷmΝéΝ“ὅἷὄΝpἷὄfἷitὁ”,ΝéΝ“ὅἷὄΝcὁmΝἷxcἷlêὀcia”,Νἷ,Ν

portanto, seria algo que em algum sentido é causado pela Ideia de Bem; já os intérpretes de 

3 ἶiὅὅἷὄamΝ ὃuἷΝ “ὅἷὄ”Ν aíΝ éΝ “ὅἷὄ-bὁm”,Ν éΝ umΝ valὁὄΝ mὁὄalΝ – logo, seria também algo 

esperadamente causado pelo Bem. 

 Nesse sentido, o que as decisões interpretativas de todo o macrogrupo  lograram 

alcançar é a assunção de um sentido mais “acἷitὠvἷl” ὁuΝ“cὁὀfὁὄtὠvἷl” para o poder causal 

que o personagem Sócrates atribuiu à Ideia do ἐἷmμΝ “acἷitὠvἷl”Ν ὁuΝ “cὁὀfὁὄtὠvἷl”Ν ὀὁΝ ὃuἷΝ

                                                                 
16  Cf. Vegetti, 2003b, p. 273. 
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tange à atenção à já explanada Regra de Causalidade. Todavia, ἷὅtaΝ“zona de conforto”Νnão 

pode ocorrer sem um custo ao exegeta. Um custo que, sou obrigado a dizer, não é pequeno. E, 

ao menos para um destes comentadores, o custo dessa decisão interpretativa não parece ter 

passado desapercebido. 

 Refiro-me a Fronterotta, que, após apresentar a sua posição que também consagra um 

sentido mais especifico para a causalidade do Bem no símile do Sol (2001, p. 142), admite 

que essa “precisão”Νdo sentido dessa causalidade não é uma decisão de “pouca monta”Ν(2001, 

p. 142, nt. 42). Num corajoso gesto de lucidez, o comentador italiano reconhece que esta 

decisão é... um “ponto fraco”ΝΧὅicέΨΝde sua interpretação (idem, ibidem). E justifica, ainda, essa 

sua opção, este seu uso ἶἷΝ umΝ “ponto fraco”, porque não teria visto outro caminho 

interpretativo para dar sentido à fala de Sócrates sobre a causalidade do Bem. Em suas 

pὄópὄiaὅΝ palavὄaὅμΝ “[έέέ]Ν pὁiὅΝ ὃuἷΝ ὅἷὀtiἶὁΝ havἷὄiaΝ ἷmΝ ἶiὐἷὄΝ ὃuἷΝ aΝ IἶἷiaΝ ἶἷΝ ἐἷmΝ éΝ cauὅaΝ ἶaΝ

existência e da realidade das ὁutὄaὅΝ Iἶἷiaὅς”Ν Χidem, ibidem). Ora, esta “confissão”Ν do 

comentador é mui digna de nota. Pois a honestidade de sua exegese levou-lhe a reconhecer 

duas coisas que eu faço a opção, neste meu trabalho, de valorizar: 

i) não há elementos textuais suficientemente fortes para justificarem a decisão de 'afunilar', 

para um sentido mais específico e não-ontológico, o sentido dos termos eînai e ousía – cujo 

sentido “ὀatuὄal” dentro do texto, conforme vou mostrar, seria equivalente ou no mínimo não 

excludente do sentido de essência, existência e realidade ontológica; 

ii) este 'afunilamento' de sentido é o que permite a causalidade da Forma do Bem atribuída por 

Sócrates fazer sentido dentro dos pressupostos do texto (sobretudo, a Regra de Causalidade, já 

ἷxpὁὅtaΝacimaΨ,ΝἷvitaὀἶὁΝaὅὅimΝumaΝ“abὅuὄἶiἶaἶἷ”ΝpaὄaΝaΝaὅὅἷὄtivaν 

 

 Em outras palavras: Fronterotta foi lúcido em perceber – e honesto em reconhecer! – 

que  ele fez a opção pelo sentido menos provável para uma afirmativa textual, posto que esse 

sentido apareceu-lhe como o único capaz de garantir que a afirmativa socrática no símile do 

