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 (Fédon 98e-99a) Tradução de Jorge Paleikat e João Cruz Costa. 

 



RESUMO 

 

 

 

Este trabalho tem como objetivo geral mostrar que no Fédon de Platão, a associação 

entre o argumento dos contrários e o argumento da reminiscência (72e – 77e) seguida da 

analogia da investigação do eclipse do sol (99d-102a), que serve de modelo ao método de 

investigação ideal  mostra que o método naturalista de investigação direta dos fenômenos 

(99c-100b) não conduz, necessariamente, ao verdadeiro conhecimento. Como método, 

adotou-se uma leitura comparativa e uma interpretação por aproximação do texto fonte. O 

resultado aqui obtido é a noção de como se dá o conhecimento no referido diálogo. Como 

conclusão se afirma que, nessa obra o conhecimento é uma espécie de recordação que se dá 

como reciprocidade entre um processo negativo de cognição e o estado cognitivo inato.  

 

Palavras-chave:  Investigação direta dos fenômenos. Investigação ideal. Pensamento puro. 

Morte. Imortalidade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The purpose of this work is to show that in Plato's Phaedon, the connection between the 

argument of the opposites and the argument of reminiscence (72e - 77e), followed by the 

investigation analogy of the eclipse of the sun (99d - 102a) which serves as a model to the 

ideal investigation method, shows that the naturalistic direct  investigation method of 

phenomena (99c - 100b) does not, necessarily, conduct to true knowledge. The adopted 

method has been comparative reading and interpretation through approximation to the original 

text. The achieved result is an idea of how knowledge takes place in the refered dialogue. In 

conclusion, it is affirmed that, in this work, knowledge is a type of recollection which happens 

reciprocally between a negative cognition process and an innate cognitive state.  

 

Key words: Direct investigation of phenomena. Ideal investigation. Pure thought. Death. 

Immortality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMMÉ 

L’objectif général de ce travail est de montrer que dans le Phédon de Platon, 

l’association entre l’argument des contraires et l’argument des réminiscenses (72e – 77e), 

suivie d’analogie de l’investigation de l’éclipse solaire (99d-102a), qui sert de modèle à la 

méthode d’ investigation naturelle, indique que la méthode naturaliste de l’ investigation 

directe des phénomènes (99c-100b) ne débouche pas forcément sur la vrai connaissance. Pour 

ce faire, on a adopté la méthode de la lecture comparative et une intérpretation d’approche au 

texte source. Le résultat obtenu ici est celui de la notion de comment se forme la connaissance 

dans le cadre de ce dialogue. En conclusion, on affirme que dans cet ouvrage, la connaissance 

est une espèce de souvernir qui se produit selon la reciprocité entre le processus négatif de 

cognition et la fonction cognitive inée.  

Mots-clés: L’investigation directe des phénoménes. L’investigation idéal. La pensée pure. La 

mort. L’immortalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTAS PRELIMINARES 

 

Como método do presente trabalho se adotou uma leitura de caráter aproximativo. Tal 

método se desenvolve em função da tese de que no Fédon de Platão o conhecimento se dá 

como reciprocidade entre processo negativo de cognição e estado cognitivo inato. E para 

mostrar que é por meio da associação do argumento dos contrários com o argumento da 

reminiscência que se fundamenta a referida tese. Tal empresa foi realizada por meio da 

comparação de várias interpretações desse diálogo e objetivou o encadeamento de tópicos, ou 

subtítulos concisos, por meio do que se busca fundamentar a tese aqui anunciada. Por motivos 

específicos, como tradução referencial foi adotada a de Jorge Paleikat e João Cruz Costa, 

editora Abril Cultural, 1972.  No entanto, se procurou manter a dinâmica fraseológica do 

Fédon de Platão (Pl/a/twnoj Fai/don) organizado por John Burnet em 1903. Então, todas 

as citações de trechos do referido diálogo, usadas neste trabalho, são retiradas da tradução 

brasileira mencionada; com exceção das poucas vezes em que se utiliza outra tradução; nesses 

casos ocorrerão observações.  

As expressões: ‘método de investigação direta dos fenômenos’ e ‘método de investigação 

ideal’ são retiradas do contexto da tradução referencial para se referirem aos métodos de 

aquisição do conhecimento presentes nessa obra. A expressão: investigação ideal se referirá 

sempre à dialética platônica usada para fazer distinção entre as Formas
2
 e as coisas sensíveis. 

O comentador desse diálogo mais ressaltado neste trabalho é o pesquisador José Gabriel 

Trindade Santos, em função de sua supracitada análise do Fédon
3
.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
2
 De acordo com Santos, José Trindade, 2008, ps. 59, 60, 61, a expressão "teoria das Formas" (TF) não se 

encontra uma única vez na obra de Platão. É responsável por ela a tradição aristotélica, que, prosseguindo a 

crítica iniciada pelo Estagirita, em textos como os da Metafisica A6 e 9, constitui indiretamente a "teoria" 

platônica aí exposta como objeto das críticas da escola. Por sua vez, o termo Forma (no singular, eidos, idea) 

aparece com freqüência nos diálogos platônicos, menos vezes com o sentido técnico do que com sentidos não-

técnicos (ou seja, quando se pensa não manifestar qualquer associação à teoria), como o de "vulto", ou quase 

técnico, como o de "aspecto" ou "característica" (ver Êut. 6d-e; Mên. 72c). Mas também aparece em alguns 

diálogos com o que pode ser visto como um outro sentido técnico, traduzido por "gênero", "classe" ou mesmo 

por "forma"...”. Trindade acrescenta: “O termo e a noção de Forma são pela primeira vez, no Fédon, usados para 

caracterizar a oposição da alma ao corpo e reforçar de modo expressivo como só na alma reside a capacidade de 

“atingir a realidade”(tês alêtheias haptetai: 65b). Sendo as Formas invisíveis, o corpo não pode chegar a elas por 

intermédio da sensibilidade (65d-e). Essa possibilidade é então reservada à alma, que as atingirá pelo 

pensamento  e pelo raciocínio (dianoiai, logismou: 665e-66a). Mais adiante, Sócrates, que em diversos diálogos 

não se cansa de insistir neste ponto, explicará por quê”.  
3
Referência à Platão, Fédon, introdução e comentário.  SANTOS, José Gabriel Trindade, 1998. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A tese que se busca defender neste trabalho é a de que no Fédon de Platão o 

conhecimento verdadeiro se dá como reciprocidade entre um processo negativo de cognição
4
 

e o estado cognitivo inato
5
. Vários passos serão dados na fundamentação da referida tese. Por 

exemplo, por causa da tendência unilateral de certas interpretações investiga-se o estilo de 

vida do filósofo para mostrar se seu cotidiano é determinado pela imposição de uma disciplina 

ascética ou pelo que sua alma conhece. O presente trabalho dará total importância às afecções 

que os conteúdos do pensamento propiciam ao pensador.  

Igualmente, é preciso investigar em que medida a distinção entre as sensações e aquilo 

do que são sensações assume um lugar privilegiado no referido diálogo. As sensações podem 

ser consideradas ao mesmo tempo propiciadoras e entraves do verdadeiro conhecimento?  

Quanto às nomeadas provas da imortalidade da alma se busca mostrar que a 

argumentação central desse diálogo não se refere, exclusivamente, à exigência de uma prova 

fenomênica da imortalidade de psyché
6
 como exigem os interlocutores de Sócrates a partir de 

(70 a). Parece que a argumentação de Sócrates sobre essa questão se refere especificamente à 

necessidade do modo filosófico de pensar a imortalidade. Aliás, acredita-se que esse diálogo 

se desenvolve em torno de dois modos de aquisição do saber e estabelece uma diferença entre 

dois tipos de exigências: o chamado método, ou modo de investigação direta dos fenômenos
7
  

e o chamado método, ou modo dialético de investigação ideal
8
. 

 O presente trabalho investigará também em que sentido nesse diálogo a morte 

segundo o pensar filosófico constitui um bem e assegura a aquisição do verdadeiro saber. 

Pois, morte e purificação do pensamento se confundem nessa obra. Em outros termos, parece 

que no Fédon Platão desenvolve uma crítica contra o modo naturalista de investigação direta 

dos fenômenos para mostrar que somente o pensamento puro conhece verdadeiramente.  

                                                         
4
 Por processo negativo de cognição esta pesquisa entende um conhecimento propiciado pelo processo de 

negação dos derivados das sensações, ou purificação do pensamento, que começa em 64a, se estende com a 

pergunta sobre o que é a morte segundo o pensar filosófico a partir de (64e) e ganha maior profundidade a partir 

de (64a). 
5
 Por estado cognitivo inato esta pesquisa entende um conhecimento que a alma tem antes de usar as sensações, 

antes de nascer em forma humana como está exposto a partir de (72e).  
6
 Prova fenomênica  aqui se refere à descrição de ocorrências na dimensão espacio-temporal. 

7 De acordo com a tradução de Jorge Paleikat e João Cruz Costa, Abril Cultural, 1972, tal método busca a 

aquisição do conhecimento investigando os fenômenos diretamente, por meio das sensações. 

8 Tal método busca a aquisição do conhecimento investigando as Formas inatas, sem o uso das sensações e seus 

derivados. 
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Se o debate presente no Fédon começa com a apresentação da tese de que a filosofia é 

um treino para a morte e se complementa pela distinção entre alma e corpo (64c) será preciso 

admitir que pensar objetos distintos de aspectos sensíveis é conhecer verdadeiramente. Sendo 

assim, a morte será de fato o objeto de maior valor para o pensar filosófico e implicará não 

numa separação espacio-temporal entre alma e corpo, mas numa distinção, ou dialética entre 

sentir e pensar. Caso seja demonstrada tal hipótese, isto implicará em dizer que o verdadeiro 

conhecimento se dá no momento em que a alma faz essa distinção e recorda o saber inato sem 

confundi-lo com os conteúdos da imaginação. Porém, parece que não basta morrer como o 

vulgo ou mesmo como o suicida (apenas separando a alma do corpo de modo espacio-

temporal). A verdadeira separação entre alma e corpo é a convicção de que sentir e pensar são 

modos distintos. Não é verdade que no Fédone imagens são derivadas das sensações e 

distintas daquilo do que são imagens?  

O presente trabalho se dividirá em quatro capítulos na tentativa de mostrar como é 

possível sustentar a tese aqui anunciada.  

O primeiro capítulo se desenvolverá em torno da análise sobre a primeira reflexão de 

Sócrates. Isto ocorrerá no intuito de examinar em que medida tal reflexão se desenvolve para 

dar suporte à crítica que Platão levanta contra o modo naturalista de aquisição do 

conhecimento. Será preciso investigar que relação essa reflexão estabelece com os modos de 

aquisição do saber presentes nesse diálogo. Qual o papel que exerce essa reflexão na 

construção dessa crítica, ou seja, em que medida além de guiá-la favorece os principais 

argumentos a favor do modo de investigação ideal? Para responder essa questão será 

necessário problematizar e discutir, sobretudo, a tese de que os fenômenos são inapreensíveis. 

Será que através dessa reflexão Platão quer mostrar, por meio de um único exemplo, tudo que 

se pode dizer sobre as sensações e seus derivados no contexto da aquisição do saber efetivo? 

A importância dessa reflexão existe porque, talvez ela conceda a base daquilo que pode ser 

conhecido e daquilo que não pode ser conhecido nesse diálogo. Sendo assim, entre as 

questões pertinentes aos problemas encontrados na análise da referida reflexão se destacam 

perguntas como: qual o papel das sensações na aquisição do conhecimento no Fédon?   

O próximo passo será investigar como se desenvolve a crítica contra o método 

naturalista. Por isso será desenvolvida a análise propriamente dita da primeira reflexão de 

Sócrates. Isto ocorrerá por meio da apresentação da sequência das frases mais importantes que 

o filósofo enuncia em torno do binômio prazer/dor.  

A partir de qual base Platão desenvolve sua crítica contra o modo naturalista de 

investigação direta dos fenômenos? Que relação tem essa base com o naturalismo? Qual o 
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real intuito de Platão ao preludiar todos os argumentos do Fédon com uma reflexão em torno 

da relação entre duas sensações tidas como contrárias? Porque é que o caráter absurdo dos 

processos sensíveis é o primeiro a ser ressaltado nessa reflexão? Será que a descrição da 

ambivalência e do caráter absurdo dos fenômenos e de seus derivados sensíveis aponta, 

consequentemente, para a impossibilidade da necessária aquisição do conhecimento quando 

se utiliza um método que investiga a verdade das coisas imediata e sensivelmente? Há 

incompatibilidade entre a oposição dos fenômenos contrários e o método naturalista de 

aquisição do conhecimento? Qual a relação que se pode estabelecer entre o fabulista Esopo e 

o método naturalista? Finalmente, qual a origem das imagens e dos Mitos das reflexões do 

filósofo no Fédon? Tais respostas devem ser encontradas considerando-se a relação entre os 

contrários no contexto do método naturalista. Pois, talvez a reflexão de Sócrates seja apenas 

um prelúdio que Platão faz para desenvolver todos os argumentos em favor da crítica que 

levanta contra o método de investigação direta dos fenômenos. Portanto, tais serão as questões 

perseguidas no primeiro capítulo deste trabalho. 

O segundo capítulo se desenvolverá em torno da relação que se pode estabelecer entre 

a morte para o filósofo e o método de investigação ideal. Por isso, supondo que a morte seja 

necessária a esse método e à obtenção do verdadeiro conhecimento tal capítulo recorrerá à 

questão da purificação do pensamento. Mas, agora o fará relacionando essa purificação 

também a alma existente num corpo humano, uma vez que se prender aos derivados das 

sensações constitui entrave ao verdadeiro conhecimento. Então, será necessário problematizar 

e discutir, sobretudo, a tese de que há uma medida para a aquisição do conhecimento 

verdadeiro numa alma que se encontra em forma humana. Será necessário investigar ainda 

quais são as dificuldades ao modo de investigação ideal, qual é o sentido real do termo 

“morte” e, portanto, de purificação do pensamento necessária ao referido método. Por isso, o 

projeto do filósofo será descrever as razões pelas quais ele considera que o homem que 

realmente consagrou sua vida à filosofia é senhor de legítima convicção no momento da 

morte, possui esperança de ir encontrar para si, além da realidade sensível, excelentes bens 

quando estiver morto (63e – 64a). A pergunta que guia esse projeto é: “como pode ser 

assim?” Para obter a resposta para essa pergunta o filósofo organiza um raciocínio que tem a 

seguinte conclusão: quando uma pessoa se dedica à filosofia no sentido correto do termo, os 

demais ignoram que sua única ocupação consiste em preparar-se para morrer e estar morto 

(64a). Por isso, nesse capítulo será investigado se a partir desse projeto se torna possível fazer 

confusão entre a referida conclusão lógica e uma mera hostilidade ao corpo e às sensações. 

Será que tal hostilidade não passaria de uma contradição face ao que diz o argumento da 
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reminiscência sobre as sensações na aquisição do conhecimento em 75a? Será que as palavras 

de Sócrates implicarão em dizer que o filósofo não está sendo hostil às sensações? Para obter 

tal resposta e fundamentar a tese aqui anunciada será preciso analisar os seguintes raciocínios: 

       

      1) 

a) O verdadeiro saber é uma recordação de um saber inato (72e). 

b) As Formas inatas são distintas das sensações e de seus derivados (65a-d). 

c) Logo, o foco do pensamento do filósofo é a disinção entre o saber inato e as sensações 

(64d-67c). 

      2) 

a) As sensações propiciam a recordação das Formas inatas (75a-77a). 

b) As imagens derivadas das sensações são cópias imperfeitas das Formas inatas (74a -

75b).  

c) Logo, recordar é distinguir a imagem daquilo do que a imagem é imagem (73c-74b), 

através do que o pensamento do filósofo transcende as sensações propiciadoras do 

verdadeiro saber. 

      3) 

a) A morte para o filósofo é distinta da morte para o suicida (61c - 63d) e distinta da 

morte para o vulgo (64b-d).  

b) A morte para o filósofo corresponde à negação de que a imagem seja idêntica àquilo 

do que a imagem é imagem. 

c) Logo, no Fédon o saber verdadeiro se dá como reciprocidade entre o processo de 

negação dos derivados das sensações e o estado cognitivo das Formas inatas.  

 

Tendo em vista o que está nos raciocínios acima será necessário investigar se Sócrates 

está ditando uma disciplina ascética para o filósofo ou apenas descrevendo o estilo de vida 

daquele que tem o pensamento focado no que é distinto das sensações. Por tudo isto esse 

capítulo investigará em que medida é possível dizer que; no Fédon as sensações são 

necessárias à recordação do verdadeiro saber e somente constituem obstáculo para o 

pensamento cujo foco permanece preso aos sentidos enquanto deveria ir, por meio das 

sensações, ao que é além das sensações. Parece que isto tudo implicará realmente em dizer 

que o que está em jogo nessa obra é o foco do pensamento do filósofo. Então, não seria 

oportuno investigar também se o pensamento pode ser objeto do próprio pensamento? 

Igualmente, acredita-se que tal problematização deve estar relacionada à impertinente 
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exigência de Cebes no tocante a uma prova fenomênica da sobrevivência da alma após a 

morte do corpo. Aliás, acredita-se também que seja tal exigência que abre o diálogo para a 

investigação do argumento dos contrários e suas associações, por exemplo, a associação desse 

argumento ao argumento da reminiscência. Sendo assim, será preciso investigar também de 

que modo a referida associação está relacionada com: a primeira reflexão de Sócrates, a 

definição de morte para o filósofo, o processo de negação dos entraves derivados das 

sensações (65a-69b) 
9
, os vários exemplos de como se dá a recordação (72e -77e), a função 

purificadora da filosofia (80e-84b), a crítica platônica à noção naturalista de causa geradora e 

corruptora de todas as coisas (95e - 99d), e com a crítica platônica à inadequada nomeação 

das coisas (102a-107b). Por isso, se o argumento dos contrários percorre transversalmente 

toda a argumentação do diálogo não seria necessário dar importância a sua estrutura 

fundamental na associação com os outros argumentos e no que diz respeito à obtenção do 

conhecimento? Tendo em vista tal associação, será necessário problematizar e discutir, 

sobretudo, a tese de que a imaginação é distinta da reminiscência pura e que a distinção entre 

os conteúdos do pensamento é absolutamente necessária na questão da recordação das Formas 

inatas. Por isso, no referido capítulo será investigada a importância do processo de 

imaginação no contexto da obtenção do verdadeiro conhecimento. Como é que a imaginação, 

a associação entre o argumento dos contrários e a reminiscência pura estão relacionados à 

aquisição do verdadeiro conhecimento?  

Será que no Fédon a imagem é algo sensível? Através da imagem a realidade 

inteligível se deixa ver como aquilo do que a imagem é imagem? É também a algo derivado 

das sensações que, no contexto do método de investigação ideal, deve ser negada para que 

ocorra a purificação do pensamento e a aquisição do verdadeiro conhecimento? Qual a 

importância de tais questões no contexto dessa obra? Ora, tal problematização implicará na 

                                                         
9
 Considera-se aqui que o processo de purificação do pensamento começa a ser descrito a partir das seguintes 

perguntas: - E agora diz-me: quando se trata de adquirir verdadeiramente a sabedoria, é ou não o corpo um 

entrave se na investigação lhe pedimos auxílio? Quero dizer com isso, mais ou menos, o seguinte: acaso alguma 

verdade é transmitida aos homens por intermédio da vista ou do ouvido, ou quem sabe se, pelo menos em relação 

a estas coisas não se passem como os poetas não se cansam de no-lo repetir incessantemente, e que não vemos 

nem ouvimos com clareza? E se dentre as sensações corporais estas não possuem exatidão e são incertas, segue-

se que não podemos esperar coisa melhor das outras que, segundo penso, são inferiores àquelas. Não é também 

este o teu modo de ver? – [...] – Quando é, pois, que a alma atinge a verdade? Temos dum lado que, quando ela 

deseja investigar com a ajuda do corpo qualquer questão que seja, o corpo, é claro, a engana radicalmente. – [...] 