Sol não soasse como absurda. E, embora assumido apenas por Fronterotta, a mim parece que 

este motivo de decisão interpretativa está por trás da decisão de todos os intérpretes que 

atribuíram às palavras de Sócrates um sentido “mais fὄacὁ” ou não-ontológico – isto é, a todos 

os defensores da interpretação . A maioria destes comentadores empreendeu largo, longo e 

louvável esforço de argumentação para demonstrar a possibilidade de um sentido mais fraco 

para eînai e ousía em 509b7-8, garantindo assim que a assertiva socrática de causalidade do 
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Bem no fim do símile do Sol fizesse sentido dentro da Regra de Causalidade da Hipótese das 

Formas. Penso, contudo, que o próprio texto platônico agradeça os esforços destes escoliastas, 

mas, educadamente e com gentileza, recuse-os todos – apontando-nos, elegantemente, uma 

outra solução para este seu enigma. 

 

5) Três contextos para interpretação de “eînai” e “ousía” no símile do Sol 

 

 A afirmação da causalidade da Ideia do Bem não é uma assertiva solta e localizada 

desprendidamente no texto de um tratado. Tal não é a opção de Platão de fazer filosofia. Sua 

opção é pelo diálogo, isto é, é pela tensão viva e sempre presente do encontro de posições 

diferentes em torno ao mesmo tema. Isso mesmo que permeou a história da filosofia, e que 

ocorre até hoje em dia, em nossos congressos, em nossas salas de aula, em nossas 

universidades e em todos os lugares onde a reflexão em conjunto faça-se presente. E, sendo 

esta a opção do autor, havemos todos de respeitá-la, e de levá-la a sério. Nesse sentido, a 

posição do grupo  parece pecar – aos meus olhos, pelo menos – por procurar atribuir um 

sentido às palavras eînai e ousía proferidas pelo personagem Sócrates, palavras que 

caracterizam a causalidade do Bem, sem se demorar suficientemente sobre os três contextos 

aos quais elas estão ligadas: 

 

i) o contexto anterior: o do uso que é feito dos termos eînai (substantivado) e ousía nas 

passagens da República que antecedem a passagem do símile; 

ii) o contexto do momento: o momento específico da discussão na passagem sob análise, isto 

é, a estrutura da analogia ou correspondência na imagem do Sol; e 

iii) o contexto posterior: o do diálogo vivo que é a República, que, rico em nuances 

dramáticas, apresenta, na sequência, a forma como os personagens encararam estas palavras. 

 

Contexto anterior: o sentido de eînai e ousía antes do símile do Sol 

 

 Quaὀἶὁ,ΝalgumaὅΝliὀhaὅΝacima,ΝἷuΝmἷΝὄἷfἷὄiaΝaὁὅΝὅἷὀtiἶὁὅΝ“ὀatuὄaiὅ”ΝἶὁὅΝtἷὄmὁὅΝeînai 

e ousía, eu me referia ao sentido que eles já possuíam na República antes do símile do Sol. 

Como esse contexto anterior em que eles apareceram é bem definido, nele, os sentidos deles 

não costumam ser alvo de maiores questionamentos. Chamo atenção para que, no caso de 
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eînai, não será levado em conta seu uso propriamente verbal (enquanto infinitivo do verbo 

eimí, “ὅἷὄ”,Ν “ἷὅtaὄ”Ψ,Ν maὅΝ apἷὀaὅΝ ὅἷuΝ ἷὅpἷcíficὁΝ uὅὁΝ ὅubὅtaὀtivaἶὁ,Ν tal como aparece nas 