Não é, por conseguinte, no ato de raciocinar, e não de outro modo, que a alma apreende, em parte, a realidade de 

um ser? – [...] E, sem dúvida alguma, ela raciocina melhor quando nenhum impeço lhe advém de nenhuma parte, 

nem do ouvido, nem da vista, nem dum sofrimento, nem sobretudo dum prazer – mas sim quando se isola o mais 

que pode em si mesma, abandonando o corpo à sua sorte, quando, rompendo tanto quanto lhe é possível qualquer 

união, qualquer contato com ele, anseia pelo real? – [...] E não é, ademais, nessa ocasião que a alma do filósofo, 

alçando-se ao mais alto ponto, desdenha o corpo e dele foge, enquanto por outro lado procura isolar-se em si 

mesma? – [...] Tradução de Jorge Paleikat e João Cruz Costa. 
15 

Por onto-epistemologia aqui se entende a distinção entre inteligíveis e sensíveis. 
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relação que se pode estabelecer entre os conteúdos do pensamento e a aquisição do 

conhecimento verdadeiro. Igualmente, para adquirir o conhecimento das Formas inatas talvez 

deva haver uma investigação direta de fenômenos semelhantes, o que parece ser uma 

contradição entre o Platão que pensa um corpo obstáculo e o Platão que pensa as sensações 

como propiciadoras do conhecimento das Formas perfeitas. Então, tal abordagem dependerá 

de uma definição de pensamento que esteja de acordo com a distinção fundamental entre 

sentir e pensar, entre sensível e inteligível. Ademais, tudo isto deve implicar na tese de que a 

morte para o filósofo é idêntica ao conhecimento verdadeiro e o saber filosófico libera a alma 

do corpo. Igualmente, para fundamentar a tese aqui anunciada, no que se refere à captura das 

Formas inatas, é preciso investigar se a tese do argumento da reminiscência afirma que 

somente o exercício do pensamento, do raciocínio e do cálculo permitem captar esse tipo de 

entidades, que são caracterizadas como perfeitas, eternas e imutáveis como está em Banquete 

210 a-d. Em outras palavras, será que é mesmo pela associação entre o argumento dos 

contrários e o argumento da reminiscência que Platão busca resolver o problema do 

pensamento sobre a imortalidade no Fédon? Caso seja, então será preciso admitir que tal 

associação deva estar conectada a vários aspectos que se entrelaçam. Por exemplo, a morte 

histórica de Sócrates tal qual é narrada por Platão no Fédon parece se tornar um modelo que 

orienta tanto a onto-epistemologia
10

 quanto a crítica ao método naturalista de aquisição do 

conhecimento. Considerando a diferença entre o método naturalista de investigação direta dos 

fenômenos e o método platônico de investigação ideal, este trabalho investigará se a morte 

histórica de Sócrates ao transformar a morte em objeto da investigação filosófica favorecerá a 

argumentação contra a falibilidade do método naturalista. Tal será a investigação abordada no 

segundo capítulo do presente trabalho. 

O terceiro capítulo se desenvolverá em torno de tópicos tais como: a relação que se 

pode estabelecer entre o argumento da reminiscência e a resposta a Símias. Pois, o argumento 

que Sócrates trará de volta nesse passo do diálogo é justamente esse. Então, será preciso 

problematizar o seguinte: é necessário que a alma tenha vivido no Hades antes de nascer em 

forma humana (como está em 91e-92a) para que esteja justificado o argumento da 

reminiscência? Ora, se tanto uma lira quanto as vestes de um tecelão são de natureza humana, 

visíveis e corpóreas, então, será preciso investigar se é contraditório que tanto Símias quanto 

Cebes aceitem o argumento da reminiscência. Por isso parece não ser em vão que Sócrates 

antes de entrar nessa resposta tenha feito um longo comentário sobre aqueles que aceitam 

                                                         
10

 Por onto-epistemologia aqui se entende a totalidade do conhecimento que abrange a relação entre as Formas 

perfeitas e as coisas sensíveis que delas participam. 
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argumentos sem os compreender (89b-91e). A propósito, aquele que aceita que a harmonia, 

sendo composta por matéria sonora, derivada do dedilhar de uma lira seja, ao mesmo tempo, 

algo humano e tenha existido antes de assumir a forma humana talvez não tenha 

compreendido o referido argumento da maneira que Sócrates o coloca. Igualmente, será 

preciso questionar o seguinte: como se dá a imaginação do ponto de vista do argumento da 

reminiscência? É suficiente mostrar o método propiciador de uma recordação ou é preciso 

investigar como surgem e de que natureza podem ser os conteúdos de uma recordação, ou de 

um pensamento? Não será justamente para satisfazer perguntas como estas que Sócrates inicia 

a análise sobre tais conteúdos levando em consideração o problema da imaginação? Parece 

que Sócrates não aponta apenas o método, mas todas as ocorrências dentro de uma 

recordação. Portanto, será preciso investigar se nesse exemplo, naquilo a que se pode dar o 

nome de recordação ou pensamento, são geradas associações de imagens, ou seja, ocorre a 

imaginação. Daí a importância de investigar a noção de imaginação nesse diálogo, de que 

modo esse problema está relacionado ao método de investigação direta dos fenômenos e com 

a crítica de Platão contra esse método. Ora, parece que a recordação não se dá sempre do 

mesmo modo para todas as coisas. Caso seja assim, vários problemas devem ser resolvidos 

em relação ao método naturalista de aquisição do verdadeiro saber. Pois, parece que os 

objetivos do argumento da reminiscência, além de favorecer a defesa de Sócrates (61b), de 

verificar se o pressuposto de que aprender é apenas recordar é uma verdade (72e) será 

também o de fundamentar a tese de que o método naturalista de investigação direta dos 

fenômenos não conduz, necessariamente, ao conhecimento verdadeiro. Nesse caso, através 

dos exemplos de recordação apresentados por Sócrates, o pensador será levado a refletir sobre 

os conteúdos de seu próprio pensamento, ou seja, o pensamento será levado a refletir sobre si 

mesmo. Por meio de tais exemplos talvez seja possível concluir que o pensamento reflexivo é 

algo diferente daquela imaginação que não faz distinção entre imagem e imaginado. Caso seja 

assim, será preciso admitir a necessidade de uma alma pensante que saiba fazer distinção 

entre a imagem e aquilo do que a imagem é imagem. Ou seja, de uma alma que negue que a 

imagem é idêntica ao objeto do conhecimento. Será preciso admitir também a necessidade de 

um método de investigação diferente da investigação direta dos fenômenos. Ainda por isso 

será preciso investigar se associação entre o argumento dos contrários e o argumento da 

reminiscência existe para reforçar a noção de que a realidade verdadeira deve pertencer ao 

âmbito do pensamento e não da sensibilidade. Ora, quando examinados os fenômenos 

semelhantes e a relação que daí se pode estabelecer com a aquisição do conhecimento das 

Formas inatas não parece pertinente admitir que haja objeto do pensamento sem uma alma 
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pensante. Igualmente, não parece pertinente admitir que haja purificação do pensamento sem 

a distinção entre imagem e aquilo do que a imagem é imagem. Não é justamente isso que 

causa uma confusão entre a verdadeira causa e o fenômeno? Do mesmo modo será preciso 

investigar o seguinte: não estaria o pensamento de Cebes equivocado pela falta de 

compreensão da noção de morte para o filósofo ao se fundamentar exclusivamente no aspecto 

fenomênico daquilo a que se chama morte e daquilo a que se chama vida quando tenta refutar 

o argumento de Sócrates? Não estaria Cebes raciocinando a partir da perspectiva da 

investigação direta dos fenômenos espacio-temporais? Talvez seja por isso que ao ser 

refutado por Cebes, somente depois de uma longa pausa, absorvido pelo silêncio meditativo, 

Sócrates anuncia a perspectiva a partir da qual desenvolverá sua defesa e coloca o problema 

do seguinte modo: a alma é indestrutível e imortal; sem o que, para o filósofo que está 

próximo de morrer, a confiança, a convicção de ir encontrar no além, depois da morte, uma 

felicidade que jamais teria alcançado se vivesse doutra forma, essa confiança seria, pensas, 

desarrazoada e tola (95b-c). A partir dessa nova problematização o diálogo será direcionado 

para questão do conhecimento sobre as verdadeiras causas da geração e corrupção de todas as 

coisas. O problema agora será: como conhecer verdadeiramente o que faz as coisas serem 

geradas ou corrompidas? Tal problematização culminará no conhecimento daquilo que se 

destrói e daquilo que é indestrutível. Por isso, o discurso de Sócrates estará voltado, 

finalmente, para o método de investigação ideal. Tanto a investigação direta quanto a 

investigação ideal terão agora lugar privilegiado nesse diálogo. Sócrates descreverá o método 

que deve tomar o lugar do método naturalista. Então, nessa nova navegação o filósofo 

começará por fazer uma analogia entre a investigação de um eclipse do sol e a investigação 

ideal. Por isso, novamente tendo em vista a fundamentação da tese aqui anunciada será 

preciso analisar o seguinte raciocínio:  

 

a)  Aqueles que observam e estudam um eclipse do sol sem o espelho da superfície da 

água ou de matéria semelhante estragam os olhos (99d-e). 

b)  O citado espelho deve refletir a imagem do fenômeno investigado.  

c)  O filósofo deve investigar as imagens através do espelho e não dos fenômenos 

investigados para que sua alma não fique completamente cega (99e). 

d)  Logo, na investigação do filósofo existem quatro figuras necessárias para a 

compreensão da referida analogia: o investigador, o espelho, o fenômeno e a imagem.  
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Considerando o raciocínio de Sócrates será preciso examinar o que significa cada uma 

dessas figuras. Então, será necessário descobrir o sentido das palavras acrescentadas pelo 

filósofo a essa mesma analogia. Quando o filósofo se refere àquilo que possui a qualidade de 

mediador das imagens, ou seja, a um espelho, a que está se referindo através dessa figura? 

Quer ele dizer que o que importa é refletir de modo mediato e não de modo imediato, já que a 

investigação imediata, ou investigação direta desse fenômeno poderia cegar completamente a 

alma desse investigador? Para obter tais respostas será preciso investigar e problematizar as 

palavras que completam essa analogia. Pois, essas palavras constroem o seguinte raciocínio:  

  

a) O filósofo não aceita sem reservas que a investigação ideal seja melhor do que aquela 

que deriva de uma experiência dos fenômenos
11

. 

b) Na investigação ideal o filósofo deve buscar refúgio nas ideias e procurar nelas a 

verdade das coisas, deve tomá-las como base, em cada caso. Pois, a ideia lhe é 

mais sólida, quer se trate de uma causa ou de outra qualquer coisa (99e -100a).  

c) Logo, se de acordo com a analogia do eclipse do sol é necessário investigar através de 

um espelho; na investigação ideal esse espelho não pode ser o fenômeno nem sua 

imagem especulada. Esse espelho é a ideia, que é tomada em cada caso como 

sendo a mais sólida, quer se trate de uma causa ou de outra qualquer coisa. 

 

Considerando esse raciocínio será preciso investigar a natureza de um espelho
12

, já que 

é essa a figura daquilo que deve mediar à investigação do filósofo. Igualmente, é preciso 

                                                         
11

 Jorge Paleikat em Os Pensadores, Diálogo Fédon, 1972, p.112. faz a seguinte observação: o sensualista é que 

observa mais em “imagens”, pois os objetos materiais não passam de imitações imperfeitas das idéias eternas.  
12

 As interpretações mais comuns que se pode encontrar para o termo espelho são: 1) Superfície lisa e muito 

polida capaz de refletir a luz e as imagens de objetos e pessoas. 2) Lâmina de vidro ou de cristal, metalizada na 

face posterior e cuja face anterior é usada para refletir a luz e as imagens de objetos e pessoas. 3) Derivação por 

extensão de sentido: qualquer superfície plana capaz de produzir reflexos em certas circunstâncias. Ex.: e. de 

uma lagoa. 4) Derivação por sentido figurado: o que deixa transparecer alguma coisa; reflexo. Ex.: as notas dos 

alunos são o espelho da sua dedicação. 5) Derivação por sentido figurado: modelo a ser seguido; exemplo. Ex.: 

foi um espelho para os políticos de hoje. 6) Na construção: superfície vertical de um degrau de escada; pé. 7) Na 

encadernação: m.q. charneira ('reforço de pano'). 8) m.q. planilha ('cada uma das duas faces'). Nas artes gráficas, 

jornalismo: esquema das matérias a serem paginadas e suas respectivas retrancas. 10) Na morfologia zoológica: 

m.q. espéculo ('mancha clara') 11) Rubrica: turfe. m.q. disco final. 12) De acordo com Duarte Silva: um espelho 

na física é uma superfície muito lisa que permite um alto índice de reflexão de luz conseguindo reflect ir a 

imagem que esta diante do mesmo de formas diferentes consoante o seu género (planos e esféricos). Se nos 

virmos diante um espelho comum (plano), vemos a nossa imagem com mesma forma e tamanho, mas que parece 

estar atrás do espelho à mesma distância a que estamos dele. Os raios que partem do objecto, diante do espelho 

plano, reflectem-se no espelho e atingem os nossos olhos permitindo assim a reflexão da nossa imagem. Deste 

modo recebemos raios luminosos que percorreram uma trajectória angular e temos a impressão de que vem algo 

atrás do espelho, em linha recta, ou seja, mentalmente prolongamos os raios reflectidos, em sentido contrário, 

para trás do espelho, sendo assim simétrica a realidade é enantiomorfa. Relacionando a área da química também 

podemos ver que a descoberta de substâncias mais indicadas para a criação dos mesmos, facto que se reflecte na 

história pois inicialmente os espelhos eram feitos de cobre, passando para a prata, alumínio e estanho, sendo 



24 

investigar se Sócrates quer confirmar que as ideias são os espelhos a que se referia através da 

analogia. Pois, depois de anunciá-la aprofundará sua explicação através de uma antiga teoria 

já muitas vezes discutida, ou seja, recorrendo ao pressuposto de que há um belo em si, um 

bom, um grande em si mesmo, e do mesmo modo as demais coisas que são em si mesmas. Ou 

seja, pressupondo as Formas inatas (100a-b). Isto tudo parece preludiar o que o filósofo dirá 

sobre a Teoria da participação. Ora, caso fique demonstrado que nenhuma causa sensível 

decorrente da observação direta dos fenômenos pode ser tomada como a verdadeira causa de 

algo, nem a cor, nem qualquer coisa da mesma natureza sensível pode ser uma verdadeira 

causa como está colocado em 100c-d. Então, a ideia de que somente o método de observação 

ideal está apto a captar o conhecimento verdadeiro será garantida. Isto justificaria o motivo 

pelo qual o filósofo se afasta sem discutir quando alguém lhe apresenta uma causa decorrente 

da observação direta dos fenômenos. Seu próximo passo, então, deveria ser uma explicação 

de como se dá a participação. Contudo, mesmo que esse filósofo esteja convencido de que o 

que faz belo um objeto qualquer é o Belo em si; será surpreendente sua aparente incapacidade 

de explicar como as coisas participam das ideias. É possível dizer que o filósofo explica de 

modo indireto como se dá a participação no Fédon? Agora o diálogo se aprofundará tendo em 

vista a perspectiva do uso da linguagem adequada. Essa investigação será realizada com base 

no argumento da afinidade, a partir do que ficará clara a noção de alma nesse diálogo. Já a 

interferência do interlocutor anônimo será problematizada como um ponto crítico do Fédon, 

pois através dela Platão mostra o segundo aspecto do argumento dos contrários que está 

associado ao argumento da reminiscência, aquela associação que fundamenta como se dá a 

aquisição do verdadeiro saber nessa obra.  

No tocante a nomeação das coisas e sua relação como o conhecimento verdadeiro 

serão ressaltadas e comentadas algumas confusões que o problema da linguagem pode 

                                                                                                                                                                                

posteriormente utilizado vidro com as substâncias metálicas. Relativamente aos espelhos curvos, resultam do 

corte de uma esfera em que uma de suas superfícies é espelhada, com reflexão regular (especular). Assim, 

surgem dois tipos de espelhos, os côncavos e os convexos. No primeiro a superfície reflectora é interna, e no 

segundo externa. Ao passarmos um feixe de luz paralelo ao eixo óptico, a luz será toda desviada para um ponto 

comum sobre o eixo óptico chamado de foco. Esse feixe corresponde à luz vinda de um objecto muito longe ou 

perto dependendo do tipo. Emitindo assim imagens distintas. Num espelho plano comum pode ver-se o inverso 

da realidade com a mesma forma e tamanho, que parece encontrar-se atrás do espelho. Essa imagem é 

enantiomorfa (simetria entre dois objectos que não se podem sobrepor) em relação à realidade. Os raios que 

partem de um objecto, diante de um espelho plano, reflectem-se no espelho e atingem nossos olhos. Assim, 

recebemos raios luminosos que descreveram uma trajectória angular e temos a impressão de que são 

provenientes de um objecto atrás do espelho, em linha recta, isto é, mentalmente prolongamos os raios 

reflectidos, em sentido contrário, para trás do espelho. Disponível em: https://sites.google.com/a/didaxis. 

org/espelhos/projecto-em-construcao/fisica. Contudo, para este trabalho um espelho é necessária e 

simultaneamente: distinto da matéria na qual ocorre e aquilo que propicia aparição imagística. Quer-se dizer com 

isto que o verdadeiro espelho não pode ser visto. Pode ser vista apenas a matéria que o propicia e as imagens 

nele refletidas. Portanto, é necessário distinguir a imagem daquilo do que ela é imagem e do espelho que a 

reflete. 
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propiciar aos intérpretes desse diálogo. Quanto ao problema da nomeação das coisas e o 

discurso concordante com a verdade é preciso investigar como se chega ao problema da 

predicação no Fédon e qual a relação que esse problema tem com a aquisição do saber 

efetivo. Se, na referida obra somente se pode afirmar que coisas sensíveis são iguais ou 

diferentes quando há uma noção de igualdade a priori na mente, então essa noção de 

igualdade deve ser de tal ordem que ela permita aplicar ou retirar o predicado de igual, ou 

permita a verificação de como esse predicado pode ser aplicado à algumas coisas e não para 

outras. Esta verificação deve ocorrer tendo em vista que mesmo que as pessoas tenham direito 

às suas opiniões, aos seus juízos de gosto, esse direito não faz de uma opinião uma verdade 

necessária. A propósito, acredita-se que com esse momento do diálogo Sócrates dará mais um 

passo na questão dos métodos de aquisição do conhecimento. Ou seja, o método de 

investigação direta dos fenômenos cederá cada vez mais ao método de observação ideal uma 

vez que a argumentação de Sócrates abrirá para a explicação do que é o verdadeiro contrário e 

se referirá ao duplo afastamento entre os contrários completando sua defesa (103b-107b). 

Então, como recurso importante do problema da aquisição do saber e do problema da 

linguagem presentes nessa obra será levada em consideração aquela sugestão inicial de 

Sócrates, a saber, a de se fazer uma investigação racional sobre a morte e narrá-la por meio do 

mito. Finalmente, o referido capítulo buscará mostrar como é que Platão completa essa obra 

marcando a diferença entre Sócrates e o corpo de Sócrates como recurso a favor de sua crítica 

contra o método de investigação direta dos fenômenos. 

O quarto capítulo será a procura por uma síntese do Fédon, onde serão ressaltados 

alguns aspectos importantes para uma melhor compreensão da tese aqui defendida, por 

exemplo: quem é seu narrador, a quem foi narrado esse diálogo, em que estilo literário esse 

diálogo é inserido, qual o sinal que seu narrador dá logo no início de sua narrativa, dentro de 

quais circunstâncias ocorreu a execução da sentença dada ao filósofo, como se comportaram 

os que ali estavam presentes, qual era o comportamento do próprio Sócrates. Qual é realmente 

o tema central do Fédon? É preciso reabrir essas questões para aprofundar a riqueza dos temas 

encontrados nessa obra e inseri-la no contexto de um diálogo voltado para a busca do 

verdadeiro conhecimento, em que dois métodos de aquisição do saber são postos em 

discussão. Para tanto, será necessário recorrer mais uma vez à primeira reflexão de Sócrates 

como modelo para os argumentos que a sucedem.  

Igualmente, a síntese aqui desenvolvida dará importância, ainda que de modo conciso, 

a questões da seguinte ordem: qual a relação que se pode estabelecer entre a primeira reflexão 

de Sócrates e os métodos de aquisição do saber no Fédon? Entre os vários temas presentes 
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nesse diálogo, o verdadeiro desenvolvimento temático ocorre em torno da morte para o 

amante do saber e as vantagens dessa espécie de morte, então, como se dá o início da primeira 

navegação argumentativa de Sócrates e qual sua relação com a morte? Igualmente serão 

reconsideradas algumas noções encontradas no corpo da pesquisa aqui desenvolvida, por 

exemplo: a noção de morte para o vulgo; a noção de morte para o filósofo, e a exigência da 

prova da imortalidade de psyché por parte de Cebes e Símias diante das primeiras explicações 

de Sócrates. Isto ocorrerá no intuito de descobrir se ao tentar provar que a existência do 

menos durável garante a sobrevivência do mais durável esse interlocutor tenta mostrar que por 

meio do método de investigação direta do fenômeno, o conhecimento é, necessariamente, 

alcançado. Parece que a argumentação de Cebes também não leva em conta a importância de 

uma noção de morte filosoficamente fundamentada, parece se tratar de uma investigação 

direta sobre os fenômenos que ocorrem em torno daquilo a que se dá o nome de morte. Mas, 

seria essa a perspectiva a partir da qual o filósofo pensa a morte? Aliás, será investigado se a 

objeção de Cebes vai por um caminho semelhante ao da objeção de Símias, pois, se por um 

lado o tebano da alma/harmonia mostra uma alma que é produto posterior das funções do 

corpóreo, Cebes, apesar de aceitar que a alma possa ser anterior ao corpo, diz que nada 

garante que ela sobreviva quando esse corpo morrer (87a). Ocorre, porém, que se a morte “é” 

alguma coisa que somente o pensamento puro pode conhecer, então, as imagens usadas tanto 

por Símias quanto por Cebes não levam isso em consideração. A propósito, não será esse o 

esforço de Sócrates em sua defesa, mostrar como se pode pensar a morte filosoficamente? 

Ademais, nessa busca por uma síntese será preciso reabrir a questão da noção de separação no 

Fédon: separação entre corpo e alma, separação entre sensível e inteligível e a separação entre 

focos do pensamento do filósofo. A definição de alma no Fédon, a importância das sensações 

na aquisição do saber e a segunda navegação argumentativa de Sócrates são temas de suma 

importância para sustentar a tese de que o conhecimento nesse diálogo se dá como 

reciprocidade entre processo negativo de cognição e estado cognitivo. É, portanto, através das 

divisões e subdivisões aqui introduzidas que se buscará fundamentar a tese desde já proposta. 
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PRIMEIRO CAPÍTULO  

 

2. A PRIMEIRA REFLEXÃO DE SÓCRATES NO FÉDON. 

 

Dixsaut, Monique, 1991, p. 72, diz que o diálogo Fédon se instaura por ocasião de 

uma sensação (75a-b), que o alívio que Sócrates experiencia fora emitido por sequências de 

aspectos. Sócrates se surpreende por sua vez, pois a sucessão dos dois contrários, o agradável 

e o doloroso, parece quase necessária (60b). Por outro lado, Fédon, aquele que narrou o 

diálogo, começou sua história através da análise de um sentimento (páthos): ele então sentiu 

uma estranha (krásis), uma combinação de prazer e dor (59a), mas o prazer não era aquele 

habitual que sentia quando se punha a filosofar na companhia de Sócrates. Trata-se então de 

outro tipo de prazer? Fédon não o diz. Parece, entretanto, que o caráter inclassificável 

(átopos) não reside na natureza do prazer que sempre leva a filosofar, mas naquele prazer que 

se relaciona com a dor. Aliás, essa  dor nasceu quando Fédon 'reflete' o fato de que Sócrates 

vai morrer em breve. Como dirá mais tarde o Filebo (49e-52c), o prazer e a dor 

experimentados por Fédon são "puros": eles nascem ambos da reflexão, não de seus 

contrários; Eles não se misturam, mas se cruzam. Tal sentimento é misturado, mas cada um 

dos dois elementos que o constituem é puro porque lá são alternados.  A primeira reflexão de 

Sócrates leva em consideração a relação entre a sensação chamada prazer e a sensação que 

passa por ser o seu contrário, a dor (60b).  

A partir da primeira reflexão de Sócrates o filósofo que passou muitos momentos de 

sua vida se deliciando com as sensações propiciadas pelo vinho, pelos amigos e pela filosofia 

deve fazer distinção entre a sensação e aquilo do que a sensação é sensação. Tal distinção o 

levará a compreender que o verdadeiro prazer, embora seja propiciado pela sensação, está na 

alma. Em outras palavras, a investigação acerca dessa sensação a que os homens chamam de 

prazer e de sua relação com aquilo que passa por ser a sua sensação contrária terá como 

consequência a associação entre o argumento dos contrários e o argumento da reminiscência 

(72e). É a partir dessa associação que as mesmas sensações que devem ser negadas como 

entraves ao verdadeiro conhecimento são propiciadoras do conhecimento (74e – 75 b):  

 

- Portanto, é necessário que tenhamos anteriormente conhecido o Igual, 

mesmo antes do tempo em que pela primeira vez a visão de coisas iguais nos 

deu o pensamento de que: elas aspiram a ser tal qual o Igual em si, embora 
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lhe sejam inferiores? – É isso mesmo. - Mas também estamos de acordo 

sobre o seguinte: uma tal reflexão e a possibilidade mesma de fazê-la 

provêm unicamente do ato de ver, de tocar, ou de qualquer outra sensação; 

pois o mesmo podemos dizer a respeito de todas. - De fato, é o mesmo, 

Sócrates, pelo menos em relação ao fim visado pelo argumento. - Como quer 

que seja, seguramente são as nossas sensações que devem dar-nos tanto o 

pensamento de que todas as coisas iguais aspiram à realidade própria do 

Igual, como o de que elas são deficientes relativamente a este. Quer dizer, 

senão isto? - Isso mesmo!
13

 
 

Nisto consiste a distinção, mas também a reciprocidade entre a sensação e aquilo do 

que ela é sensação. Tal é a importância da experiência sensível nesse diálogo. Então, não é de 

modo fortuito que a primeira reflexão de Sócrates ocorre em torno das sensações nomeadas 

prazer e dor e se torna a base de toda crítica que Platão fará ao método de investigação direta 

dos fenômenos. É preciso saber que as sensações são entraves para a aquisição do saber inato 

somente quando o homem não sabe distingui-las daquilo do que são sensações. Essa questão é 

sutil no Fédon e pode facilmente confundir alguns leitores dessa obra. Sobre tal, Lopez, 

Beatriz Bossi, 2008, ps. 145 e 146, diz: 

 

Se tem mencionado que há muito em comum no que diz respeito ao tema 

do prazer entre as obras Górgias e Fédon. Ambas tratam quase 

exclusivamente dos prazeres corporais, tanto parece que enfatiza um certo 

dualismo entre alma e corpo e concebe os prazeres corporais como 

obstáculos que impedem o alcance da ordem e da felicidade. O tema da 

separação entre o corpo e a alma é o tema central no Fédon: a vida 

humana superior é descrita como a vida da alma maximamente livre das 

necessidades do corpo, a imersão na contemplação da realidade eterna, e 

no empenho de 'provar' a imortalidade da alma pressupõe tal concepção. 

O ataque extremo aos prazeres corporais é veemente e recorrente. O 

contraste entre a vida da alma e de apego ao corpo é desenvolvido em 

duas seções. A primeira descreve a preparação do filósofo para a morte 

como uma purificação dos prazeres, dores e medos derivados do corpo. O 

desprezo de Sócrates pelas estratégias do amante do corpo  (filosomatos) 

para garantir maiores prazeres é considerado, por alguns pesquisadores, 

como flagrante contradição face ao cálculo hedonista do Protágoras. Do 

meu ponto de vista, o hedonismo vulgar é claramente rejeitado em ambas 

as obras, enquanto o papel da sabedoria também é defendido, embora 

mais sutilmente, no Fédon. 

 

Em primeiro lugar, como é que Platão constrói sua argumentação nesse diálogo? É 

conhecido que antes de chegar à questão sobre como pensar a imortalidade Sócrates é 

condenado a beber veneno e morrer. O referido filósofo poderia ter fugido para escapar da 
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 Trad. Jorge Paleikat e João Cruz Costa. 
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sentença, mas recusa a fuga e consente facilmente em morrer. Além de consentir facilmente 

em morrer Sócrates diz aos seus amigos que a morte é o que há de mais precioso para o 

filósofo (61c). Então, Sócrates é tido como um insensato e recebe dos amigos uma nova 

sentença - a de explicar o que é a morte para o filósofo (64e). Em outros termos, Platão 

transforma a morte num objeto de investigação filosófica. Eis o objeto do saber nessa obra: o 

filósofo que saboreou reuniões filosóficas regadas à boa companhia e a bom vinho ainda se 

encontra vivo, mas deve ser capaz de pensar aquilo que ainda não aconteceu ao seu corpo, ou 

seja, deve dizer o que é a morte segundo o pensar.  

Em segundo lugar, a referida questão se coloca tendo em vista um dualismo fundamental, 

ou seja, o mesmo objeto chamado morte deve ser investigado em dois âmbitos: primeiro como 

corrupção do corpo, depois como incorruptibilidade  da alma. Ademais, a questão central do 

referido diálogo diz respeito a como é possível pensar a morte de modos que ela seja um bem. 

Por isso, no diálogo Fédon de Platão o problema da aquisição do verdadeiro conhecimento 

está completamente relacionado à questão da relação corpo-alma. Desse modo, o que parece 

interessar a Platão é a discussão acerca do quanto é prejudicial para a alma do filósofo buscar 

o conhecimento por meio dos sentidos sem distinguir as sensações daquilo do que elas são 

sensações, ou seja, mantendo-se o apego aos aspectos sensíveis do objeto investigado. Pois, o 

apego aos sentidos nas investigações leva os homens a se enganarem radicalmente no 

conhecimento (65b). Desse modo, Platão parece oferecer uma imagem repulsiva do corpo 

humano, como se o corpo fosse contrário à alma (65c e 66cd). Aliás, os citados passos são 

largamente utilizados por aqueles que sustentam o dualismo corpo/alma, a partir do que se 

afirma ser o corpo um entrave para a alma, principalmente no plano da aquisição do saber. 

Contudo, é preciso investigar se realmente se trata de uma mera hostilidade ao corpo ou de 

um método de aquisição do conhecimento que deve prescindir das sensações para captar seu 

objeto por meio de uma distinção entre sensação e aquilo do que ela é sensação. Caso seja 

assim, será preciso admitir que haja objetos distintos das sensações e de seus derivados. Por 

exemplo, a imortalidade.  

Em terceiro lugar, É oportuno ressaltar que Santos Trindade, 2012, p. 21, ao se referir 

a uma cadeia de inovações que constitui o projeto filosófico de Platão, ao qual deu o nome de 

“construção do conhecimento” diz o seguinte:  

 

...partindo da dualidade eleática, que opõe a faculdade/estado, designada 

como “pensamento”, à faculdade/processo “crença/opinião”, os diálogos 

platônicos gradualmente criam uma concepção unitária, articuladora de uma 
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cadeia de operações mentais, que só pode ser entendida como um processo 

(e não mais como um estado cognitivo). 

 

Será que a estrutura da realidade daquilo a que se chama “ser” e do conhecimento a 

que se chama “saber” convergem numa concepção única? Parece que é dela que virá a nascer 

aquilo a que se chamará “conhecimento”. Então, é oportuno perguntar: não seria a morte para 

o filósofo a fundamentação a que Platão recorre para evidenciar a melhor condição para 

exercer o pensamento no Fédon (65a)? Caso seja, talvez o abandono do corpo não represente 

uma condenação do corpo em si mesmo, como se ele fosse fonte do mal. Tal abandono talvez 

seja apenas um método para transcender e capturar aquilo que a sensação comporta em si 

mesma. Por isso, a argumentação do Fédon se desenvolve tendo em vista dois métodos de 

aquisição do saber. Um desses métodos é o já mencionado método de investigação direta dos 

fenômenos, o outro é o método de investigação ideal (99d-e)
14

. O segundo é propiciado pelo 

pensamento da morte para o filósofo, que conduz ao conhecimento das Formas inatas e da 

imortalidade de psyché.  

Em quarto lugar, há uma estrutura bem delimitada na construção argumentativa da 

referida obra? É importante ressaltar também que a argumentação presente no Fédon é 

análoga a um labirinto. Por isso, quando o leitor desse diálogo crê que vai sair de um 

argumento, então, encontra esse mesmo argumento em outro compartimento, ressurgindo 

associado a outro tema, como os compartimentos de um labirinto. É assim do começo ao final 

dessa obra, seus argumentos se misturam, se fundem e até se confundem como num círculo 

em giro. Então, é sempre possível que o leitor do Fédon perca o fio condutor de sua 

compreensão e seja capturado pelo Minotauro das falsas saídas, das falsas conclusões. Esse 

Minotauro pode ser comparado à confusão na qual o leitor pode se afundar durante as muitas 

voltas dessa navegação de ida e volta, ou seja, dessa busca pelo saber que leva a alma de volta 

ao conhecimento efetivo de sua origem, ao conhecimento efetivo de sua verdadeira natureza. 

A propósito, por ser uma viagem de ida e volta essa argumentação se divide em duas 

navegações análogas ao mito de Teseu. Seria por isso que o autor do Fédon coloca o referido 

mito já no início da obra? Curiosamente, segundo o que se conta no Fédon o dia que precede 

o julgamento de Sócrates coincide com a coroação da popa do navio que os atenienses 
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 No Fédon o método de investigação ideal, na busca do conhecimento das verdadeiras causas toma como 

objeto de investigação primeiramente as Formas perfeitas e não os fenômenos. Portanto, por método de 

investigação ideal se entende toda observação exercida sobre as Formas inteligíveis das quais participam as 

coisas e não imediatamente sobre os fenômenos, tal como se encontra em 99e -100a. Trata-se da busca de um 

conhecimento efetivo que se dá por meio da mediação do pensamento puro seguido de um discurso sobre tais 

investigações. 
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enviam a Delos (58a-c). Esse navio, segundo a tradição, outrora transportou Teseu com sete 

moços e sete moças que deviam ser levados para Creta. De acordo com Platão, 1972, p. 63, 

esse mito conta o seguinte: 

 

Androgeu, filho do afamado rei Minos de Creta, visitara Atenas e tomara 

parte nos jogos ginásticos; fora superior a todos, despertando assim a inveja 

dos atenienses, que o mataram. Seu pai, então, para vingar a morte do filho, 

declarou guerra aos atenienses, vencendo-os, e estabelecendo como condição 

de paz que os vencidos enviassem periodicamente 7 moços e 7 moças a 

Creta. Estes jovens iriam servir de alimento ao monstro Minotauro que vivia 

no labirinto de Creta, palácio fabuloso cuja saída ninguém conseguira 

encontrar. Por muito tempo os atenienses continuaram a enviar novas 

vítimas para Creta, até que o herói Teseu, herdeiro do trono, voluntariamente 

entrou no número das vítimas sorteadas, a fim de pôr termo a esse sacrifício 

periódico. Teseu conquistou em Creta o amor da princesa Ariadne, que lhe 

deu um novelo de lã vermelha e, assim, entrando no Labirinto, atou ele uma 

ponta do novelo numa pedra da entrada e, enquanto avançava, o desenrolava, 

ficando desta forma com o caminho de regresso assegurado. Conseguiu 

assim matar o Minotauro e retornar com seus companheiros salvos para a 

pátria.
15

 

 

Como os atenienses fizeram a promessa ao deus Apolo de enviar uma peregrinação a 

Delos todos os anos se daquela vez os jovens fossem salvos, então, da vitória de Teseu até a 

execução de Sócrates essa peregrinação era feita ao templo do deus. Porém, a lei ateniense 

não permitia que, a partir do momento em que se começava a tratar da peregrinação até seu 

fim, a cidade fosse maculada por nenhuma execução capital antes que o navio voltasse de 

Delos e atracasse no porto. Por isso, Sócrates teve a execução de sua sentença adiada. É 

justamente o espaço de tempo entre a ida e a volta desse navio que Platão escolhe como 

circunstância para desenvolver sua argumentação no Fédon.  

Como já foi dito a argumentação de Platão nesse diálogo será análoga a duas 

navegações: uma de ida, que reconstruirá o método naturalista de observação direta dos 

fenômenos e outra de volta, que exporá o método de investigação ideal. Será possível afirmar 

que Platão salva o naturalismo por meio de um método e de uma linguagem concordantes? 

Acredita-se que isto constitua um interessante tema a ser pesquisado a partir da crítica que 

Platão faz ao método e ao discurso naturalistas presente no Fédon. Parece que na primeira 

navegação será alicerçada uma crítica contra o referido método, na qual, serão ressaltados os 

pontos falhos do mesmo. A segunda navegação será o desenvolvimento da fundamentação do 

método de investigação ideal, nela será ressaltado o modo adequado de se conhecer de modo 

efetivo os seres. Por isso, o que parece estar em jogo nessa obra é o problema da aquisição do 
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 Trad. Jorge Paleikat e João Cruz Costa 
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conhecimento das Formas inatas, ou seja, o problema do pensamento capaz de capturar tais 

Formas, inclusive de pensar a Imortalidade.  

Em sexto lugar, qual o lugar onde pode ser colocado o Fédon de Platão entre os outros 

diálogos? Santos, José Gabriel Trindade, 2012, p. 28, diz que  Um segundo grupo de diálogos 

agrupa a chamada “obra da maturidade” de Platão, construída em torno da proposta e defesa da “teoria 

das Formas” (TF). Inclui os mais conhecidos e bem estudados diálogos do mestre: Fédon, Fedro, 

Banquete, República, aos quais alguns comentadores acrescentam o Crátilo e o Timeu. 

É oportuno recordar que tese aqui anunciada implica na afirmação de que nesse 

diálogo a associação entre o argumento dos contrários e o argumento da reminiscência (72e – 

77e) 
16

 seguida da analogia da investigação do eclipse do sol (99d-102a), que serve de modelo 

ao método de investigação ideal  mostra que o método naturalista de investigação direta dos 

fenômenos (99c-100b) não conduz, necessariamente, ao verdadeiro conhecimento. Portanto, o 

projeto desta pesquisa se desenvolve tendo em vista afirmar que,  nessa obra o conhecimento 

é uma espécie de recordação que se dá como reciprocidade entre o processo negativo de 

cognição e o estado cognitivo inato. A partir do que se poderá afirmar que o conhecimento no 

Fédon não coincide apenas com um estado, nem somente com um processo. Disto também se 

poderá reconhecer a fundamental importância da primeira reflexão de Sócrates no contexto da 

crítica ao método naturalista. Portanto, como foi anunciada na introdução a tese aqui 

apresentada é a de que no Fédon de Platão, a associação entre o argumento dos contrários e o 

argumento da reminiscência (72e – 77e) seguida da analogia da investigação do eclipse do sol 

(99d-102a), que serve de modelo ao método de investigação ideal  mostra que o método 

naturalista de investigação direta dos fenômenos (99c-100b) não conduz, necessariamente, ao 

verdadeiro conhecimento. Ademais, a referida associação deve estar relacionada com a 

primeira reflexão de Sócrates, com a definição de morte para o filósofo, com o processo de 

negação dos entraves derivados das sensações (65a-69b), com os vários exemplos de como se 

dá a recordação (72e -77e), com a função purificadora da filosofia (80e-84b), com a crítica 

platônica à noção naturalista de causa geradora e corruptora de todas as coisas (95e - 99d), e 

com a crítica platônica à inadequada nomeação das coisas, desenvolvida por meio da 

associação entre o argumento da afinidade e a Teoria da participação (102a-107b).  

Entre todas as hipóteses levantadas por esta pesquisa ressalta-se como a mais 
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 - Em Verdade, Sócrates – tornou então Cebes é precisamente esse também o sentido daquele famoso 

argumento que (suposto seja verdadeiro) tens o hábito de citar amiúde. Aprender, diz ele, não é outra coisa senão 

recordar. Se esse argumento é de fato verdadeiro, não há dúvida que, numa época anterior, tenhamos aprendido 

aquilo de que no presente nos recordamos. Ora, tal não poderia acontecer se nossa alma não existisse em algum 

lugar antes de assumir, pela geração, a forma humana. Por conseguinte, ainda Por esta razão é verossímil que a 

alma seja imortal. Tradução de Jorge Paleikat e João Cruz Costa. 
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importante a de que no Fédon o conhecimento é uma espécie de recordação que se dá pela 

reciprocidade entre o processo negativo de cognição e o estado cognitivo inato. Ademais, o 

conhecimento/recordação é sustentado pelo argumento da reminiscência. O processo negativo 

de cognição é a purificação do pensamento por meio da distinção entre sensação e aquilo do 

que ela é sensação. E o estado cognitivo inato é aquilo que a alma sempre soube, embora 

tenha esquecido ao nascer em forma humana, ao misturar-se com os fenômenos sensoriais. 

Com base no que está acima, a tarefa deste trabalho é a de investigar como a onto-

epistemologia
17

 do Fédon se desenvolve tendo em vista a crítica do método naturalista de 

investigação direta dos fenômenos em favor do método platônico de investigação ideal. Por 

isso, se acredita ser importante começar mostrando como é que Platão fundamenta a referida 

crítica.  

 

2.1. Desenvolvimento da Crítica Contra o Método Naturalista 

 

Como já mencionado se acredita que a reflexão de Sócrates (60b-c) seja um prelúdio a 

todos os argumentos presentes no Fédon em favor tanto da crítica platônica contra o método 

naturalista de obtenção do conhecimento pela investigação direta dos fenômenos
18

 (95e – 

99e), quanto da correção do discurso kdesse mesmo método sobre as verdadeiras causas (102a 

– 107b). Tal reflexão também preludia a articulação do argumento dos contrários em seus 

vários aspectos, que inicia a partir de (70c) para percorrer transversalmente todo o diálogo em 

favor da explicação do método de obtenção do conhecimento pela investigação ideal
19

 

descrito por Sócrates na analogia da investigação do eclipse do Sol (99 d).  