últimas linhas do símile do Sol (tò eînai, “ὁΝὅἷὄ”,ΝἃίλbἅΨέΝἡΝcὁὀtἷxtὁΝἶἷΝtὁἶaὅΝaὅΝὁcὁὄὄêὀciaὅΝ

anteriores é o mesmo: trata-se de uma discussão onto-epistemológica, de inspiração eleática, 

na qual pretende-se diferenciar dois modos de ser: i) o daquilo que existe sempre e do mesmo 

mὁἶὁ,Νὃuἷ,ΝὅἷὀἶὁΝchamaἶὁΝἶἷΝ“ὁΝὅἷὄ”ΝΧtò eînaiΨΝἷΝ“aΝἷὅὅêὀcia”ΝΧhe ousía), é o real objeto do 

conhecimento (epistéme); e ii) o daquilo que, sendo intermediário entre ser e não ser, está 

sujeito à geração e corrupção, e que é o objeto da opinião (dóxa). As passagens são: 

 

477a6-ἅμΝ“[έέέ]ΝὅἷΝhὠΝalgumaΝcὁiὅaΝἶἷὅὅἷΝmὁἶὁ,ΝaὁΝmὁἶὁΝἶὁΝὅἷὄΝἷΝἶὁΝὀὤὁΝὅἷὄΝΧhos eînai te kaì 

mè eînai), isso não ficaria entre o absoluto ser e o absoluto não ser (toû eilikrinôs óntos kaì 

toû aû medamêi óntos Ψς” 

 

478e1-ἀμΝ“[έέέ]ΝχὁΝὃuἷΝpaὄἷcἷ,Νfalta-nos descobrir aquilo, o que participa de ambos, do ser e do 

não ser (toû eînai te kaì mè eînaiΨΝ[έέέ]” 

 

479c6-ἅμΝ Ν“[έέέ]ΝὃuἷΝhὠὅΝἷὀtὤὁΝἶἷΝfaὐἷὄ-lhes? [...] Ou poderá dar-lhes melhor posição do que 

entre a essência e o não ser (tês […] ousías te kaì toû mè eînai) [...]? 

 

485a10-bἁμΝ “ἑὁὀcὁὄἶἷmὁὅ,Ν pὁiὅ,Ν ὃuaὀtὁΝ ὡΝ ὀatuὄἷὐaΝ ἶὁὅΝ filóὅὁfὁὅ,Ν ὃuἷΝ ἷὅtὤὁΝ ὅἷmpὄἷΝ

apaixonados pelo saber que possa revelar-lhes algo daquela essência que existe sempre (tês 

ousías tês aeì oúsesΨΝἷΝὃuἷΝὀὤὁΝὅἷΝἶἷὅviὄtuaΝἶἷviἶὁΝὡΝgἷὄaὦὤὁΝἷΝἶἷὅtὄuiὦὤὁέ” 

 

486a8-1ίμΝ“[έέέ]ΝmaὅΝ[ὅcέΝὁΝfilóὅὁfὁ]ΝcὁmΝumΝpἷὀὅamἷὀtὁΝὅupἷὄiὁὄΝἷΝcὁὀtἷmplaὀἶὁΝaΝtὁtaliἶaἶἷΝ

ἶὁΝtἷmpὁΝἷΝaΝtὁtaliἶaἶἷΝἶaΝἷὅὅêὀciaΝ[…]ΝΧpáses dè ousíasΨ” 

 

 Nesse sentido, sem aprofundarmo-nos em demasia e perdermos o foco de nosso 

trabalho, podemos reconhecer que, dado o próprio assunto da discussão em que eles ocorriam 

(a diferenciação dos modos de ser do cognoscível e do opinável, e dos homens em relação a 

esses modos, no fim do Livro V e início do VI), os termos eînai (substantivado) e ousía 

possuíam no texto da República ὁΝ ὅἷὀtiἶὁΝ “fὁὄtἷ”,Ν ὁὀtὁlógicὁ,Ν ἶἷΝ “ὅἷὄ”,Ν “ἷὅὅêὀcia”,Ν “cὁiὅaΝ