É oportuno perguntar: qual a fundamental importância da reflexão sobre a relação 

entre as sensações contrárias? Ora, como o que está em foco naquela reflexão é um par de 

sensações tidas como contrárias, então, é importante começar ressaltando o lugar das 

sensações na aquisição do verdadeiro conhecimento. Parece que para o Platão do Fédon se a 
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 Por onto-epistemologia aqui se entende a totalidade do conhecimento que abrange a relação entre as Formas 

perfeitas e as coisas sensíveis que delas participam. 
18

  Por método de investigação direta dos fenômenos se entende toda observação exercida sobre os fenômenos 

naturais no intuito de apreender e explicar suas verdadeiras naturezas e suas verdadeiras causas. Trata-se da 

busca de um conhecimento efetivo que se dá por meio das sensações de maneira imediata seguido de um 

discurso sobre tais investigações. 
19

 Como foi anunciado, por método de investigação ideal se entende toda observação exercida sobre as Formas 

inteligíveis das quais participam as coisas e não imediatamente sobre os fenômenos, tal como se encontra em 99e 

-100a. Trata-se da busca de um conhecimento efetivo que se dá por meio da mediação do pensamento puro 

seguido de um discurso sobre tais investigações. 
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verdade é o que os sentidos mostram a cada um, então não há diferença entre o sábio e o 

vulgo. Também parece correto afirmar que nesse diálogo quem conhece, conhece, quem não 

conhece, não conhece. Então, qual o papel das sensações na aquisição do verdadeiro 

conhecimento? É possível admitir que as sensações sejam conhecimento? Antes de analisar a 

reflexão de Sócrates no contexto da aquisição do verdadeiro conhecimento acredita-se ser 

importante ressaltar que no que se refere ao uso das sensações, há sempre a possibilidade de 

algo ser visto ou não ser visto da mesma forma por todos. Por exemplo, alguém pode estar 

vendo alguma coisa, mas aquilo que esse alguém vê não é visto da mesma perspectiva por 

outros que olham para esse mesmo objeto.  

Ora, por causa desse único exemplo, do ponto de vista da aquisição do verdadeiro 

conhecimento parece que já se pode admitir que a investigação direta dos fenômenos, que é 

um método que utiliza as sensações pode falhar às vezes. Ou seja, tal método não conduz, 

necessariamente, ao conhecimento efetivo. Sendo assim, métodos que utilizem as sensações 

estão sujeitos a essa variação. Então, o uso das sensações na aquisição do conhecimento 

constitui um entrave. Nesse caso é necessário um método de investigação que negue o uso das 

sensações por parte do investigador. Aliás, sendo assim, aquele que investiga deve investigar 

objetos que, necessariamente, se comportem sempre do mesmo modo para todos. Esse método 

que nega os derivados das sensações é o método de investigação ideal. Isto quer dizer que a 

possibilidade de confusão, ou divergência produzida por intermédio do uso das sensações se 

diferencia da unidade do uso do pensamento puro na investigação ideal.  

Por causa dessas considerações se faz evidente a importância da primeira reflexão de 

Sócrates no contexto de uma crítica contra métodos que usem derivados das sensações como 

meio de aquisição necessária do saber. A propósito, se o método naturalista de investigação 

direta dos fenômenos depende do fluxo das sensações para capturar a verdade das coisas, 

então, tal método está sujeito a perguntas do tipo: é possível alguém conhecer um objeto que 

não seja idêntico a nenhum aspecto sensível? Se a resposta é sim, então, é preciso admitir que 

um objeto distinto de aspectos sensíveis somente é real para o pensamento puro, nunca para as 

sensações – o que exige uma distinção fundamental entre sentir e pensar.   

O problema não se coloca somente em relação ao ato de simplesmente sentir. É 

preciso considerar também a diferença entre sentir e perceber. Isto quer dizer que aquilo que 

algumas pessoas percebem por meio dos sentidos pode não produzir a mesma percepção
20

 em 

outros. Ademais, aquilo que algumas pessoas sentem num dado momento pode, noutro 
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 Por percepção se entende a interpretação que ocorre a partir do fluxo das sensações experimentadas pelo 

observador dos fenômenos sensíveis. 
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momento ser sentido de outro modo, então, há uma variação no método de investigação direta 

dos fenômenos, que não há no método de investigação ideal. É esse, portanto, o cerne da 

crítica de Platão ao método naturalista, pois, a sensação sozinha, não conduz, 

necessariamente, ao estado de saber. Por isso a reflexão de Sócrates tem como foco as 

sensações. Platão começa focando as sensações para depois admitir realidades distintas das 

sensações, realidades mentais, inteligíveis. Aliás, nesse diálogo, parece que nem a alma, nem 

as verdadeiras causas são sensíveis, não há causas fisiológicas, mas apenas causas 

psicológicas.  Sendo assim, a realidade do pensamento puro, do pensamento sem derivados 

das sensações é a verdadeira realidade. Isto implica em dizer que os sentidos, tais como a 

visão ou a audição são faculdades cognitivas diferentes da faculdade do pensamento puro. 

Então, o que alguém pensa de modo puro é, necessariamente, verdade, mas o que alguém 

percebe não é, necessariamente, verdade, uma vez que pode ser percebido de modo diferente 

dependendo da perspectiva do investigador. Eis a fundamental diferença entre o uso da 

faculdade da sensação e o uso do pensamento puro no Fédon. Isto quer dizer que, enquanto o 

pensamento puro é, necessariamente perfeito, a sensibilidade não o é, que o uso das sensações 

não permite, perfeitamente, pensar objetos distintos dos aspectos sensíveis, como o são as 

Formas puras. Tal é a importância da síntese sobre as sensações naquela primeira reflexão de 

Sócrates. 

Outra coisa de suma importância a ser considerada é que pensar objetos distintos de 

aspectos sensíveis equivale a pensar a morte de tais aspectos, posto que a morte seja a 

negação das sensações. A propósito, é verdade que o debate presente no Fédon começa com a 

apresentação da tese de que a filosofia é um treino para a morte, complementado pela 

reformulação da noção de 'morte' como a separação da alma, para um lado, e do corpo, para 

outro (64c). A propósito, Dixsaut, Monique, 1991, p. 11 diz que o Fédon conta a história de 

uma morte, a de Sócrates. Mas a história dessa morte singular é uma oportunidade de se ter 

um discurso diferente sobre a morte, pois Sócrates não se contenta apenas em morrer, ou seja, 

ele somente morreu após ter falado precisamente da morte. Ademais, Sócrates não fala da 

morte como se fala de virtude ou das ciências matemáticas. A referida autora ressalta que é 

impossível ler este diálogo como se lê outro diálogo, pois nessa obra Platão inventa outra 

maneira de falar sobre a morte, fazendo a sua entrada na filosofia. É uma grande entrada 

porque faz descobrir que pensar a morte exige que o pensamento se volte para si mesmo. 

Desse modo, morte e filosofia se desenvolvem da mesma maneira, ou seja, pela desvinculação 

da alma do corpo, separar não o corpo enquanto tal, mas o corpo enquanto entrave para o 

pensamento.  
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Igualmente, também há acerto em se dizer que a aquisição do conhecimento no Fédon, 

para a alma que existe em forma humana, ao mesmo tempo em que somente ocorre por causa 

da estrutura do pressuposto, ou recordação de algo, é recíproca ao processo de negação dos 

entraves derivados das sensações. Por isso, este trabalho afirma que o conhecimento se dá 

como reciprocidade entre o processo negativo de cognição e o estado cognitivo inato. A 

propósito, quer-se dizer por pressuposto a condição de possibilidade de algo que não pode ser 

separado da alma pensante, portanto, a alma que conhece, necessariamente conhece a 

verdade, que está nessa alma de modo inato. Dixsaut, Monique, 1991, p. 11 ressalta também 

que o corpo constitui entrave de várias maneiras: roubando tempo, forçando a se levar a sério 

casos desprovidos de sentido, permeando de falsos valores e falsas certezas, etc. Desse modo, 

os derivados das sensações constituem obstáculo ao conhecimento verdadeiro.  

No Fédon conhecer de modo efetivo é purificar-se a alma de todo e qualquer objeto 

sensível, inclusive da imaginação, já que a imagem nesse diálogo é sensível. Isto implica em 

dizer que a alma deve mesmo estar preparada para pensar objetos distintos de aspectos 

sensíveis para conhecer verdadeiramente, que a purificação do pensamento se identifica com 

o morrer e o conhecimento se identifica com o ter morrido. Contudo, sem a primeira reflexão 

de Sócrates não há aprofundamento da noção de pensamento puro, capaz de se opor à 

investigação direta das sensações. A propósito, se a noção de pensamento destituído de 

aspectos sensíveis coincide com a noção de morte, então, as causas geradoras e corruptoras de 

todas as coisas, que são inteligíveis e inatas. Tais causas são capturáveis apenas na alma 

pensante, como realidades psicológicas apreendidas apenas pelo pensamento purificado de 

todos os derivados das sensações, são objetos sem aspectos sensíveis. É desse modo que esse 

diálogo deve constitui-se numa crítica contra o método de investigação direta dos fenômenos 

que se inicia com a primeira reflexão de Sócrates. Com base nessa mesma crítica é possível 

admitir que, se, pelo fato de ver algo num tempo e num espaço inicial alguém diz que conhece 

esse algo, mas se esse mesmo alguém já não vê mais esse algo, então, pelo fato de não vê-lo 

não o conhece mais. Se desse modo não o conhece, então, é preciso admitir que se o 

conhecimento depende da visão esse alguém conhece e não conhece ao mesmo tempo - o que 

seria absurdo do ponto de vista da aquisição do saber do Fédon. Mas é assim que a reflexão 

de Sócrates diz que se comportam as sensações. Ou ainda, se alguém enquanto sonha pode 

voar, mas enquanto acordado não pode, então, a verdade está no sonho, no estado desperto, ou 

será que nem no sonho nem no estado desperto, posto que a verdade seja diferente dos 

aspectos sensíveis de um vôo? Considerando tais questões, é possível admitir que o 

conhecimento seja capturado pelas sensações? Então, sentir e conhecer coincidem?  
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Aquela primeira reflexão de Sócrates prepara o momento em que será afirmado que o 

conhecimento se dá no momento em que a alma faz a distinção entre sentir e pensar. Desse 

modo, é acertado dizer que uma vez estabelecida esta dualidade fundamental, percebe-se que 

dela depende uma série de consequências, por exemplo, ao corpo correspondem os prazeres, 

de todo o tipo (64d), e as sensações (65b), à alma corresponde o raciocínio (65c). Ademais, a 

"aquisição da sabedoria" (65a) só se torna possível quando a alma renuncia ao corpo e a tudo 

o que lhe é afim, para se consagrar à investigação das Formas (65d-66a). Além disto, na 

sensibilidade alguém vê outro, mas não pode ver a si mesmo por causa do perspectivismo 

sensível que impede que sensibilidade e pensamento existam no mesmo âmbito. Portanto, o 

pensamento puro é a única faculdade capaz de capturar o conhecimento, que se dá como 

reminiscência. Isto implica em dizer que, na visão platônica do Fédon somente se conhece 

algo que já esteja na alma como noção, capaz de ser aplicada ou retirada como predicado a 

objetos externos, por afinidade, embora os nomes e as Formas que predicam os objetos não 

estejam no mesmo plano, pois a nomeação é um processo enquanto a Forma é um estado. 

Nisto consiste a associação entre o argumento da afinidade e a Teoria das Formas 

desenvolvida a partir de (104 a). Nenhuma Forma perfeita é irrestritamente o que é quando 

por meio dela se predica as coisas sensíveis. Faculdade, domínio e produto são distintos na 

associação entre argumento da afinidade e Teoria das Formas. Isto quer dizer que as coisas 

sensíveis constituem o domínio sobre o qual se exerce a predicação (produto) por meio da 

faculdade de perceber. Então, de um lado se tem o saber referente às Formas perfeitas e por 

outro lado o que ocorre é o processo da opinião baseada na predicação relativa das coisas 

sensíveis. Donde resulta que o sentir não conduz, necessariamente ao saber efetivo.  

De acordo com as considerações que vêm antes, nesse diálogo o conhecimento 

verdadeiro e a sensação são distintos, nele o conhecimento não se dá, necessariamente, pela 

investigação direta dos fenômenos, mas sim no momento em que a alma tem o pensamento 

purificado dos entraves sensíveis e emite juízos a partir de critérios comparativos de 

diferença, semelhança etc. Não é essa a tese desenvolvida no parágrafo que se estende de (66b 

a 67b)? A enumeração dos entraves postos pelo corpo à descoberta da verdade reforça a ideia 

de que só ao se libertar do corpo e das sensações a alma pode atingir a sabedoria. Portanto, 

por amor à sabedoria, o filósofo deve abster-se do comércio com o corpo (é isto o que 

significa "treino para morrer"). Contudo, é nítido que só a morte trará à alma a plena 

libertação (é isso que significa "treino para ter morrido"). É, portanto, do modo descrito acima 

que a alma no Fédon pode conhecer algo; na medida em que se dá conta e apreende o que a 

coisa é, quando está isolada em si mesma numa operação interior. Eis o motivo pelo qual se 
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torna necessária sobre as sensações tidas como contrárias colocar desde o início quão 

inapreensíveis são. Dixaut, Monique, 1991, p. 11  ressalta que o Fédon encara a morte como 

objeto de um discurso que, desde Platão, é chamado de filosófico. Mas, como é que Sócrates 

deixa isto exposto a partir daquela reflexão? 

Antes de mostrar como se apresenta a reflexão de Sócrates sobre a relação entra 

sensações tidas como contrárias é oportuno ressaltar ainda que, no Fédon o conhecimento não 

se dá por meio das sensações. Isto porque as sensações estão em contínuo movimento ou 

mudança, assim não lhe é possível apreender as Formas inatas, posto que essas sejam 

imutáveis e distintas de propriedades sensíveis. Logo, a alma somente conhece quando, 

através da observação ideal, por meio do pensamento puro, recorda as Formas inatas, mesmo 

que tal recordação tenha sido propiciada pelas sensações, o conhecimento se dá de modo 

transcendente. 

As sensações, enquanto processos pelos quais são produzidas as percepções; quer 

sejam sensações visuais, auditivas, gustativas, etc. Enquanto processos, que nunca se 

comportam do mesmo modo, as sensações são incapazes na apreensão daquilo que se 

comporta sempre do mesmo modo. Então, se há algo que nunca muda é necessária uma 

faculdade diferente das sensações para apreender aquilo que “é” e não deixa de ser. Por isso, 

toda e qualquer sensação não passa de entrave na captura desse objeto sempre idêntico. Não 

há alguma sensação ou objeto sensível imutável, não da perspectiva da filosofia do Fédon de 

Platão. Nesse diálogo as sensações e seus derivados sensíveis são entraves ao conhecimento 

efetivo, justo porque são incapazes de apreender o permanente e sempre idêntico, é 

justamente essa noção que fundamenta a crítica desenvolvida nessa obra contra o método 

naturalista de obtenção do conhecimento por meio da investigação direta dos fenômenos. 

 

2.1.1 Análise da Primeira Reflexão de Sócrates. 

 

A reflexão de Sócrates sobre as sensações contrárias, enquanto uma descrição da 

ambivalência e do absurdo dessas sensações e dos fenômenos que não passam de seus 

derivados sensíveis aponta para a impossibilidade da necessária aquisição do conhecimento 

por meio do método naturalista. Isto quer dizer que, tal método investiga a verdade das coisas 

imediata e sensivelmente. A propósito, a mencionada reflexão aponta para a inadequação da 

linguagem utilizada no discurso desse método naturalista e estabelece o modelo pelo qual 

deve ocorrer a crítica platônica ao discurso sobre as verdadeiras causas. Portanto, é necessário 

investigar como ocorre tal reflexão. Platão a expõe do seguinte modo:  
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- Que coisa estranha, amigos, essa sensação a que os homens chamam 

prazer! É espantoso como naturalmente se associa ao que passa por ser o seu 

contrário, a dor! ambos se recusam a estar presentes ao mesmo tempo no 

mesmo homem; e, todavia, se alguém persegue e alcança um deles, é quase 

certo e sabido que acaba por alcançar o outro, como dois sere que estivessem 

ligados por uma só cabeça. Julgo mesmo – prosseguiu – que, se Esopo 

tivesse pensado nisso, não teria deixado de compor uma fábula contando 

como a divindade, desejando dissuadi-los de guerrearem, mas não logrando 

conciliá-los, lhes uniu as cabeças numa só – por tal forma que, onde quer que 

um deles apareça, logo o outro lhe vem atrás. Ora, estou acreditando que é 

também o que acontece comigo: à sensação de dor que a corrente me 

provocava na perna, é agora o prazer que manifestamente lhe vem no 

encalço...
21

 

 

Antes de relacionar a citada reflexão à crítica ao método naturalista é oportuno ainda 

considerar a variedade de traduções que existem para a mesma. Por isso, foram escolhidas as 

que melhor se adaptam a finalidade do presente capítulo. A partir do exame dessas várias 

traduções já se pode vislumbrar a rica variedade das escolhas quando se trata de pesquisar o 

Fédon de Platão. No entanto, acredita-se que a interpretação do referido diálogo nunca deixou 

de colocar aos que o estudaram problemas maiores ou pelo menos significativamente 

diferentes daqueles que são colocados por qualquer outro diálogo de Platão. 

Burnet organizou a passagem acima citada em grego antigo da seguinte forma:  

 

“W(j a)/topon, e)/fh, w)= a)/ndrej, e)/oike/ ti ei)=nai tou=to o( \ kalou=sin oi( 

a)/nqrwpoi h(du/: w(j qaumasi/wj pe/fuke pro\j to\ dokou=n e)nanti/on 

ei)=nai, to\ luphro/n, to\ a(/ma me\n au)tw mh\ 'qe/lein paragi/gnesqai 

tw=| a)nqrw/pw|, e)a\n de/ tij diw/kh| to\ e(/teron kai\ lamba/nh|, sxedo/n 

ti a)nagka/zesqai a)ei\ lamba/nein kai\ to\ e(/teron, w(/sper e)k mia=j 

korufh=j h(mme/nw du/' o)/nte. kai/ moi dokei=, e)/fh, ei) e)neno/hsen 

au)ta\ Ai)/swpoj, mu=qon a)\n sunqei=nai w(j o( qeo\j boulo/menoj au)ta\ 

dialla/cai polemou=nta, e)peidh\ ou)k e)du/nato, sunh=yen ei)j 

tau)to\n au)toi=j ta\j korufa/j, kai\ dia\ tau=ta w(=| a)\n to\ e(/teron 

parage/nhtai e)pakolouqei= u(/steron kai\ to\ e(/teron. w(/sper ou)=n 

kai\ au)tw=| moi e)/oiken: e)peidh\ u(po\ tou= desmou= h)=n e)n tw=| ske/lei 

to\ a)lgeino/n, h(/kein dh\ fai/netai e)pakolouqou=n to\ h(du/”.  

 

John Burnet, o organizador do referido trecho foi educado na Universidade de 

Edimburgo e no Balliol College em Oxford, recebeu seu grau de bacharel em 1887 e foi 

professor de latim também em Edimburgo. Em 1892-1926, foi professor de grego na 

Universidade de St. Andrews e se tornou um pesquisador da British Academy em 1916. Em 
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 (Fédon 60b) Tradução de Maria Teresa Schiappa de Azevedo. 
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1909, foi oferecida a Burnet a cadeira de grego na Universidade de Harvard, mas ele não 

aceitou. Em 1894, casou-se com Maria Farmer, filha de John Farmer, que escreveu o prefácio 

para uma coleção de ensaios publicados após sua morte. Contudo, Burnet é mais conhecido 

por seu trabalho sobre Platão, especialmente seu argumento de que a representação de 

Sócrates em todos os Diálogos de Platão é historicamente precisa, e que os pontos de vista 

filosóficos próprios de Platão encontram-se apenas nos Diálogos ditos Tardios. Burnet 1924, 

vi, também sustentou que Sócrates estava intimamente ligado à tradição filosófica grega 

antiga, geralmente conhecida como filosofia pré-socrática; ele acreditava que Sócrates tinha 

sido em sua juventude discípulo de Arquelau, um membro da tradição de Anaxágoras. 

A história da arte e técnica de interpretação de textos parece ter começado com o 

esforço dos gregos para preservar e compreender os seus poetas. Por isso, considera-se 

importante enfatizar também que, com o desenvolvimento da citada arte surgem vários 

métodos de interpretação do pensamento, tanto do escrito, quanto do falado, cantado, pintado, 

ou qualquer linguagem através da qual o pensamento seja representado. Sendo assim, não está 

fora de pertinência ressaltar também que em todos os métodos de interpretação se busca a boa 

compreensão da organização psico-imagística de um autor. Ou seja, se busca a boa 

interpretação da organização e do sentido das imagens no pensamento de um autor como 

instrumento determinante do conhecimento por ele demonstrado. Principalmente no que diz 

respeito ao modo de construção imagística de analogias, caso que deve ser amplamente 

explorado no trecho grego acima mostrado
22

.  
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 É oportuno recordar que todos os textos atribuídos a Platão são, na verdade, textos organizados por 

pesquisadores a partir de determinados critérios para depois serem aceitos consensualmente como texto desse 

filósofo. Tais organizações textuais são sujeitas ainda às diversas traduções e interpretações que são feitas até 

chegarem ao leitor. Todas as traduções e interpretações, por mais criteriosas que sejam, estão sempre sujeitas aos 

agendamentos históricos e psicológicos daquele que se põe diante de um texto antigo para trazê-lo de volta à 

vida. É verdade que, por muitas razões, o perigo de uma interpretação consciente ou inconsciente do pensamento 

de Platão é muito grande. Não é verdade que muito cedo o pensamento do filósofo da Academia entra na 

interpretação helenista através de Filo e na compreensão e interpretação cristã neoplatônica por meio de 

Agostinho, onde permaneceu com as mais diversas variações? Caso seja verdade, então, parece que mesmo 

quem crê estar livre das representações cristãs neoplatônicas e pensa que entende Platão segundo o humanismo e 

classicismo supostamente “pagão”, mesmo esse compreende e pensa a partir de uma ótica cristã. Sendo assim, 

então é possível afirmar também que o problema reside no fato de que somente em termos de apreço pelo 

cristianismo os gregos são considerados “pagãos”. É verdade também que onde se permanece simplesmente fora 

da diferenciação entre cristão e pagão, pensa-se a filosofia de Platão sempre platonicamente no sentido de um 

platonismo. O que dizer dessa prática de pensar Platão “platonicamente” por acreditar que seja esse o único 

caminho apropriado ou, pelo menos, mais correto de interpretar a filosofia de Platão? Interpretar Platão com o 

auxílio de algum platonismo não é uma estagnação por ser um procedimento igual àquele que tenta “explicar” a 

folha fresca da árvore através da folha caída no chão? Mas, o objetivo específico de mostrar tal indagação reside 

na tentativa de ressaltar que são muitas as formas de se ler Platão e de questionar um pouco as interpretações que 

se pretendem vivas, sem distância entre intérprete e interpretado. Contudo, cabe a cada pesquisador fazer suas 

escolhas. No que toca ao presente trabalho, o esforço para chegar a uma compreensão adequada à tese aqui 

investigada, a interpretação da referida reflexão não ocorre de modo tão diferente. Igualmente, acredita-se que é  

preciso ser honesto para admitir que a investigação linguística, filológica e histórica aqui exercitada não pode, 
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Parece bom ressaltar que de acordo com Schleiermacher, 1999, p. 7, a partir do 

Renascimento foram fixados três tipos básicos de técnicas interpretativas, a saber, a 

hermenêutica teológica, considerada sacra, a filosófico-filológica, considerada profana e, a 

jurídica, reservada àquilo que é do âmbito da jurisprudência. Acredita-se que diante de uma 

interpretação é importante considerar os seguintes aspectos: a formação histórica do sujeito 

que constrói as imagens de um texto; a organização psico-imagística
23

 desse sujeito ao 

elaborar a composição textual; a possibilidade de que cada individualidade tendo recebido 

influência da manifestação do viver total traz em si o mínimo de cada um dos demais.  

Por fim, se acredita que deve ser dada a devida importância à autoimagem, ou imagem 

de si que, como consequência de sua interpretação pessoal, um escritor, de modo intencional 

ou não, acaba construindo e mostrando em sua obra, cabendo ao leitor advinhá-la. Então, se 

faz oportuno mostrar uma das observações que pode ser feita a respeito do contexto 

psicológico e do histórico, a partir do qual, tanto o próprio Platão, quanto os intérpretes das 

obras de Platão retiram e compõem as imagens de seus argumentos e, por consequência, 

constroem imagens de si mesmos
24

. 

                                                                                                                                                                                

nem pretende ter a mesma profundidade daqueles que são antigos pesquisadores. Ademais, o método de 

interpretação aqui escolhido corresponde a uma aproximação entre o que está sendo mostrado e o que já foi 

mostrado acerca da fraseologia do Fédon. Isto será feito sem a pretensão de ser capaz de olhar sem mediações 

para a folha viva das palavras de Platão, pois é sabido que o que é chamado de texto original é, na verdade, um 

conjunto de folhas reconstruídas e múltiplas vezes reinterpretadas com diversas variações. Então, por se acreditar 

que satisfaça aos interesses deste trabalho foi escolhida uma das traduções mais conhecidas no Brasil, a de João 

Cruz Costa e Jorge Paleikat. 
23

 Esse termo designa o modo composicional das imagens no pensamento. 
24

Além de Burnet, um dos escritores que mais se dedicaram às obras do filósofo da Academia foi Friedrich D. E. 

Schleiermacher. Esse escritor nasceu em Breslau no dia 21 de novembro de 1768, morreu em Berlim em 12 de 

fevereiro de 1834 e teve estreita relação com a teologia protestante alemã. Foi a obra desse homem tão dedicado 

a teologia e a religião cristã que mais contribuiu para o renascimento dos estudos de Platão em particular, e da 

filosofia clássica grega em geral. Porém, cabe colocar que esse ideal aparece reorientado pela exigência de 

analisar as condições gerais sob as quais a interpretação ocorre. Tais exigências tornam um grande lastro de 

pesquisas que se amplia desde os primeiros que tentaram superar o idealismo platônico. Contudo, não cabe a esta 

pesquisa mostrar quanto é importante ou não tal exigência. Enquanto se buscou o entendimento dos textos aqui 

pesquisados, procurou-se manter, na maior medida possível, o mínimo de interação com o dito texto original 

grego organizado por Burnet, com a dinâmica de sua fraseologia original e com os textos disponíveis de 

comentadores do Fédon em várias línguas. Acredita-se que as dificuldades gramaticais, históricas e filológicas 

aqui presentes talvez sejam minimamente superadas por um procedimento comparativo, através do qual, haverá 

alguma aproximação com o já compreendido e em busca do ainda não compreendido, encerrando assim o 

desconhecido em limites sempre mais estreitos. Por outro lado, acredita-se ser de suma importância manter a 

dinâmica fraseológica original ao tentar interpretar a referida imagem no Fédon. Pois o modo pelo qual foi 

construída parece seguir uma dinâmica que não se submete, nem à mera interpretação poética, nem a mera 

interpretação da lógica comum do sentido indicado em sua fraseologia mítico-descritiva. Ademais, seu 

construtor aparenta usar certos termos, de modo adequado e intencional, mediante um estilo próprio que, usa o 

mito sem abolir o aspecto racional, próprio de uma construção textual de quem somente usa imagens a serviço de 

um preciso sentido filosófico. Sentido apontado por imagens que, permanece sendo aquilo do qual a imagem é 

imagem. Então, assim como se acredita que o sentido pode ser compreendido a partir da imagem, também a 

imagem apenas pode ser compreendida a partir da organização original da totalidade do texto. Quando isso é 

desconsiderado acontece, facilmente, de representações inteiramente falsas serem associadas a frases isoladas de 

um escritor. A propósito, Schleiermacher diz que isso ocorre quando se retira as frases de seu contexto original 
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O método de investigação utilizado nesta pesquisa é o de interpretação por 

aproximação. Então, este trabalho se desenvolve tendo em vista um diálogo com o próprio 

texto fonte. No entanto, as dificuldades que existem por causa das muitas traduções 

disponíveis do texto original e das diferentes interpretações desse texto realizadas pelos mais 

diversos pesquisadores são visíveis e difíceis de serem evitadas. Por isso, no que concerne a 

esta pesquisa, não parece prudente pensar que ela não encontre dificuldades, nem que o 

resultado deste trabalho permaneça fechado às futuras críticas.  

Para iniciar a análise da primeira reflexão de Sócrates é oportuno ressaltar que tal 

reflexão ao se referir às sensações tidas como contrárias, ou quaisquer outros pares de 

contrários, ganhará cada vez mais importância na reconstrução dos argumentos posteriores. 

Sendo assim, no Fédon, o intuito de Platão será sempre o de mostrar que o conhecimento 

verdadeiro não se dá por meio do método naturalista de investigação direta dos fenômenos e 

sim pelo método de investigação ideal. Portanto, acredita-se que tal reflexão, além de mostrar 

a partir de um único exemplo, o modo de ser da oposição recíproca circular entre todos os 

pares de contrários sensíveis, serve de modelo para criticar toda e qualquer investigação direta 

dos fenômenos. Isto quer dizer ainda que a partir desse modelo é possível mostrar a 

ambivalência do pseudo-conhecimento e da linguagem inadequada resultantes da crença 

naturalista de que o verdadeiro conhecimento ocorra, necessariamente, pela investigação 

direta da natureza sensível e seus fenômenos. 

 

2.1.2 O Caráter Absurdo Dos Processos Sensíveis.  

  

Depois das considerações prévias é hora de relacionar a primeira reflexão de Sócrates 

à crítica contra o método de investigação direta dos fenômenos. Portanto, é través do seguinte 

caminho que Platão preludia sua argumentação: Sócrates, percebendo uma sensação que lhe 

ocorria quando fora liberado dos ferros da prisão usa a seguinte expressão: 

  

“Que absurdo, amigos, essa sensação a que os homens chamam prazer!" 25 

  

Em primeiro lugar, por um lado, é possível chegar à seguinte reflexão sobre a frase 

acima: se essa sensação chamada prazer (hedú) é um absurdo (átopon), então, enquanto 

                                                                                                                                                                                

para incorporá-las, como testemunho ou prova, a outro contexto. Diz ainda que isto acontece tão freqüentemente 

que o espantoso apenas é que esta fidelidade dos citadores não tenha ainda se tornado proverbial.  
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fenômeno ela não se deixa capturar pela investigação direta, ou imediata. Em outros termos, 

esse absurdo não se deixa capturar por uma espécie de investigação que usa as sensações 

como meio de aquisição do conhecimento. Com isto se quer dizer que esse absurdo pode 

apenas ser especulado, raciocinado de modo indireto, de modo mediato. Por outro lado, 

enquanto absurdo essa sensação não pode ser considerada uma mera carência espacio-

temporal, nem um mero contrário de existir. Isso implica em dizer que, essa sensação a que se 

chama prazer, apesar de ser absurdo, é alguma coisa que não brota a partir do nada, nem se 

extingue no nada. Trata-se, portanto, de um devir que não se deixa prender pelas sensações. 

Portanto, esse fenômeno chamado prazer não se deixa prender pelo método de investigação 

direta. Sendo assim, na expressão “Que absurdo”  há a descrição daquilo que é deslocado, que 

não é fixo, que é sempre possível, mas não se deixa captar pelo método de investigação direta 

dos fenômenos. Por isso é importante ressaltar que a abordagem mítico-descritiva dos 

aspectos do modo de ser dessa sensação ganhará cada vez mais importância na reconstrução 

dos argumentos posteriores pois todos eles se desenvolvem na intenção de mostrar a 

ineficácia do método naturalista. Ademais, acredita-se que tal expressão, que existe a partir da 

observação direta do fenômeno chamado prazer, ocorrido ao próprio Sócrates, é usada para 

descrever tanto o modo absurdo sob o qual existe essa sensação, quanto para ressaltar o modo 

como é utilizada a linguagem que chama tal sensação de prazer. Por isso é que Sócrates diz: 

“essa sensação a que os homens chamam prazer”.  

 

2.1.3 A Relação Entre os Contrários e o Método Naturalista 

 

O que a relação entre o prazer e a dor pode mostrar a favor da crítica de Platão ao 

método de investigação direta dos fenômenos? Ora, sobre tal relação Sócrates diz o seguinte: 

 

“É espantoso como naturalmente se associa ao que passa por ser o seu 

contrário, a dor!”  

  

Na frase acima é marcante o ânimo com o qual Sócrates está manifestando seu espanto 

face ao comportamento dos fenômenos da dor e do prazer investigados na prisão. É 

importante acompanhar a descrição da relação existente no par prazer/dor e verificar sua 

relação com a crítica de Platão ao método de investigação direta dos fenômenos. Ora, se por 

um lado o termo “absurdo” (átopon) mostra aquilo que não se fixa por ser um termo que, por 

analogia, pode ser comparado ao que não tem pátria, ao que é um não-lugar, ou seja, que pode 
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ser comparado a algo que é sempre possível sem nunca se fixar, como aliás, é tudo que é 

sensível, por outro lado o termo “espantoso”, utilizado para descrever a relação entre a dor e o 

prazer reforça a qualidade daquilo que é inapreensível à mente comum. Aliás, é importante 

lembrar que essas expressões, do modo que são utilizadas por Platão na referida reflexão, não 

estão submetidas a um relativismo poético. O que Platão quer indicar através da insistente 

descrição do modo de ser das sensações se tornará cada vez mais necessário em sua crítica ao 

método naturalista, pois, na realidade sensível, em qualquer que seja o par de contrários, 

ambos os contrários são absurdos, e não se deixam prender pela investigação direta dos 

fenômenos justamente porque são desse modo. Pretende-se dizer com isto que a investigação 

direta dos fenômenos é feita por meio das sensações; nela são utilizados, por exemplo, os 

sentidos da visão e da audição, por isso, as expressões utilizadas na reflexão de Sócrates, que 

se referem ao modo de ser do prazer e da dor preludiam todo o resto da crítica platônica ao 

método e ao discurso naturalistas. A expressão em questão é também traduzida com outros 

termos, porém esta pesquisa procura manter a coerência do sentido de coisa inapreensível 

expresso pelo termo “absurdo”. Por exemplo, o padre Dias Palmeiras adota a seguinte 

tradução: “Ó amigos, que extraordinária coisa me parece aquilo que os homens chamam 

prazer”
26

. Paul Lemaire: “Quelle chose étrange, mes amis, que ce que les hommes appelent 

plaisir”
27

. Maria Teresa Schiappa de Azevedo: “que coisa estranha, amigos, essa sensação a 

que os homens chamam prazer!”
28

. Dimitrios N. Zikas: “Verdade, meus amigos, que estranha 

sensação aquilo a que os homens chamam de agradável”
29

. Jorge Paleikat e João Cruz Costa: 

“Como parece aparentemente desconcertante, amigos, isso que os homens chamam de 

prazer”
30

. 

 

2.1.4 A Oposição Entre os Fenômenos Contrários para o Método Naturalista  

 

O próximo trecho diz o seguinte: 

  

“É espantoso como naturalmente se associa ao que passa por ser o seu 

contrário, a dor”! 
 

                                                         
26

 Cf. PALMEIRAS, Dias. 1975, p. 7. 
27

 Cf. LAMEIRE, Paul.?  p. 35. 
28

 Cf. AZEVEDO, Maria Teresa Schiappa, 2000, p. 35.  
29

 Cf. ZIKAS, Dimitrios, 1990, p. 20. 
30

 Cf. Platão, 1972, p.66. 
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Neste trecho Platão usa a expressão (péphyke prós) que se refere àquilo que se impõe 

diante de algo, àquilo que confronta. É este o trecho da reflexão socrática onde é ressaltado o 

aspecto de oposição entre as sensações contrárias. Portanto, onde é ressaltado o tipo de 

relação que Platão descreve entre aquilo que é chamado pelos homens prazer e o que passa 

por ser o seu contrário, dor. Caracterizado pelo comportamento do confronto que o contrário 

(tó dokoún enantíon) exerce face ao seu contrário, o trecho em questão diz o mesmo que: 

“Assim maravilhoso confrontante diante do contrário está, a dor...”. O prazer é confrontante 

diante do seu contrário, a dor. Platão faz isso com o propósito de utilizar essa reflexão como 

modelo mítico-descritivo de todos os argumentos sobre geração e afastamento entre 

contrários. Ora, o filósofo da Academia parece estar se referindo à naturalistas que acreditam 

que as coisas são geradas a partir de seus próprios contrários. Contudo, Platão está 

descrevendo o confronto que constitui a natureza da relação entre os contrários. Nessa 

fraseologia há mais do que poesia há uma refletida adequação da linguagem à realidade em 

questão. Note-se o jogo insistente que resulta numa ênfase aos modos de ser de um contrário 

face ao seu contrário. Acredita-se que o modo de ser de um contrário face ao seu contrário é 

descrito na intenção de mostrar o que ocorre entre todos os processos contrários e recíprocos 

na natureza (phýsis). Por isso, esses aspectos tanto podem ser referidos de igual modo ao que 

é nomeado pelos homens prazer (to\ h(du/), para o contrário chamado dor (to\ luphro/n), 

quanto pode se referir a qualquer coisa que constitua um par de contrários. Portanto, a 

descrição em torno do par prazer/dor não apresenta apenas as características do que é absurdo, 

espantoso e confrontante, que são aspectos desfavoráveis à aquisição do verdadeiro 

conhecimento buscado pelo método de investigação direta dos fenômenos, Sócrates mostra 

ainda que na relação que existe entre essas duas sensações ocorre o seguinte: 

 

“...ambos se recusam a estar presentes ao mesmo tempo no mesmo homem; 

e, todavia, se alguém persegue e alcança um deles, é quase certo e sabido 

que acaba por alcançar o outro, como dois seres que estivessem ligados por 

uma só cabeça.” 
31 

 

Quando Sócrates diz que ambas as sensações se recusam a estarem presentes ao 

mesmo tempo no mesmo homem, sua perspectiva é a de quem continua descrevendo o modo 

ser de coisas que, além de serem absurdas, existem sob o modo de afastamento recíproco. 

Pois, se quando as sensações contrárias se aproximam uma da outra há um afastamento 

                                                         
31

 Trad. Maria Teresa Schiappa de Azevedo. 
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recíproco entre ambas, que não lhes permite a existência simultânea no mesmo tempo e no 

mesmo espaço, então tais fenômenos, chamados sensações, além de absurdos são 

necessariamente  fenômenos inapreensíveis por meio dos sentidos, supondo-se que toda 

sensação tenha um contrário do qual se afasta recíproca e circularmente. Isto implica em dizer 

também que, se nessa circularidade entre contrários o começo e o fim do círculo se 

confundem, então, a união e a separação entre ambas as sensações finda por ser uma falácia 

da linguagem usada pelo método de investigação direta, posto que esse método seja guiado 

pela espacio-temporalidade dos fenômenos. Portanto, uma vez demonstrado o afastamento 

recíproco entre as sensações que são tidas como contrárias, não há verdadeiramente  coerência 

em afirmar a união ou a separação entre elas. Ademais, como consequência do que está dito 

na frase acima é possível concluir que essas sensações nunca tenham se unido ou se separado 

verdadeiramente, pois somente se separa o que se une. Por outro lado, o citado trecho diz que 

se alguém persegue e alcança uma dessas sensações, é quase certo e sabido que acaba por 

alcançar a outra, como dois seres que estivessem ligados por uma só cabeça. Então, ambas as 

sensações somente podem ser ligadas, ou relacionadas, pela cabeça, suposto que, por 

analogia, a cabeça seja o pensamento. Sendo assim, o trecho em questão está mais uma vez 

reforçando a preparação da crítica que Platão fará ao método de investigação direta dos 

fenômenos, que usa as sensações na aquisição do conhecimento. Ora, a sensação é algo 

deslocado e só existe como uma possibilidade, um devir. Acredita-se também que, a descrição 

dessa relação prazer/dor tenha sido exposta para indicar que todas as coisas da natureza 

sensível são uma espécie de absurdo.  

Enquanto devir as sensações não são idênticas a si mesmas. Contudo, esse “absurdo” 

chamado sensação não é uma mera carência espacio-temporal. Na verdade, as sensações são 

alguma coisa sempre possível, ocorrendo sempre por meio de dois processos, um processo 

que diz respeito ao aparecer daquilo que é sensível e outro que diz respeito ao afastar-se desse 

mesmo objeto sensível. Tais processos não são simplesmente contrários, são também 

complementares e recíprocos. Isso implica de algum modo, em dizer que, as sensações jamais 

surgem do nada, jamais se extinguem no nada. Ademais, elas nem são algo acabado, nem 

coincidem com o nada, e são e não são ao mesmo tempo. É justamente por isso que esse 

absurdo sensível pode ser chamado de devir e não se deixa prender totalmente pelo método de 

investigação direta dos fenômenos. A propósito, essa questão referente à união e à separação 

será novamente abordada por Platão a partir de (97a) quando ela investiga a causa da 

formação do número dois.  
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A expressão: “... se, porém, alguém persegue o outro e o pega...” é um tanto 

adversativa em relação à afirmação que havia sido feita, ou seja, a afirmação de que 

simultaneamente, de fato, as sensações que passam por serem contrárias não ocorrem 

simultaneamente, ao mesmo homem, pois fora afirmado que os contrários não são tautócronos 

ao ladear o homem: “simultaneamente, de fato ambas não acontecem ao homem”. Ora, foi 

dito que as sensações contrárias ladeiam o homem enquanto contrários absurdos, sempre 

possíveis, mas sem jamais se unirem espacio-temporalmente. Então levantar a hipótese: “... 

se, porém, alguém persegue o outro e o pega...” é adversativa porque anularia tudo que havia 

sido exposto sobre o contrário face ao seu contrário, a saber, que o mesmo é assim deslocado, 

assim maravilhoso e assim confrontante diante de seu contrário, pois aquilo que tem tais 

aspectos não se deixa pegar, não se deixa capturar. Então, ao ser levantada a suposição de 

alguém conseguir prender um dos contrários se coloca a seguir a afirmação de que “... Juntos, 

algum exclui sempre, o preso e o seu contrário”. Isto implica em dizer que aquilo que é 

definido como sendo um absurdo, não se deixa capturar, pois é um devir. Por isso, é 

necessário saber o que vem depois de tal suposição. Então, uma vez que se prenda um dos 

dois contrários na intenção de fixá-lo junto ao outro, ambos se afastam
32

, um afasta o outro, o 

preso é afastado pelo seu contrário e o contrário do que fora preso é afastado pelo preso. Eis o 

detalhe mais importante na referida frase! Ambos os contrários se afastam sempre! Portanto, 

as sensações e as coisas sensíveis não são tautócronos.  