ὄἷalmἷὀtἷΝ ἷxiὅtἷὀtἷ”,Ν “ὄἷaliἶaἶἷ”έΝἦalΝ éΝ ὁΝ ὅἷὀtiἶὁΝ “ὀatuὄal”Ν ἶὁὅΝ ἶὁiὅΝ tἷὄmὁὅΝ ὀὁΝ cὁὀtἷxtὁΝ ἶaΝ
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obra, sentido o qual vinha sendo utilizado, sem nenhuma modificação e ininterruptamente até 

o momento dos símiles. E, sendo essa discussão onto-epistemológica aludida imediatamente 

anterior à apresentação do símile do Sol, é razoável que o personagem Sócrates, quando faz 

uso de eînai e ousía nas últimas linhas da imagem solar, sem dar maiores explicações acerca 

dos dois termos, tivesse plenamente em mente este sentido ontológico para os dois termos. 

 

Contexto do momento específico da passagem sob análise: a analogia presente no Símile do 

Sol 

 

 Para pensar a correspondência analógica dos elementos na imagem do Sol, convém 

primeiro repassar os dados textuais do símile. Em 508a4-b11, Sócrates descreve o papel do 

sol e sua luz, na natureza, em relação ao fenômeno da visão; em sequência, encarando esta 

descrição como uma imagem ou símbolo, o filósofo anuncia a correspondência dos elementos 

da imagem/símbolo (o sol, a vista, as coisas visíveis) com os elementos do 

original/simbolizado (o Bem, o noûs, as coisas inteligíveis) (508b12-c2). Face ao pedido de 

Glauco pela explicação do sentido desta correspondência (508c3), Sócrates dá duas 

explicações do simbolizado a partir da imagem, a saber:  

i) há uma certa causalidade no inteligível, nos moldes da causalidade solar no âmbito da visão 

(508c3-509a9); e 

ii) há uma certa causalidade no inteligível, nos moldes da causalidade solar no âmbito da 

geração ou vida dos entes visíveis (509a9-b10). 

 

 O contexto específico do momento da discussão em que aparece esta segunda 

causalidade do Bem, que diz respeito aos termos eînai e ousía, portanto, é este: a explicação 

do significado ou desenvolvimento de um segundo aspecto da imagem. Esta explicação 

traduz-se na identificação de uma causalidade específica na esfera do inteligível que 

corresponde a uma causalidade específica na esfera visível17. A causalidade específica diz 

respeito ao fato de a Forma do Bem ser, para as Formas em geral, causa do  eînai e da ousía 

delas, o que é correspondente (508b12-c2) ao fato de o sol ser, para as coisas visíveis, causa 

                                                                 
17 Ao valer- eà deà exp ess esà o oà ito à ouà esfe aà i teligível ,à esfe aà visível ,à estouà ape asà
aludi doà sàexp ess esàp ese tesà oàtextoàplat i o,à o oà noéton tópos ,à horatón tópos à -2),  sem 
pretender com isso comprometer-me com qualquer posição fergusioniana ou anti-fergusioniana sobre o caso. 
Cf. FERGUSON, 1921. 
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da sua geração, do seu crescimento e da sua nutrição. Entendendo-se que estes três processos 

dizem respeito sobretudo à vida
18, indaguemos: que seriam, para as coisas vivas, geração, 

crescimento e nutrição? Salvo melhor juízo: geração é aquilo devido ao que ocorre para elas o 

próprio fato de “ser”Νou “existir”; “nutrição”Νé o que mantém/garante a duração deste “ser”Νou 

“existência”Νno tempo; e “crescimento”Νé o próprio modo de elas existirem, que é garantido 

por essa 'manutenção' (a nutrição). Sócrates, então, parece querer dizer que, na imagem, a 

causalidade do sol diz respeito, quanto às coisas visíveis, a três características delas: o próprio 

fato de elas serem, a sua existência; o modo de elas serem; e a duração desses seres no tempo. 