Outro detalhe de suma importância é o que Platão quer dizer por afastamento nesse 

contexto, pois o que ele mostra agora por meio da reflexão de Sócrates, no passo 106 

implicará em dizer que, tanto a geração de um contrário depende do afastamento de seu 

contrário, como o afastamento de um contrário depende da geração de seu contrário. Isto 

resulta na afirmação de que geração e afastamento coincidem, como o começo e o fim de um 

círculo em giro coincidem. Portanto, nesse círculo em giro não se pode determinar uma causa 

verdadeira, pois, esse devir circular resulta num relativismo sensível que torna o 

conhecimento verdadeiro uma aquisição impossível. É justamente nessa armadilha que o 

método de investigação direta dos fenômenos fica preso quando pretende adquirir o 

conhecimento por meio das sensações. Contudo, Platão não disse que os contrários se 

extinguem no nada quando afastados reciprocamente. Aliás, como indicado antes, por meio 

do afastamento recíproco ocorre a geração recíproca e vice-versa. Mas esse é um ponto 

escorregadio; é justamente essa noção de afastamento que causará o ponto de tensão dialógica 

no passo (103) através do interlocutor anônimo. Platão ao invés de dizer que os contrários não 
                                                         
32 No caso, constranger é o mesmo que não permitir a inclusão. 
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são gerados a partir de seus contrários reciprocamente, mostrará que tal afirmação somente é 

possível por um discurso que leva em consideração a associação entre o argumento da 

afinidade com a Teoria da participação. Isto quer dizer que, através de sua crítica Platão não 

derrota a tese naturalista, antes corrige a linguagem dos investigadores dos fenômenos e 

justifica aquilo que os naturalistas pretendiam dizer por meio de uma linguagem inadequada. 

Por isso se insiste no fato de que para compreender de que modo esse afastamento recíproco 

será também uma geração recíproca é necessário compreender a totalidade do modelo 

argumentativo implícito na reflexão sobre o binômio prazer/dor.  

Por hora, com base no que foi exposto até agora, há aqui apenas o propósito de 

mostrar o seguinte: se há dois processos ocorrendo “sempre” entre os contrários, a saber, uma 

dupla geração e um duplo afastamento entre ambos, isto implica em dizer que a investigação 

direta desses fenômenos não conduz, necessariamente, ao conhecimento verdadeiro sobre 

esses absurdos, contrários, confrontantes e inapreensíveis. É necessária uma perspectiva 

transcendente, na qual se pense a causa de tudo como algo que é algo diferente das sensações, 

pois, no que concerne aos contrários, se alguém persegue e alcança um deles, é quase certo e 

sabido que acaba por alcançar o outro, como dois seres que estivessem ligados por uma só 

cabeça. É oportuno mostrar as seguintes traduções ou interpretações para a referida frase. O 

padre Dias Palmeiras adota o seguinte: “...mas, se alguém pretende alcançar aquele e o 

consegue, é obrigado, quase sempre, a alcançar também esta, como se estivessem presos com 

a mesma cadeia.”
33

. Maria Teresa Schiappa de Azevedo: “...e, todavia, se alguém persegue e 

alcança um deles, é quase certo e sabido que acaba por alcançar o outro, como dois seres 

que estivessem ligados por uma só cabeça.”
34

. Dimitrios N. Zikas: “...se alguém desejar 

realizar uma delas, obriga-se quase sempre a tocar a outra, como se fossem duas coisas 

unidas por uma só cabeça.”
35

. Jorge Paleikat e João Cruz Costa: “...mas procure-se um deles 

tenhamos preso um deles – e estaremos sujeitos quase sempre a encontrar também o outro, 

como se fossem uma só cabeça ligada a um corpo duplo!”
36

.  

Ainda no que diz respeito à investigação sobre a união ou afastamento entre as coisas a 

reflexão de Sócrates mostra que ao invés de os contrários se unirem permanentemente, de se 

aproximarem permanentemente, o que ocorre é um constrangimento recíproco, um submeter 

recíproco pela força, a partir do que um contrário afasta-se do outro. Então, como é possível 

ao método naturalista de investigação direta dos fenômenos alcançar o verdadeiro 

                                                         
33

 Cf. PALMEIRAS, Dias. 1975, p. 7. 
34

 Cf. AZEVEDO, Maria Teresa Schiappa, 2000, p. 35.  
35

 Cf. ZIKAS, Dimitrios, 1990, p. 20. 
36

 Cf. Platão, 1972, p.66. 
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conhecimento se tal descrição serve para todas as coisas? Ora, no contexto da frase há a 

indicação de que ambos os contrários nunca se unem espacio-temporalmente, que ambos 

além de se afastarem reciprocamente quando em presença um do outro, um constrange o outro 

sempre, qualquer um dos dois. Ou seja, aquele contrário que aparentemente foi preso se afasta 

ou faz o seu contrário se afastar, sempre. Por isso, é sempre possível o afastamento recíproco 

entre os contrários, donde se pode pensar que: Juntos, algum exclui sempre, tanto ao que fora 

preso, quanto ao outro. Além disso, sendo ambos os contrários absurdos, sem lugar fixo na 

espacialidade sensível, esse afastamento recíproco jamais está condicionado pela espacio-

temporalidade. Isto significa que nenhum par de contrários na realidade sensível se deixa 

capturar pela investigação direta dos fenômenos. O que será largamente explorado no que se 

refere ao afastamento recíproco entre os contrários a partir de (103).  

A frase acima mostra ainda que o afastamento recíproco entre as sensações contrárias 

tem um modelo, a saber, ocorre à exemplo do que acontece com a memória, ou seja, mesmo 

que ocorra o esquecimento, que a memória se afaste da cabeça, mesmo assim esse 

afastamento não significa extinção, ou seja, o conhecimento continua na alma bem assentado, 

fixo, pronto para ser recordado quando voltar a memória. Tal modelo reforça a noção de 

conhecimento como recordação, como um retorno da memória. Por isso, acredita-se que o 

termo (hemmênu) no contexto da frase diz respeito àquilo que se fixa na cabeça (korufês). Por 

isso acredita-se que o sentido implícito nesta frase seja o de que assim como de uma cabeça 

bem assentadas ambas as sensações contrárias são. Acredita-se também que Platão queira 

reforçar com isso aquela noção de que nenhum dos dois contrários é gerado a partir de um 

nada e nenhum deles ao se afastar se transforma em um nada, mas, ambos estão bem 

assentados de algum modo à uma só cabeça, ou a uma cabeça bem assentada, firme ou fixa 

(korufês hemmênu).  

Não é prudente esquecer que os verdadeiros contrários são capturados somente pelo 

pensamento e no pensamento, jamais por meio das sensações. Por isso, o afastamento é 

análogo ao esquecimento. Sendo assim, a geração é análoga ao retorno da recordação. Isso 

ficará mais claro quando Platão associa o argumento dos contrários ao argumento da 

reminiscência a partir de (72 e), pois com essa associação a alma só pode recordar o que é e 

nunca deixa de ser. Isso implica em dizer que ser e pensar são o mesmo. Aliás, uma vez 

comprovado isso, tal comprovação coloca Platão numa aproximação maior com a visão 

naturalista de Parmênides, seu antigo mestre.  
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Platão mostra recorrentemente nessa reflexão que nos processos de geração e 

afastamento os contrários se afastam reciprocamente sem findarem numa extinção, que as 

sensações chamadas prazer e dor são: absurdas, são maravilhosas confrontantes diante dos 

contrários, que os contrários não ocorrem simultaneamente. Isto tudo prepara a crítica que 

Platão fará ao método naturalista de investigação direta dos fenômenos. Por tudo isso, além 

do exposto, é oportuno ressaltar que, se de acordo com a reflexão investigada, os contrários 

estão em constante devir, nunca chegam a ser, são e não são. Então, de algum modo, esse 

absurdo não existe verdadeiramente, ou seja, poeticamente existe. Por isso, tal absurdo pode 

se reportar ao pensamento de Heráclito e ao pensamento de poetas influentes na vida do 

filósofo da Academia. A propósito, não é de modo fortuito que essa reflexão tem sua 

construção finalizada com uma referência ao poeta Esopo.  

 

2.1.5 Esopo e o Método Naturalista 

 

Nessa referência Platão parece mostrar sua intimidade com os escritos do referido 

poeta. Ora, após descrever quão inapreensíveis são as sensações contrárias, o quanto somente 

pela cabeça eles podem ser ligados, Platão segue reforçando essa noção por meio do seguinte 

trecho: 

 

“Julgo mesmo – prosseguiu – que, se Esopo tivesse pensado nisso, não teria 

deixado de compor uma fábula contando como a divindade, desejando 

dissuadi-los de guerrearem,...”37. 
  

Dias Palmeiras traduz assim: “Eu creio, continuou, que, se Esopo tivesse refletido 

nisso, imaginaria uma fábula, a saber: que a divindade, não podendo pôr fim às suas 

discórdias,...”
38

. Paul Lemaire: “Et il me semble que, si Êsope avait eu cette idée, il en aurait 

fait une fable comme celle-ci : Dieu, voulant réconcilier ces deux ennemi.. ”
39

. Heloisa da 

Graça Buriti: “Se Esopo tivesse pensado sobre isso,segundo creio, elaboraria uma fábula em 

que a divindade, não podendo acabar com as desavenças entre as duas sensações,...”
40

. 

Zikas, Dimitrios: “Creio, aliás, que se Esopo tivesse observado isso, criaria um mito em que 

Deus tentaria harmonizar o agradável com o triste, o desagradável, coisas tão contrárias 

                                                         
37

 Cf. AZEVEDO, Maria Teresa Schiappa, 2000, p. 35. 
38

 Cf. PALMEIRAS, Dias. 1975, p. 7. 
39

 Cf. LAMEIRE, Paul.?  p. 35. 
40

 Cf. BURITI, Heloísa da Graça, 2005, p. 14. 
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entre si, e ao mesmo tempo, tão interdependentes”
41

. Jorge Paleikat e João Cruz Costa: 

“Parece-me, mesmo, que Esopo, se nisso tivesse pensado, teria composto uma fábula a esse 

respeito: A Divindade, desejosa de lhes pôr fim aos conflitos,...”
42

.  

Por que é que na observação de Sócrates Esopo rogaria ao deus na intenção do fim do 

confronto entre esses dois processos? Que tipo de poeta é Esopo? Ao se referir a esse 

fabulista, o professor Manuel Aveleza diz que Esopo é considerado atualmente como “o pai 

da fábula”, tido por fabulista genial, nascido provavelmente na Frígia, porém, criado como 

escravo na Grécia.
43

 Nas fábulas esópicas há destaque nítido do individualismo e da ânsia do 

cidadão grego, desde a filosofia pré-socrática que foi considerada como precursora de uma 

profunda renovação cultural, como expressão da rebeldia do homem face à religião tradicional 

por toda a Hélade. O fabulista Esopo aparecerá como porta-voz do povo oprimido, descrente 

da política e abalado em suas convicções por meio das novas ideias difundidas pelo 

racionalismo filosófico. As fábulas esópicas difundirão dúvidas nas mentes simples 

camponesas possibilitando-lhes reinterpretações do comportamento de certas divindades 

mitológicas. Por exemplo, Hermes e Zeus são sarcasticamente criticados por esse fabulista 

que enaltece a força criativa do homem. Contudo, esse mesmo Esopo cria, às vezes, situações 

que admitem, aparentemente, soluções de caráter mítico-etiológico para determinados 

problemas impossíveis de resolver pelas fórmulas exclusivamente racionais
44

. Por tudo isso, 

talvez se possa dizer que, Platão, no contexto de sua referência à Esopo tenha suscitado uma 

crítica a essa perspectiva de resolver problemas por meio de soluções simplesmente 

fabulísticas. Então, depois de sugerir que esse poeta colocaria mitos ao deus na intenção de 

resolver o confronto entre os dois processos contrários, acrescenta: 

 
“...mas não logrando conciliá-los, lhes uniu as cabeças numa só – por tal 

forma que, onde quer que um deles apareça, logo o outro lhe vem atrás” 
45

. 

  

Algumas traduções do trecho em questão: Dias Palmeiras adota o seguinte: “...que a 

divindade, não podendo pôr fim às suas discórdias, depois de se ter esforçado por isso, atara-

lhes as extremidades com o mesmo nó.”
46

. Paul Lemaire: “...Dieu, voulant réconcilier ces 

deux ennemis et ne pouvant y réussir, les attaccha tous deux par leurs extrémités;... ”
47

. 
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 Cf. ZIKAS, Dimitrios, 1990, p. 20. 
42

 Cf. Platão, 1972, p.66. 
43 Cf. AVELEZA, Manuel, 1999, p. XX 
44 (Idem) 
45

 Cf. AZEVEDO, Maria Teresa Schiappa, 2000, p. 35 
46

 Cf. PALMEIRAS, Dias. 1975, p. 7. 
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 Cf. LAMEIRE, Paul.?  p. 35. 
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Heloisa da Graça Buriti: “...mesmo tendo se esforçado para isso, acaba amarrando ambas 

pelas extremidades...”
48

. Dimitrios N. Zikas: “...Deus tentaria harmonizar o agradável com o 

triste, o desagradável, coisas tão contrárias entre si, e ao mesmo tempo, tão 

interdependentes.”
49

. Jorge Paleikat e João Cruz Costa: “...como visse frustrado o seu intento, 

amarrou juntas as duas cabeças.” 

O contexto do trecho em questão se refere ao que não pode ser de modo algum. Por 

isso, no tocante a interpretação que se pode obter daí, é importante lembrar que quando Platão 

fala de contrários no Fédon ele não está falando só de pares de processos contrários, mas fala 

também de pares de estados contrários entre os quais ocorrem esses processos contrários. 

Então, é necessário considerar três coisas a respeito da oposição nesse diálogo, a saber: os 

pares de estados contrários (70e - 71a), o verdadeiro contrário (103 a), os pares de processos 

contrários. É importante notar também que, depois de dizer que Esopo colocaria mitos ao 

deus na intenção do confronto entre os contrários com a intenção de pôr fim a tal confronto 

Platão acrescenta: não sendo isso possível. Ora, tal expressão se refere ao que já havia sido 

dito sobre os contrários, a saber, que sendo absurdos (átopon), não são idênticos em si 

mesmo, por isso, propiciam o pensamento do idêntico em si mesmo. O que pode significar 

que ao reconhecer a oposição sensível como um absurdo, o filósofo também não o reconhece 

como um mero contrário lógico, como uma mera carência, como um vazio espacio-temporal. 

Pois, esse átopon sensível, por ser sempre diferente implica, necessariamente, no pensamento 

de algo que “é”. Com isto se quer dizer: os contrários não se unem de modo espacio-temporal, 

mas, ao serem contemplados propiciam que o pensamento se lance na direção daquilo que é 

idêntico a si mesmo, daquilo que transcende o atópico átopon. Então, eis o seguinte trecho: 

 

"...por tal forma que, onde quer que um deles apareça, logo o outro lhe vem 

atrás".  
 

No que concerne à frase acima, seu sentido parece dizer o mesmo que: “e por isso vem 

o contrário ladear, seguindo depois então o contrário”. Ora. Tal descrição mostra algo como 

um círculo em giro, vale lembrar que o que está em questão nessa reflexão é a relação de 

reciprocidade entre os contrários. Portanto, através dela Platão procura descrever por analogia 

tal processo.  
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A propósito do que vem antes, Platão está justomente se referindo ao que é gerado ao 

lado de modo circular, àquilo que ladeia reciprocamente seu contrário, aos contrários que se 

ladeiam um ao outro, que se geram e que se afastam mutuamente. Aliás, tudo isso parece que 

envolve a questão do diferente (tó héterón)  associado a oposição recíproca. Quer-se dizer 

com isto que essa questão implica de algum modo no problema da identidade e da diferença. 

Sendo assim, não é impertinente investigar o modo de desenvolvimento desses problemas no 

Fédon sob a ótica naturalista de Heráclito e Parmênides, porque ambos tiveram grande 

influência no pensamento platônico.  Considerando que contemplando a diferença sensível o 

pensamento se lance na caça do que é idêntico a si mesmo, cabe iniciar uma investigação pela 

pergunta: de que modo é possível unir os contrários como dois corpos unidos por uma mesma 

cabeça? Neste caso, Platão talvez queira dizer com a expressão em questão que a Divindade 

não podendo acabar o confronto entre os contrários, une-os por identidade à ambas as 

cabeças. Estaria Platão descrevendo, em regra geral, o modo de ser dessa ligação que, não 

podendo ocorrer de modo sensível, ocorreria à ambas as cabeças pela inteligibilidade? Ora, 

não seria correto afirmar que a identidade (táutôn) é inteligível e só pode ser pensada, jamais 

encontrada de modo sensível?  

É importante ressaltar que para Platão o processo de geração recíproca é diferente de 

uma linha reta e semelhante ao círculo em giro (72 a-b). Então, supondo-se que, a 

circularidade apontada na expressão "como círculo em giro" esteja se referindo, por exemplo, 

ao mesmo processo que Heráclito menciona no fragmento 103, no qual, princípio e fim são 

idênticos na periferia do círculo e que, no confronto mencionado por Platão esses processos 

contrários e circulares de gerar e afastar se identificam igualmente, então é correto afirmar 

que ambos se unem na identidade, posto que gerar e afastar também sejam idênticos na 

circularidade descrita no mencionado trecho. A propósito, caso unir os contrários seja o 

mesmo que torná-los idênticos, isso só será possível por meio do mesmo que se dá na união 

entre começo e fim da periferia no círculo heraclíteo, onde o começo e o fim da periferia de 

um círculo convergem na identidade. Acredita-se que o mesmo ocorre na oposição circular 

dos processos de geração e afastamento entre os contrários descritos na reflexão de Sócrates, 

que aliás, serve de modelo para todo e qualquer par de contrários. Não seria essa convergência 

do mesmo tipo da que ocorre na tensão entre contrários descrita no fragmento 8 de Heráclito? 

Nesse fragmento está escrito o seguinte: O contrário em tensão é convergente; da divergência 

dos contrários, a mais bela harmonia
50

.  
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O que se quer dizer aqui com o que vem antes, em tese, é que no geral, no argumento dos 

contrários, em seus dois aspectos principais, gerar e afastar são o mesmo. Aliás, no 

desconhecimento disso reside o espanto do interlocutor anônimo (103 a) que não soube fazer 

distinção entre as coisas contrárias e o verdadeiro contrário. Ademais, nisto parece residir a 

confusão de todas as interpretações que separam a realidade sensível da realidade inteligível 

de modo espacio-temporal. Ora, caso se confirme que os processos contrários se identificam 

pela continuidade do círculo em giro, então, é possível afirmar que, há geração quando há 

afastamento e afastamento quando há geração. Isto implica em dizer no sentido do trecho em 

questão que afastamentos nunca existem isoladamente, são sempre ladeados por gerações que 

lhes são contrárias e, por isso, vem o contrário ladear, seguindo depois então o contrário. 

Nesse ladear entre geração e afastamento, no qual a circularidade é contínua, não é possível à 

investigação direta dos fenômenos apreender completamente as sensações contrárias, pois não 

há tempo nem espaço em que tal ladear contínuo e circular não ocorra. Ademais, o verdadeiro 

contrário somente pode ser abarcado como realidade do pensamento puro. Não se pode 

abarcar a identidade por meio de imagens produzidas pelos sentidos, mas apenas a partir da 

distinção entre sentir e pensar, da distinção entre corpo e alma, entre sensível e inteligível. 

Ora, a separação entre corpo e alma não poderia ser uma mera separação espacio-

temporal entre realidades palpáveis. Para Platão o que deve ocorrer é uma distinção onto-

epistemológica dessas realidades pela alma pensante, a partir do que, essa alma estará livre do 

engano por saber distinguir sensibilidade e inteligibilidade, pseudo-causa e causa verdadeira.  

Aliás, é importante recordar sempre que no Fédon a alma é de natureza distinta da natureza 

corpórea, é: divina
51

, imortal
52

, inteligível
53

, uniforme
54

, indissolúvel
55

 e, sempre igualmente 

de acordo com isso, irrestritamente a si mesma idêntica é a alma
56

. É essa a primeira noção 

que se deve considerar sobre a alma, a saber, que divina, imortal, inteligível, uniforme, 

indissolúvel e, sempre igualmente, de acordo com isso (com essa descrição), a si mesma 

idêntica é a alma, como está em 80 b. 