Se é para aplicar, como correspondência, “o mesmo”Ν (toûto, 508c1) do âmbito visível no 

âmbito do inteligível: mutatis mutandis, a causalidade do Bem, em relação às Formas, diz 

respeito a três características delas: i) o próprio fato de elas serem ou existirem, ii) o modo de 

elas serem ou existirem, e iii) a duração desses seres no tempo. Isto é, do contexto específico 

da correspondência dos elementos no símile do Sol, podemos extrair que, grosso modo, o 

Bem é, para as outras Ideias, causa: i) do ser (no sentido forte, ontológico) ou existência delas, 

ii) da inteligibilidade e imutabilidade, da essência delas; e iii)  da eternidade delas. Nesse 

sentido, em uníssono com o primeiro contexto, este segundo contexto também mantém, para 

eînai e ousía ὀὁΝὅímilἷΝἶὁΝἥὁl,ΝὁΝὅἷὀtiἶὁΝ“ὁὀtὁlógicὁ”έ 

 

Contexto posterior: as nuances dramáticas subsequentes na própria discussão 

 

 Por fim, o último contexto de interpretação da causalidade nas últimas linhas da 

imagem solar pode mesmo servir de teste para os dois contextos anteriores. Para tanto, vou 

colocar em suspenso os dois contextos que acabo de abordar. Suponhamos então que o 

sentido que os termos tò eînai e he ousía possuíam nas passagens anteriores (fim do Livro V e 

início do VI) poderia ter sido modificado no símile do Sol, mesmo sem prévio aviso disso. E 

suponhamos também que a correspondência que eu estabeleci acima entre os elementos de 

causalidade no visível e aqueles no inteligível não funcione, ou, no mínimo, seja questionável. 

Mantenhamo-los em suspenso, por enquanto, e partamos para a consideração do último 

contexto que parece imprescindível como guia da interpretação das palavras do personagem 

                                                                 
18  Embora o conceito deà vida àpareça ser mais amplo no século IV a.C. do que é na nossa era. De todo 
odo,à sejaà oà ueà seà e te daà po à vida ,à oà se tidoà daà passage à oà p e isaà ser considerado como não 

apli velàaà todasàasà oisasà se síveis ,àu aà vezà ueàoà o eitoàdeà ge aç o à à e ta e teàapli velàaà todasà
elas. 
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Sócrates. Consideremos agora o fato inegável de que tais palavras fazem parte de um diálogo 

vivo, no qual o que é dito ou feito por um personagem é de algum modo encarado pelos 

outros personae dramatica. Após a afirmação da causalidade da Ideia de Bem no símile do 

Sol, Platão proveu-nos com a reação de Glauco ao sentido do que Sócrates quis dizer. E, na 

sequência, proveu-nos também com a reação do próprio Sócrates a esta reação de Glauco.  

[SÓC.] [...] Dize que, quanto às coisas vistas, o Sol não apenas fornece o seu 
poder de ser visto, mas também a sua geração, seu crescimento e sua  
nutrição [...]. E, portanto, quanto às coisas conhecidas, [...] dize que não 
apenas o seu ser-conhecido está presente devido ao Bem, mas também que 
tanto o seu eînai quanto sua ousía lhes é adicionado/atribuído por ele [...]. 
E Glauco, de um modo muito ridículo, fala: 'Nossa, Apolo, mas que exagero 
extraordinário!' 
[ἥÓἑέ]Ν ἢὁiὅΝ tuΝ éὅΝ ὁΝ culpaἶὁΝ [ἶiὅὅὁ]Ν Χ…Ψ,Ν ὁbὄigando-me a dizer minhas 
opiniões sobre isso! 
(PLATÃO. República VI 509b2-c2) 

 

 De modo a não desviar o foco de meu trabalho, vou abstrair de dois fundamentais 

elementos na reação de Glauco, o riso e a alusão ao deus Apolo, para, concentrando-me em 

suas outras palavras, poder avançar em minha crítica. Conforme eu mencionei páginas atrás, 

Glauco compartilha com Sócrates a aceitação da Hipótese das Formas e de sua inerente Regra 

de Causalidade. Mencionei também que os intérpretes da posição  assumem um sentido não-

ontológico para eînai e ousía porque parecem ter visto que esta era a única maneira de a 

afirmação de causalidade de Sócrates para o Bem não parecer absurda ou excessiva face a esta 