Embora o verdadeiro contrário, que é de natureza inteligível, encontre reflexo nas 

“coisas contrárias” que lhe servem de cópias imperfeitas, é objeto do pensamento puro, 

enquanto as coisas contrárias são objetos do pensamento misturado pela sensibilidade.  
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2.1.6 O Alívio de Sócrates e o Método Naturalista 

 

Sócrates completa essa reflexão com a seguinte declaração: “Ora, estou acreditando 

que é também o que acontece comigo: à sensação de dor que a corrente me provocava na 

perna, é agora o prazer que manifestamente lhe vem no encalço...” 57. Sendo assim, é 

oportuno lembrar que tal reflexão foi desenvolvida a partir de uma experiência com o par de 

contrários dor/prazer enquanto Sócrates se encontrava na prisão e que tal construção é mítico-

descritiva, foi desenvolvida para ressaltar os modos de ser de um contrário face ao seu 

contrário. Por isso, tudo que foi exposto antes resulta no seguinte sentido: assim é geralmente, 

mas em particular também me é assim, em outras palavras, isso também ocorre assim a 

Sócrates. Portanto, o modo de ser de um contrário face ao seu contrário é como foi descrito, 

não só no caso geral, mas também no caso particular. Tanto é assim que, além de descrever o 

modo natural do confronto recíproco, contínuo e circular entre todos os pares de contrários 

Platão reforça sua descrição mostrando o caso particular de Sócrates com o seguinte desfecho: 

“...à sensação de dor que a corrente me provocava na perna, é agora o prazer que 

manifestamente lhe vem no encalço...” 
58

. 

 Pelo exposto, o grilhão ao qual Platão se refere estava no corpo de Sócrates 

propiciando dor ao mesmo. É a partir da dor propiciada pelo referido grilhão que se 

desenvolve a referida reflexão. O sentido descrito por esse trecho é: retirado o grilhão, estava 

na perna o doloroso. Necessariamente, então brilha consequente o prazer. Desse modo, se 

torna mais notável ainda a dinâmica do pensamento mítico-descritivo de Platão. Esse filósofo 

persiste recorrentemente do começo ao final dessa reflexão no modo ser de um contrário face 

ao seu contrário. Portanto, depois de utilizar o método de aproximação interpretativa, se torna 

possível afirmar, em tese, que por causa do modo de ser das sensações contrárias em questão, 

que se confrontam recíproca, circular e continuamente, tanto a dor, quanto o prazer são: assim 

absurdos e não têm lugar fixo na realidade sensível, são espantosos, confrontantes porque 

ladeiam sempre o seu contrário para afastá-lo e, confusos porque são continuamente 

recíprocos como nun círculo em giro, no qual começo e fim se confundem. Contudo, o que se 

considera mais importante entre tudo que foi dito até aqui é o fato de ter sido a partir de uma 

investigação direta dos fenômenos que Platão desenvolveu sua reflexão sobre os contrários no 

intuito de fazer sua crítica ao método naturalista de investigação direta dos fenômenos. Pois, 

essa reflexão constitui o modelo argumentativo do Fédon de Platão.  
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Finalmente,  é oportuno ressaltar que quando o pesquisador do Fédon se depara com o 

problema da interpretação platônica do método de investigação direta dos fenômenos não 

encontra um problema novo, pois, parece que, grosso modo, as ciências físicas sempre 

buscaram determinar as causas de um fenômeno através da observação direta. Porém, o 

método de investigação ideal, parece apresentar como diferencial o sentido transcendente 

daquilo que está além do meramente palpável, a partir do que se pode organizar imagens 

adequadas para representar a inteligibilidade própria dos objetos que escapam aos sentidos, 

dos objetos distintos daqueles das ciências naturais que só explicam fenômenos, quantitativa e 

indutivamente. Por isso, para o Platão do Fédon, aquele que acredita poder observar os 

fenômenos diretamente, talvez não tenha se dado conta de que se pode questionar a própria 

objetividade de uma pretensa causa física. Por isso a analogia do eclipse solar nesse diálogo, a 

partir do que Platão estabelece o método de investigação ideal, é absolutamente importante no 

que se refere aos métodos de aquisição da verdade.  

Também não parece ser um problema novo indagar sobre o papel das sensações no 

conhecimento. Por isso, depois do caminho que se percorreu na tentativa de alcançar a melhor 

interpretação do texto que é objeto desta pesquisa, se acredita que a reflexão construída em 

torno do binômio prazer/dor tem um estilo mítico-descritivo que às vezes pode ocultar razões 

importantes que exigem o recurso da já citada associação entre o argumento da afinidade e a 

Teoria das Formas. 

 

2.1.7 As Imagens e os Mitos da Reflexão do Filósofo 

 

Com respeito à linguagem que Platão usa em sua crítica ao método de investigação 

direta dos fenômenos. Suas razões devem ser investigadas e consideradas com maior atenção, 

pois esse método de escrita usado por Platão o diferencia, por um lado, daqueles que usam o 

estilo meramente descritivo e, por outro lado, daqueles que enfatizam apenas o mito. Platão 

une mito e razão, porque o raciocínio pode encadear sua fraseologia e ao mesmo tempo 

enraizá-la na realidade, através do que, se pode trazer para o cotidiano aquilo que o mito 

apenas transcende e leva para além.  Então, a grande quantidade de pressupostos mítico-

religiosos que são encontrados nessa obra deve ser entendida enquanto recursos da 

argumentação. Acredita-se que seja por isso que tal método mítico-descritivo é ressaltado 

logo no começo do Fédon, onde Platão diz:  “E, com efeito, talvez convenha particularmente 

aos que devem transladar-se para o além a tarefa de empreender uma investigação sobre essa 

viajem e de relatar, num mito, o que julgam ser tal lugar. E por que não? O que poderíamos 
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fazer senão isso durante o tempo que nos separa do por do sol?”. (Fédon. 61. e.5) 
59

. Por causa 

desse método platônico é preciso considerar, cuidadosamente, todos os aspectos da descrição 

acerca dos processos contrários, recíprocos e circulares mencionados na primeira reflexão de 

sua argumentação. Tal procedimento deve ser exercido considerando-se, principalmente que, 

na tentativa de abarcar o sentido que está além das alegorias não se deve perverter os 

elementos estruturais da construção da própria reflexão. Pois, se por um lado se deve colher o 

sentido para além das figuras usadas, por outro lado, desconsiderar a autenticidade estrutural 

das próprias figuras é, no mínimo, subverter tal estrutura; o que faz da tradução uma espécie 

de traição.  Num diálogo como o Fédon, o exposto acima se torna uma exigência ainda maior, 

tendo em vista a larga margem das tendências interpretativas que suas figuras possibilitam. 

Por isso, é adequado considerar que encontrar fundamentos a partir dessas alegorias é uma 

tarefa sempre arriscada, para a qual se faz necessário respeitar a estrutura básica de sua 

fraseologia antes de utilizar como recurso, na interpretação, os componentes encontrados na 

analogia de suas imagens. 

No tocante aos fundamentos retirados das analogias do binômio prazer/dor, é preciso 

ressaltar que, todo argumento que vem depois da construção dessa reflexão, é extensão 

necessária do que ali fora preludiado e colocado em tese. Ademais, no âmbito da reconstrução 

platônica dos argumentos naturalistas, é preciso explorar ao máximo as diversas 

possibilidades guardadas em suas alegorias. Uma das referidas possibilidades é a de capturar a 

imagem do próprio autor enquanto investigador da natureza, pois ao construir imagens para os 

seus argumentos Platão constrói, consequentemente, imagens de si mesmo, que numa certa 

medida apontam na direção de seu relacionamento com as questões da natureza e suas 

possíveis intenções enquanto explorador desse tema. Sendo assim, é importante investigar seu 

acervo de imagens e de como as utiliza, pois tal acervo e uso podem indicar, numa certa 

medida, o onde e o como daquilo que ele quis realizar no Fédon em função de um discurso 

que é, de algum modo, naturalista. 

Qual a origem das imagens do Fédon? Por que essas e não outras são usadas? De 

quem Platão recebeu influência para construir tais imagens? O que é revelado sobre a 

intenção do autor desse diálogo quando se descobre a origem de seu imaginário? E, 

principalmente, qual a sua mais profunda intenção ao desenvolver logo no início da obra essa 

reflexão sobre coisas absolutamente relacionadas às sensações? Para esta pesquisa é suficiente 

alcançar a compreensão mínima do modo platônico de desenvolvimento da referida reflexão, pois, 

acredita-se que a problemática relacionada à significação potencial dos textos platônicos para a 
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compreensão de Platão é muito extensa e não cabe exaurí-la aqui. Mas, se é correto dizer que o 

conhecimento é propiciado por imagens, que as imagens nesse diálogo são derivadas das 

sensações, que o conhecimento é uma espécie de recordação, então, essa investigação deve 

ser feita por uma perspectiva que não seja meramente histórica e psicológica no sentido 

comum desses termos. Sendo assim, do aspecto histórico e do aspecto psicológico desse autor 

o mais importante é a captura da origem e do modo composicional das próprias imagens que 

ele utiliza, pois tais composições imagéticas mostram, em alguma medida, sua relação com as 

próprias imagens e com as origens das mesmas. 

No tocante a quem influenciou as imagens platônicas nessa obra é possível elencar os 

diversos nomes citados pelo próprio Platão, mas também os nomes de seus grandes 

influenciadores. Contudo, talvez, mesmo que se conheça a origem de suas imagens, qualquer 

coisa que se afirme delas será apenas mais uma imagem fabricada pelo intérprete que estará 

próxima ou não da realidade, e será sempre um resultado subliminar da interpretação das 

imagens conjugadas no contexto da obra. Porém é necessário começar de algum ponto.  

Considerando o que vem antes, em primeiro lugar se ressalta que, no exercício do uso 

de imagens no Fédon, estando presentes imagens relacionadas às sensações, imagens 

relacionadas à natureza e imagens de cunho religioso existe um ponto de partida, e esse ponto 

de partida talvez possa levar à um aproximação do sentido verdadeiro dessa obra. Em segundo 

lugar, no tocante à relação que esse filósofo tem com as imagens que usa, o domínio e a 

profundidade mostrados por Platão no uso das referidas imagens parecem ser próprios apenas 

de quem tem relações estreitas com esses temas, igualmente da sensibilidade, do exame da 

natureza e do órfico-pitagorismo. Aliás, esse filósofo, às vezes parece ser um exímio 

experimentador das sensações, naturalista e órfico-pitagórico. Caso não seja, pelo menos 

mostra por meio de suas composições imagéticas com que profundidade parece dominar esses 

assuntos.  Por isso, talvez Platão tenha ouvido sobre esses temas, talvez tenha lido sobre os 

mesmos, ou talvez tenha realmente convivido com adeptos dessas doutrinas. Contudo, talvez 

não seja necessário que ele faça intencionalmente seu auto-retrato, nem que detalhe suas 

qualidades, nem mesmo que fale explicitamente de si e das expectativas relacionadas aos seus 

textos, pois seu estilo, suas competências linguísticas e enciclopédicas, suas crenças implícitas 

talvez sejam suficientes para construir uma representação de sua subjetividade e da 

objetividade do seu diálogo. Talvez se possa dizer ainda que a captura de tais imagens 

depende, em grande parte, da hermenêutica conjugada com a agudeza do espírito do leitor. O 

fato é que, deliberadamente ou não, Platão efetua por mediação de seus textos uma 

representação de si e dos objetos de seu pensamento que devem ser levados em consideração 
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independentemente da precisão histórica, pois a maneira de Platão escrever induz a uma 

reflexão que facilita, ou mesmo condiciona a boa realização de seu projeto. Isso é algo que 

ninguém pode ignorar sem arcar com as consequências. 

Além do exposto, as questões que determinam a participação dos interlocutores de 

Sócrates, as circunstâncias históricas reconstruídas pelo estilo mítico-descritivo do mediador 

do diálogo, suas estratégias para o convencimento do público leitor, todas as afirmações 

retiradas das personagens por meio de perguntas bem construídas em que a imagem do 

escritor implica riscos concretos de possíveis incoerências, acusam o fato de que Platão 

embarca na construção de imagens dos objetos de seu discurso e, consequentemente, de si 

mesmo, com a perspicácia de um genuíno provocador das questões naturais e, ao mesmo 

tempo das questões transcendentes à natureza física, no intuito de propiciar respostas ao leitor 

de sua obra. 

Por outro lado, talvez a dificuldade da captura da imagem que Platão faz de si mesmo 

resida no fato de que, ao ser construída por meio de seu discurso não está, necessariamente, 

limitada a uma técnica retórica apreendida, a um artifício: talvez ela se  efetue, 

frequentemente, à revelia de sua intencionalidade, nas construções fraseológicas e verbais 

mais corriqueiras e mais comuns dentro do texto, na construção dos diálogos entre suas 

personagens, na descrição de circunstâncias, na conversa entre amigos, etc. Isso quer dizer 

que, o éthos do Platão escritor corresponde à construção de uma imagem de si destinada a 

garantir o sucesso de seu empreendimento oratório, definido por meio dos traços de caráter 

que esse filósofo  mostra ao seu leitor por meio das imagens que fabrica, e como as fabrica, 

produzindo assim, um caráter moral ao qual seu discurso deve todo seu poder de persuasão. 

Em última instância, é preciso continuar redescobrindo Platão e seus objetos velados nas 

imagens do seu discurso, quem sabe, talvez seja próprio dele querer continuar tendo como 

imagem de si um ponto de interrogação.  

Cabe também considerar que, ao ler alguns pensadores que influenciaram Platão, se 

acredita que várias vezes o Fédon chama de volta os antigos e a tradição. Aliás, é oportuno 

lembrar que quando se trata do tema dos contrários, é quase sempre possível reestabelecer 

alguma relação entre Platão e Heráclito e, consequentemente, com Parmênides, portanto, entre 

a citada reflexão e a visão desses naturalistas. Mas, apesar de apresentar essas considerações, 

este capítulo se debruça com maior ênfase na análise da reflexão sobre as sensações 

contrárias, que constitui o prelúdio de toda argumentação do diálogo Fédon. Tal reflexão é 

uma espécie de fio condutor do começo ao final dessa obra tão lida e comentada.  
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Parece evidente que o autor do Fédon tenha tido grande influência dos filósofos referidos. A 

propósito, Watanabe, Lygia Araújo, 2006, p.16, diz que entre os grandes nomes de filósofos 

que Platão cita e aos quais dá a palavra, é dada uma certa predileção a Parmênides de Eleia e 

Heráclito de Éfeso, mesmo que não concorde sempre com eles.  

No tocante à divisão dos argumentos do Fédon, tal qual foi elaborada nesta pesquisa 

por questão estratégica, como na supracitada reflexão há indicação do que ocorre na natureza, 

devendo haver, por isso, um exame mais profundo, focado nas questões sobre a natureza em 

todos os seus aspectos, se acredita que, sem reconstruir os dois principais aspectos da 

investigação naturalista por meio do argumento dos contrários, a saber, a dupla geração entre 

contrários e o duplo afastamento entre contrários, não seriam suscitadas as perguntas mais 

pertinentes às hipóteses de Platão nesse diálogo, posto que, tanto as perguntas quanto as 

respostas se definam a partir da distinção entre sensação e pensamento, entre corpo e alma, 

entre natureza sensível e aquilo que será chamado de verdadeira natureza. Então, é a partir da 

primeira reflexão de Sócrates que Platão descreve a relação entre as sensações tidas como 

contrárias, diz como é o contrário (tó doukum enantíon)
60

 e constrói sua crítica contra o 

método naturalista de investigação direta dos fenômenos. O que se torna um tema privilegiado 

no Fédon. Então, é a partir da primeira reflexão de Sócrates que Platão preludia e reconstrói o 

problema dos contrários nos modos naturalistas e desenvolve essa questão por meio dos dois 

citados aspectos principais do problema defendendo por meio do segundo sua tese sobre a 

verdadeira causa (aitía) e, consequentemente, sobre a hipótese da imortalidade da alma. É 

justamente por isso que neste primeiro capítulo se dá tamanha importância aos aspectos da 

relação entre as sensações tidas como contrárias. 

É importante lembrar também que entre os aspectos importantes da reconstrução das 

questões sobre a imortalidade da alma estão a própria morte histórica de Sócrates e os 

pressupostos órfico-pitagóricos. É, justamente por isso, que não se pode esquecer que o 

caminho que Platão percorre, tanto através da narrativa histórica da morte do mestre, quanto 

dos pressupostos religiosos, conduz, em primeiro lugar a questão da verdadeira razão da 

geração das coisas sensíveis (Fédon 99.d). Logo, a primeira reflexão de Sócrates deve 

começar de um ponto relacionado ao que ocorre na natureza sensível, para que se possa dizer 

em seguida o que é considerada a verdadeira natureza das coisas, mostrar que essa verdadeira 

causa não é de natureza corruptível e, só depois da fundamentação da verdadeira causa, 
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fundamentar a hipótese sobre a imortalidade da alma. O que faz dessa primeira reflexão um 

tema privilegiado nesse diálogo.  

Por que tal reflexão se torna o fio orientador de toda argumentação dessa obra? Não 

será difícil encontrar a resposta se houver a recordação de que as obras desse autor são 

riquíssimas em uso de analogias, de que as imagens são instrumentos largamente utilizados na 

elaboração do pensamento platônico, de que Platão parece saber usá-las muito bem. Então, 

elas se tornam instrumentos adequados para sua argumentação. No que se refere ao livro VI 

da República parece ser realmente preciso ter em conta, antes de tudo, a defesa retórica da 

proposta do filósofo como governante da cidade. Ou seja, ao que parece, está ressaltada uma 

problematização radical daquilo que apenas parece ser; daquilo que aparece como sendo. Não 

se trata de uma reflexão inédita sobre a imagem, a partir da qual a imagem somente é 

criticável na medida precisa em que fascina e impede a distinção entre imagem e aquilo do 

que ela é imagem? Caso seja, é sensato dizer que se a imagem for criticamente utilizada terá 

uma função decisiva na compreensão do que é a dialética, bem como na formação do filósofo. 

Pelo exposto, não ficará fora de contexto dizer que o pensamento do autor do Fédon 

parece ser um exercício do uso de analogias que apontam para além de si mesmas, para 

sentidos não imagéticos, mas, muito bem definidos. Então, é mesmo por causa da imagem e a 

partir dela que Platão pensa o problema da relação entre as sensações tidas como contrárias.  

Contudo, como a imagem construída a partir dos elementos sensíveis não é suficiente, ou seja, 

além de sentir e construir a imagem a partir da sensação, do fenômeno, é necessário saber 

conhecer, ou melhor, reconhecer. Sendo assim, é certo dizer que conhecer é reconhecer aquilo 

do que a imagem é imagem. Desse modo, é possível falar do conhecimento por mediação da 

imagem, da distinção entre a imagem e aquilo do que ela é imagem. Portanto, a supracitada 

reflexão além de propiciar a reconstrução do exame da natureza nesse diálogo e conduzí-lo a 

hipótese acerca da imortalidade da alma permanece como um recurso do começo ao final da 

obra, apesar de ser ela, em alguns momentos, relacionada à vários outros temas, tais como: a 

reminiscência, a Teoria das formas e à imortalidade.  
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SEGUNDO CAPÍTULO 

 

3. A MORTE E O MÉTODO DA OBSERVAÇÃO IDEAL DOS OBJETOS 

  

Para relacionar a morte à aquisição do verdadeiro conhecimento Sócrates começa sua 

argumentação descrevendo o estilo de vida de uma alma que existe em forma humana e é 

dedicada à filosofia em seu sentido correto. Para tanto, Sócrates busca mostrar que esse estilo 

é determinado pelo foco do pensamento do filósofo e não por uma disciplina ascética imposta. 