Regra. Sobre o  que eu ainda não havia me debruçado era esse fato dramático agora diante de 

nós: o personagem Glauco, imediatamente após a afirmação socrática, vai justamente acusar o 

ἶitὁΝἶἷΝὅἷὄΝumΝ“ἷxagἷὄὁΝἷxtὄaὁὄἶiὀὠὄiὁ”ΞΝIὅtὁΝéμΝἕlaucὁΝacuὅaΝὁΝfilóὅὁfὁΝatἷὀiἷὀὅἷΝἶἷΝcὁmἷtἷὄΝ

exatamente aquilo que as elaboradas argumentações dos membros do grupo  procuraram 

afastar das palavras de Sócrates no fim do símile: um sentido de causalidade excessiva ou 

exagerada19, posto que ontológica. Conforme as passagens já aludidas acima, Glauco tem em 

mente a versão standard ἶaΝ ώipótἷὅἷΝ ἶaὅΝ ἔὁὄmaὅΝ ΧὁuΝ “ἦἷὁὄiaΝ ἶaὅΝ Iἶἷiaὅ”Ψ,Ν ἷΝ éΝ ὅagaὐΝ ὁΝ

suficiente para imediatamente perceber que Sócrates afirmava algo que a ultrapassava, pois 

ὃuἷΝ ἶiὐiaΝ ὃuἷΝ aΝ IἶἷiaΝ ἶἷΝ ἐἷmΝ ἷὄaΝ cauὅa,Ν maiὅΝ ὃuἷΝ ἶὁΝ fatὁΝ ἶἷΝ aὅΝ IἶἷiaὅΝ ὅἷὄἷmΝ “bὁaὅ”,Ν Ν ἶaΝ

existência, realidade e essência delas.  

 χὃuiΝ algumΝ lἷitὁὄΝ mἷuΝ pὁἶἷὄiaΝ aὄguiὄμΝ “ἑἷὄtὁ,Ν ἕlaucὁΝ ἷὀtἷὀἶἷuΝ aΝ afiὄmaὦὤὁΝ ἶἷΝ

                                                                 
19  Para uma boa argumentação no sentido de entender daimonías hyperbolés (República VI 509c1-2) 
o oà ex esso ,à exage o ,à o à efe iaàaosàdi logos,à f.àVEGETTI,à ,àp.à . 
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Sócrates como ontológica, e, portanto, como excessiva, porque ultrapassava a Regra de 

Causalidade; mas ocorre que Glauco não entendeu a afirmação no sentido que ela realmente 

possuía para o próprio personagem Sócrates. Se mantivermos a abstração dos dois primeiros 

contextos abordados, podemos conjecturar que é possível que Sócrates na verdade não estava 

dando aos termos eînai e ousía (isto é, à causalidade que ele descreveu) um sentido 

ὁὀtὁlógicὁνΝpὁἶἷὄiaΝὅἷὄΝumΝἷὄὄὁΝἶἷΝiὀtἷὄpὄἷtaὦὤὁΝἶἷΝἕlaucὁ”Ν 

 Ora, a este meu leitor arguidor, seria necessário responder: se acaso o irmão de Platão 

tivesse interpretado erradamente o sentido do exposto no símile do Sol, e a causalidade 

ontológica não fosse um dos sentidos pretendidos pelo próprio Sócrates na imagem, nada 

seria mais natural do que Sócrates apontar esse erro de seu interlocutor. Conforme o costume 

que ele apresenta nas dezenas de discussões dramáticas em que Platão fez questão que ele 

estivesse presente, Sócrates poderia ter devolvido uma resposta admoestadora, do tipo: “Tu 

estás entendendo-me errado, meu caro Glauco; não há exagero extraordinário algum no que 

afirmo, porque este sentido de causalidade ontológica não é o significado do que estou te 

dizendo”.  E, se o filósofo ateniense estivesse disposto a ser menos gentil ainda, ele poderia 

até mesmo chegar a acrescentar: “O que estou te dizendo, Glauco, mas tu não foste capaz de 

entender, é que o Bem é a causa dos atributos ὃuἷΝfaὐἷmΝaὅΝ IἶἷiaὅΝὅἷὄἷmΝIἶἷiaὅ”ΝΧcὁὀfὁὄmἷΝ

intérpretes do grupo 1ΨνΝ ὁuΝ “ΧέέέΨΝ ὃuἷΝ ὁΝ ἐἷmΝ éΝ aΝ cauὅaΝ ἶὁΝ mὁἶὁΝ ἶἷΝ ὅἷὄΝ ἶaὅΝ ἔὁὄmaὅ”Ν

(conforme posição ἀΨνΝὁu,ΝaiὀἶaμΝ“ΧέέέΨΝὃuἷΝo Bem é a causa da essência moral das Formas”Ν

(segundo 3). 

 Todavia, seja a resposta admoestadora, seja essas outras menos gentis, nada parecido 

com isso encontra-se no texto da República. Repare-se que não está sendo feita aqui uma 

exigência de que o texto não exigisse de seu leitor um esforço de interpretação. Em absoluto. 

Mas aquilo para o que estou chamando atenção é que não há, da parte de Sócrates, qualquer 

acusação de impropriedade, ou mesmo um esboço de refutação, da qualificação de “exagero 

extraordinário”, imputada por Glauco à exposição que ele, Sócrates, acabara de realizar. Nada 

nem perto disso. A reação de Sócrates à acusação de Glauco de exagero é diametralmente 

oposta, beirando mesmo... à irritação: “Pois tu és o culpado [disso] (…), obrigando-me a dizer 

minhas opiniões sobre isso”Ν (509c3-4). Isto é, o filósofo não procura alegar que Glauco 

entendeu sua exposição com um sentido diferente do que ela realmente possuía; e ainda, 

diante da ridicularização e da acusação de exagero sofridas, ele tampouco procura defender a 

legitimidade do sentido que ele atribuía à causalidade do Bem. Ele apenas alega que ele 
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mesmo, Sócrates, não teria realizado esta exposição, e que o culpado por esta realização é o 

próprio Glauco, por tê-lo obrigado a tanto. Com essa sua curta mais fundamental resposta, o 

personagem Sócrates presenteia o leitor de Platão com duas certezas: 

i) Glauco entendeu a exposição da causalidade no fim do símile do Sol com o sentido que ela 

realmente tinha para o seu expositor, Sócrates: o sentido ontológico; eînai e ousía significam, 

no trecho, de fato, existência, realidade e essência; 

ii) Sócrates não está tão certo da legitimidade desta exposição a ponto de tentar esboçar uma 

crítica à crítica de Glauco; ele aceita a cὄíticaΝἶἷΝ“ἷxagἷὄὁΝἷxtὄaὁὄἶiὀὠὄiὁ”, apenas dizendo que 

não é o culpado pela exposição ter se dado; 

 

6) Conclusão: a insustentabilidade da interpretação “ ” 

 

 Estes são, portanto, os três contextos textuais que entendo como fundamentais para 

interpretação do sentido da causalidade que Sócrates atribui ao Bem nas últimas linhas do 

símile do Sol. Sobre tais contextos, entendo que eles receberam menos importância do que o 

devido pelos intérpretes do grupo , e este é o motivo porque as decisões interpretativas deles 

não parecem se harmonizar com o que desses três contextos sobressai. Conforme procurei 

mostrar, estes contextos apontam na mesma direção: no fim do símile do Sol, o filósofo estava 

mesmo afirmando uma causalidade ontológica para o Bem, segundo a qual ele seria causa do 

eînai e ousía das Ideias, no sentido da essência, existência e realidade ontológica delas20. Em 

não corrigindo Glauco, o personagem Sócrates aceita que esse era mesmo o sentido da sua 

afirmativa, ou que, no mínimo, este sentido não estava excluído da mesma. Desses três 

contextos, é possível ao exegeta concluir que o sentido que o time   procurava evitar – um 

“iὀἶigἷὅtὁ”Ν ὅἷὀtiἶὁΝ “fὁὄtἷ”Ν ἷΝ ὁὀtὁlógicὁΝ paὄaΝ ὁὅΝ tἷὄmὁὅΝ eînai e ousía no símile do Sol – é 

justamente o sentido pretendido dessas palavras nesta passagem; é exatamente o sentido da 

causalidade que Sócrates pretendeu atribuir à Ideia do Bem. A assunção de um sentido 

ἶifἷὄἷὀtἷΝpaὄaΝἷὅtἷὅΝtἷὄmὁὅ,ΝὃuἷΝἷὄaΝὁΝpὁὀtὁΝἶἷΝ“cὁὀfὁὄtὁ”Νpara os intérpretes de , é mais do 

ὃuἷΝumΝ“pὁὀtὁΝfὄacὁ”ΝὀaΝἶἷciὅὤὁΝiὀtἷὄpὄἷtativaΝἶἷὅὅἷΝgὄupὁμΝumaΝvἷὐΝὃuἷΝtalΝaὅὅuὀὦὤὁΝcὁlὁcaΝ

o caminho deste grupo em sonora dissonância com os três contextos textuais aqui 

examinados, ela pode ser considerada fatal para todas as propostas exegéticas que esse grupo 

                                                                 
20 Considerando a distinção dessas matizes explanada por Vlastos (1973 (1965)). 
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de escoliastas apresenta.  

 Lembremos então do discurso de Heidegger, aquele que lhe custou uma hora do seu 

cuὄὅὁΝἶἷΝiὀvἷὄὀὁέΝἡΝfilóὅὁfὁΝpaὄἷcἷΝὀὤὁΝpὁἶἷὄΝὅἷὄΝaὃuἷlἷΝὃuἷΝ“ὅἷὀtaΝἷmΝὅuaΝtὁca”νΝpaὄἷcἷΝὀὤὁΝ

poder ser  aὃuἷlἷΝ ὃuἷΝ buὅcaΝ aΝ “ὐὁὀaΝ ἶἷΝ cὁὀfὁὄtὁ”,Ν paὄaΝ ἷvitaὄΝ aΝ ἶificulἶaἶἷΝ ὃuἷΝ aΝ ὃuἷὅtὤὁΝ

filosófica lhe traria. O homem da filosofia, ao menos o da filosofia platônica, parece ser 

aquele que busca se lançar ao problema, se lançar ao enigma. A assunção do sentido 

ontológico para eînai e ousía traz não a resposta, não a resolução da tensão; traz, antes, toda a 

angústia do problema. Do desafio para o exegeta da República. Porque a assunção desse 

sentido para a causalidade do Bem vai de encontro àquela Regra que é basilar para a Hipótese 

das Formas como um todo. Volta então a angústia da pergunta de Fronterotta, em toda a sua 

intensidade:  “[έέέ]ΝpὁiὅΝὃuἷΝὅἷὀtiἶὁΝhavἷὄiaΝἷmΝἶiὐἷὄΝὃuἷΝaΝIἶἷiaΝἶἷΝἐἷmΝéΝcauὅaΝἶaΝἷxiὅtêὀciaΝ

ἷΝἶaΝὄἷaliἶaἶἷΝἶaὅΝὁutὄaὅΝIἶἷiaὅς”ΝΧἀίί1,ΝpέΝ1ἂἀ,Νὀt. 42). Mas, sim, parece ser justamente esse 

o caso. Parece ser justamente isso que o texto está dizendo. Que ele está dizendo e que está 

perguntando, e re-perguntando, re-perguntando... E este é o desafio deixado em aberto. Para 

nós. Contudo, tal pergunta já é uma questão para uma outra ocasião. 

 

E,  , é  i    i    

  á  i ; i  

á   i i . 
Aristoteles 

 
*** 
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