Ou seja, o comportamento cotidiano do filósofo é consequência psicológica dos conteúdos do 

seu pensar, é resultante espontânea do que tal alma conhece verdadeiramente. Isto implica em 

recordar o que está na introdução deste trabalho, a saber, o ser humano se comportará no 

cotidiano como um escravo das sensações sempre que as usa como um fim; caso em que as 

sensações são senhoras desse ser humano. Mas, viverá como um ser livre das sensações 

aquela alma que as conhece e as usa como um meio propiciador do verdadeiro saber, cujo 

prazer está além e é verdadeiramente mais real do que elas; caso em que a alma é senhora das 

sensações. Então, o que Sócrates tenta demonstrar é que o foco do pensamento é o 

fundamento psicológico da expressão cotidiana de um ser humano. Sócrates que um dia se 

encontrou banhado e calçado com as sandálias, o que poucas vezes fazia, se encontra com 

Agatão, Apolodoro, Alcibíades e os demais num banquete regado a vinho e discursos sobre o 

amor
61

, mas no Fédon diz o seguinte sobre o verdadeiro filósofo: 

 

- Examina agora, meu caro, se te é possível compartilhar deste modo de ver, 

pois nisso reside, com efeito, uma condição do progresso de nossos 

conhecimentos sobre o presente objeto de estudo. Crês que seja próprio de 

um filósofo dedicar-se avidamente aos pretensos prazeres tais como o de 

comer e dê beber? – Tão pouco quanto possível Sócrates! - respondeu 

Símias. - E aos prazeres do amor? - Também não! - E quanto aos demais 

cuidados do corpo, pensas que possam ter valor para tal homem? Julgas, por 

exemplo, que ele se interessará em possuir uma vestimenta ou uma sandália 

de boa qualidade, ou que não se importará com essas coisas se a força maior 

duma necessidade não o obrigar a utilizá-las? Acho que não lhes dará 

importância, se verdadeiramente for filósofo - De forma que, na tua opinião - 

prosseguiu Sócrates -, as preocupações de tal homem não se dirigem, de um 

modo geral, para o que diz respeito ao corpo, mas, ao contrário, na medida  

em que lhe é possível, elas se afastam do corpo, e é para a alma que estão 

voltadas? - Sim, sem dúvida. - É, pois, para começarmos a nossa conversa, 

em circunstâncias desta espécie, que se revela o filósofo, quando, ao 

contrário de todos os outros homens, afasta tanto quanto pode a alma do 

contato com o corpo - Evidentemente. - Sem dúvida, a opinião do vulgo, 

Símias, é que um homem, para o qual não existe nada de agradável nessa 
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espécie de coisas e que com elas não se preocupa, não merece viver, mas, 

pelo contrário, está muito próximo da morte quem assim não faz nenhum 

caso dos prazeres de que o corpo é instrumento? - É a própria verdade o que 

acabas de dizer.
62

 

 

 

Essas palavras de Sócrates são a expressão de uma grande incoerência em seu 

pensamento ou são a expressão de um raciocínio que foge facilmente do senso comum? Ora, 

esse mesmo Sócrates diz o seguinte no Banquete: "Ao jantar em casa de Agatão. Ontem eu o 

evitei, nas cerimônias da vitória, por medo da multidão; mas concordei em comparecer hoje. E eis por 

que me embelezei assim, a fim de ir belo à casa de um belo. E tu - disse ele - que tal te dispores a ir 

sem convite ao jantar? - Como quiseres - tomou-lhe o outro"
63

. Se as sensações são propiciadoras 

do conhecimento das Formas inatas como se verá no argumento da reminiscência, então, o 

que está em jogo no Fédon é o foco do pensamento e não um comportamento cotidiano. Isto 

implica em dizer que, ao descrever o estilo de vida do filósofo, Sócrates está apenas 

estabelecendo uma distinção entre sentir e pensar, que é própria desse filósofo. Ou seja, a 

distinção fundamental entre sentir e pensar se desenvolve da noção de morte para o filósofo, 

que corresponde à purificação do pensamento e é desenvolvida no Fédon tendo em vista o 

método de investigação ideal que se orienta pela analogia da investigação de um eclipse do 

sol (99d-e):  

 

- Então - prosseguiu Sócrates – a minha esperança de chegar a conhecer os 

seres começava a esvair-se. Pareceu que deveria acautelar-me, a fim de não 

vir a ter a mesma sorte daqueles que observam e estudam um eclipse do sol. 

Algumas pessoas que assim fazem estragam os olhos por não tomarem a 

precaução de observar a imagem do sol refletida na água ou em matéria 

semelhante. Lembrei-me disso e receei que minha alma viesse a ficar  

completamente cega se eu continuasse a olhar com os olhos para \os objetos 

e tentasse compreendê-los através de cada um de meus sentidos. Refleti que  

devia buscar refúgio nas idéias e procurar nelas a verdade das coisas. É 

possível, todavia., que esta comparação não seja perfeitamente exata, pois 

nem eu mesmo aceito sem reservas que a observação ideal dos objetos - que 

é uma observação por imagens - seja melhor do que aquela que deriva de 

uma experiência dos fenômenos. Entretanto, será sempre para lado daquela 

que me inclinarei. Assim, depois de haver tomado como base, em cada caso, 

a idéia, que é, a meu juízo, a mais sólida, tudo aquilo que lhe seja consoante 

eu considero como sendo verdadeiro, quer se trate de uma causa ou de outra 

qualquer coisa, e aquilo que não lhe é consoante, eu o rejeito como erro.
64

 

 

Tendo em vista tudo o que vem antes, depois de ressaltar a importância da primeira 

reflexão de Sócrates, se julga importante fazer a seguinte pergunta: que relação se pode fazer 
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entre a morte para o filósofo, a distinção entre sentir e pensar e o método platônico de 

investigação ideal? Essa relação pode ser estabelecida pela demonstração de que a noção de 

morte para o filósofo (64c-d), que surge depois da primeira reflexão de Sócrates, é outro passo 

na direção da exposição do método de investigação ideal. Contudo, antes é necessário 

investigar o que é a morte para o filósofo. Eis, pois, como ocorre o questionamento sobre a 

morte para o filósofo no Fédon: 

 

- Entre nós, com efeito, é que devemos tratar dessa questão, e, quanto ao 

vulgo e aos outros, não lhes demos atenção!  Segundo nosso pensar, é a 

morte alguma cousa?  Claro – replicou Símias. - Nada mais do que a 

separação da alma e do corpo, não é? Estar morto consiste nisto: apartado da 

alma e separado dela, o corpo isolado em si mesmo; a alma, por sua vez, 

apartada do corpo e separada dele, isolada em si mesma. A morte é apenas 

isso? - Sim, consiste justamente nisso.
65

 

 

A partir desse ponto do diálogo é preciso transformar a morte num objeto de 

investigação filosófica. Mas, através de qual abordagem se pode colocar a morte no lugar de 

objeto filosófico? Através de qual abordagem Platão investiga a morte? Para o filósofo da 

Academia há uma relação profunda entre a morte e o conhecimento. Por isso, é necessário 

fazer uma investigação sobre a morte e sua função de conduzir ao saber. Aliás, é da seguinte 

forma que Platão incita a investigação sobre a morte: 

 

- Eu, também, o que digo é por ouvir dizer, e seguramente nada impede que 

se transmita o que dessa forma me foi dado aprender. E, com efeito, talvez 

convenha particularmente aos que devem transladar-se para o além a tarefa 

de empreender uma investigação sobre essa viagem e de relatar, num mito, o 

que julgamos ser tal lugar. E  por que não? Que poderíamos fazer  senão isso 

durante o tempo que nos separa do por do sol? (61d-e) 

 

Além de um discurso mítico-poético sobre a morte é necessário que se faça uma 

investigação que estabeleça relação entre a morte e o conhecimento no Fédon. Com isto quer-

se dizer que, se nesse diálogo a morte corresponde à negação das sensações e de quaisquer 

que sejam os seus derivados, inclusive a imaginação (eikasia), se a purificação do pensamento 

é igualmente a negação das sensações e seus derivados, e se o pensamento puro é o único 

capaz de capturar o saber inato, então, é necessário admitir que o conhecimento neste diálogo 

é uma reciprocidade entre um processo negativo de cognição e um estado cognitivo. Mas, o 
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que é essa morte capaz de levar o pensador a capturar as Formas inatas? De qual perspectiva 

pode ser investigada essa morte? A propósito, Luper, Steven, 2010, p. 53, diz: 

 

A fim de esclarecer o que é a morte, começarei por distingui-la do 

envelhecimento. Envelhecer não é a mesma coisa que morrer, mas os dois 

fenômenos superpõem-se de modo fascinante. Em seguida, discutirei o que é 

o fim da vida: é, por exemplo, um processo pelo qual um ente passa ou é a 

conclusão desse processo? Também comparo o fim de uma vida com sua 

suspensão; morremos, se, como o mecanismo de um relógio, nossos 

processos vitais forem interrompidos e depois recomeçados? Depois, 

analisarei como deixar de existir tem relação com morrer: é possível 

deixarmos de existir sem morrer ou morrer sem deixarmos de existir? A 

resposta não é tão óbvia quanto poderia parecer.
66

 

 

No Fédon a morte para o filósofo está completamente relacionada à distinção entre 

sentir e pensar e à negação dos derivados das sensações na aquisição do conhecimento das 

Formas inatas, por isso está completamente relacionada ao método de investigação ideal. Mas, 

ainda será preciso demonstrar  como é que a morte se associa à crítica que Platão faz ao 

método naturalista de aquisição do conhecimento; é necessário compreender o que é a morte 

para o filósofo e sua relação com a distinção fundamental para distingui-la da perspectiva do 

senso comum. No que se fundamenta tal demonstração? Em seu estudo sobre a morte Luper 

diz: 

 

Quando levamos um tiro, somos esfaqueados, atiram ácido em nós ou somos 

envenenados, as células do nosso corpo terão morte direta e simples, ainda 

que caótica. Elas sofrem uma forma de morte chamada necrose: suas 

membranas deixam de funcionar adequadamente, fazendo com que elas e 

algumas de suas organelas inchem e explodam. Um ou mais sistemas 

essenciais à manutenção celular são destruídos, levando com eles sistemas 

secundários também, como em uma reação em cadeia. O conteúdo das 

células vaza no tecido circundante, causando inflamação e mais danos. Na 

necrose, as células não iniciam sua própria extinção: elas são mortas a 

despeito delas mesmas. No entanto, a morte celular não é sempre assim. 

Algumas das células de organismos multi-celulares se autodestroem em um 

processo orquestrado chamado morte celular programada, ou apoptose 

(Potten e Wilson, 2004).
67

 

 

Esta perspectiva tão fenomênica é a mais adequada para se examinar a morte num 

contexto filosófico? Seria este o caminho de uma demonstração filosófica da morte e sua 
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relação com a aquisição do conhecimento no Fédon? Esta pode ser considerada uma 

investigação filosófica sobre a morte? Tal abordagem poderia culminar na demonstração de 

uma associação entre a morte e a aquisição de um conhecimento que se dá através da própria 

morte? Como ocorre a investigação filosófica sobre a morte no Fédon que justifique uma 

filosofia da morte? Examinar fenômenos espacio-temporais que ocorrem em torno da morte 

de um corpo pode levar ao conhecimento da morte em si mesma e sua função purificadora do 

pensamento? A esse respeito Luper diz o seguinte: 

 

Parece razoável dizer que a morte é o fim da vida e que uma determinada 

morte é o fim da vida de um ente determinado, o fim de seus processos 

vitais. Entretanto, surgem complicações sobre a noção de um fim (como 

veremos mais adiante, há outras complicações sobre a relação entre deixar 

de viver e deixar de existir.). Uma coisa é uma vida acabar e outra ela ter 

sido acabada. A vida de Sócrates chegou ao fim - sua morte ocorreu - em 

algum momento de 399 a.C. Dali em diante, sua vida permaneceu acabada, 

deixando-o morto. Como o termo “construção”, o termo “morte” é ambíguo: 

pode ser um processo ou o produto (resultado) de um processo
68

. 

 

No que consiste a morte para o filósofo? É a morte para o filósofo idêntica a descrição 

dos fenômenos que ocorrem àquilo que morre? Ora, a demonstração da associação entre 

morte e conhecimento no Fédon se fundamenta pelo seguinte fato: a primeira reflexão de 

Sócrates preludia a crítica de Platão contra o método naturalista porque descreve quão 

inapreensíveis são as coisas sensíveis (65a-69b) e a noção de morte para o filósofo preludia o 

método de investigação ideal porque, enquanto purificação do pensamento descreve as 

condições sob as quais o pensamento puro constitui o único modo de obter o conhecimento 

verdadeiro. Isto quer dizer que, no Fédon a noção de morte para o filósofo tanto abrange a 

fundamental distinção entre sentir e pensar quanto descreve e fundamenta o estado em que 

deve se encontrar o pensamento do filósofo durante a investigação ideal, de acordo com o que 

está em 65a-d: 

 

- E agora, dize-me: quando se trata de adquirir verdadeiramente a sabedoria, 

é ou não o corpo um entrave se na investigação lhe pedimos auxílio? Quero 

dizer com isso, mais ou menos, o seguinte: acaso alguma verdade é 

transmitida aos homens por intermédio da vista ou do ouvido, ou quem sabe 

se, pelo menos em relação a estas coisas não se passem como os poetas não 

se cansam de no-lo repetir incessantemente, e que não vemos nem ouvimos 

com clareza? E se dentre as sensações corporais estas não possuem exatidão 

e são incertas, segue-se que não podemos esperar coisa melhor das outras 

que, segundo penso, são inferiores àquelas. Não é também este o teu modo 
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de ver? - É exatamente esse. - Quando é, pois, que a alma atinge a verdade? 

Temos dum lado que, quando ela deseja investigar com a ajuda do corpo 

qualquer questão que seja, o corpo, é claro, a engana radicalmente. - Dizes 

uma verdade. - Não é, por conseguinte, no ato de raciocinar, e não de outro 

modo, que a alma apreende, em parte, a realidade de um ser? - Sim. - E, sem 

dúvida alguma, ela raciocina melhor precisamente quando nenhum empeço 

lhe advém de nenhuma parte, nem do ouvido, nem da vista, nem dum 

sofrimento, nem sobretudo dum prazer - mas sim quando se isola o mais que 

pode em si mesma, abandonando o corpo à sua sorte, quando, rompendo 

tanto quanto lhe é possível qualquer união, qualquer contato com ele, anseia 

pelo real? - É bem isso! - E não é, ademais, nessa ocasião que a alma do 

filósofo, alçando-se ao mais alto ponto, desdenha o corpo e dele foge, 

enquanto por outro lado procura isolar-se em si mesma? - Evidentemente!
69

 

 

Igualmente, a noção de morte para o filósofo, a distinção entre o corpo e a alma, entre 

sentir e pensar e a purificação do pensamento não dizem respeito a uma mera hostilidade ao 

corpo. Ou seja, a negação dos entraves derivados das sensações diz respeito ao processo 

cognitivo do método platônico de investigação ideal, cujos objetos de investigação são as 

Formas puras. Aliás,  Não é acertado dizer que o pensamento puro, com sua possibilidade de 

redefinir um conceito, um problema, capaz de criticar valores, teorias, opiniões comumente 

aceitas, é para si mesmo a liberdade? Contudo, realmente a morte parece privar o pensamento 

de sua possível liberdade, fazendo parecer ridículo o termo liberdade, pois não se pode fazer 

escolhas face à morte tal como ela é, ou seja, não se é livre para morrer ou não morrer.  Não é 

a morte um objeto inevitável para o pensamento, um fato que se coloca acima do ser humano 

como algo já integrado que nunca é como um objeto que se põe diante de alguém, mas acima? 

Parece que nada afeta a morte ou lhe traz alterações, sem exceção. Por isso é acertado dizer 

ainda que nada é capaz de lhe introduzir a menor peculiaridade, a menor desigualdade na sua 

universalidade implacável.  Em si mesma talvez a morte seja nada, mas, o nada que acontece, 

produz efeitos e tem consequências. Morrer é uma necessidade. O discurso se concentrar na 

morte em geral como lei universal, pois todo vivente é mortal. Não é acertado dizer que o 

Fédon tem como objetivo examinar estas duas consequências com paciência e precisão? 

Realmente a primeira é a confusão entre o 'eu' de ' eu morro' e o eu de 'eu estou morto', 

confusão que assegura a morte, a última palavra. Neste caso, há o Sócrates que vai morrer e o 

Sócrates que abre uma pergunta muito estranha: " segundo o nosso pensar, é a morte alguma 

coisa" (64c) 
70

. A morte deve ser tratada como um objeto de investigação filosófica, mas 

Luper insiste numa abordagem fenomênica daquilo que se chama morte e, mesmo assim, 

chama seu trabalho de a filosofia da morte. 
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É oportuno recordar que os interlocutores de Sócrates insistem numa demonstração do 

que acontece a alma depois da morte através de uma abordagem fenomênica, ou seja, fazer 

uma distinção entre corpo e alma não é suficiente. Mas, o motivo pelo qual a purificação do 

pensamento é necessária ao método platônico de investigação das Formas que conservam suas 

identidades em estados puros é o real objetivo da filosofia da morte presente no Fédon. Para 

tanto, é preciso considerar que, para que o pensamento possa pensar essas Formas é 

necessário que ele próprio seja puro, pois, somente o puro apreende o puro (67a-d): 

  

Além disso, por todo o tempo que durar nossa vida, estaremos mais 

próximos do saber, parece-me, quando nos afastarmos o mais possível da 

sociedade e união com o corpo, salvo em situações de necessidade premente, 

quando, sobretudo, não estivermos mais contaminados por sua natureza, 

mas, pelo contrário, nos acharmos puros de seu contato, e assim até o dia em 

que o próprio Deus houver desfeito esses laços. E quando dessa maneira, 

atingirmos a pureza, pois que então teremos sido separados da demência do 

corpo, deveremos mui verossimilmente ficar unidos a seres parecidos 

conosco; e pôr nós mesmos conheceremos sem mistura alguma tudo o que é. 

E nisso, provavelmente, é que há de consistir a verdade. Com efeito, é lícito 

admitir que não seja permitido apossar-se do que é puro, quando não se é 

puro!" Tais devem ser necessariamente, segundo creio, meu caro Símias, as 

palavras e os juízos que proferirá todo aquele que, no correto sentido da 

palavra, for um amigo do saber. Não te parece a mesma Cousa? - Sim, 

Sócrates, nada mais provável.
71

 

 

De acordo com o que vem antes a distinção entre o corpo e a alma, entre sentir e 

pensar e o próprio pensamento puro estão completamente relacionados no desenvolvimento 

do método platônico de investigação ideal. Isto quer dizer ainda que o próprio pensamento do 

investigador ideal é uma faculdade cuja realidade é da mesma natureza de seu objeto de 

meditação, ou seja, é da natureza das Formas puras. Por este motivo, segundo Platão, o 

pensamento deve estar purificado dos derivados das sensações tendo em vista que qualquer 

coisa sensível, por sua própria natureza, nunca sendo idêntica a si mesma não pode conhecer o 

idêntico a si mesmo. Então, a faculdade que conhece verdadeiramente deve ser distinta da 

faculdade de sentir já que as sensações são imperfeitas enquanto meio de obtenção do 

conhecimento efetivo. A propósito, é importante recordar que Platão diz que até os poetas 

repetem até ficarem saciados que não se vê nem se ouve com clareza (65a-b). O filósofo da 

Academia diz ainda que se a visão e a audição não podem recordar as Formas puras, então, 

não se pode esperar coisa melhor das outras sensações, pois elas são consideradas inferiores a 

essas duas (65b). Sendo assim, quando a alma deseja meditar por meio das sensações sobre 
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qualquer objeto que seja, o corpo, é claro, lhe propicia engano (65b). É a isto que Sócrates 

chama de morte nesse diálogo. É a morte que propicia a aquisição do saber. Desse modo, é 

preciso ressaltar que, nisto e não numa mera hostilidade ao corpo se fundamenta a necessária 

negação dos derivados das sensações na obtenção do verdadeiro conhecimento, ou seja, 

porque se raciocina melhor dessa forma. Por tudo isto fica provado que para Platão a noção de 

morte para o filósofo ao se relacionar com a distinção entre corpo e alma, entre sentir e pensar 

e com a purificação do pensamento é propedêutica ao método de investigação ideal. No 

entanto, é também necessário fazer distinção entre a noção de morte para o filósofo e a noção 

de morte para o suicida. Então, o que é a morte para o suicida? No Fédon o suicida é aquele 

que mesmo sabendo que sua vida é propriedade dos deuses resolve tirá-la por meio de suas 

próprias mãos (61d – 62e). A propósito, depois de fazer o convite para que o poeta Eveno siga 

aquele que vai morrer (61c-d) Sócrates acrescenta o seguinte: 

 

- Ora - tornou Sócrates -, será que Eveno não é filósofo? - Segundo penso, é 

– respondeu Símias. - Então não há de desejar coisa melhor, ele ou quem 

quer que dê à filosofia a atenção que ela merece. Todavia, é de esperar que 

Eveno não fará violência contra si mesmo, pois, segundo dizem, isso não é 

permitido.  
 

Em nenhum momento Platão diz que simplesmente morrer é suficiente para obter o 

verdadeiro conhecimento. Então, o suicídio não é uma via direta para obter o saber, é preciso 

algo mais, a saber, a verdadeira morte para o filósofo é a distinção entre o corpo e a alma. Por 

isso, de modo recorrente Platão diz que na meditação pura, e não no ato de sentir, a alma 

recorda, em parte, a realidade de um ser (65c). A alma medita melhor se nenhum entrave lhe 

advém de nenhuma parte, nem da audição, nem da visão, nem dum sofrimento, nem dum 

prazer (65c). A alma medita melhor quando se isola o mais que pode em si mesma e por si 

mesma, quando entrega o corpo à sua própria sorte, quando desfaz tanto quanto lhe é possível 

qualquer ligação, ou contato com o corpo (65b). Pois, no momento em que a alma entrega o 

corpo à sua própria sorte, dele se libera e pode dar total atenção a si mesma, ocorre a mais alta 

meditação (65c-d). Isto tudo implica em dizer que: não é suficiente examinar o problema por 

uma perspectiva fenomênica, nem simplesmente crer na realidade das Formas puras. Ou seja, 

mesmo que se pressuponha a realidade das Formas puras, tais como: o Justo em si mesmo, o 

Belo em si mesmo, uma vez que jamais se pode ver qualquer uma dessas Formas puras por 

meio dos sentidos, quer seja o sentido da visão ou outro qualquer é preciso cumprir as 

exigências da purificação do pensamento para obter o conhecimento verdadeiro. Isto é o 

mesmo que morrer. Portanto, a morte para o filósofo é o meio negativo de aquisição do 
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conhecimento, não é produto de uma mera hostilidade à vida no corpo humano. Tal método 

vale para conhecer todas as outras Formas puras, tais como: a Grandeza, a Saúde, a Força - 

enfim, as demais Formas puras e o que cada uma delas é (65d). Ora, se o mais verdadeiro em 

cada uma dessas Formas puras não pode ser apreendido por meio do corpo (65e), então, 

somente a purificação do pensamento prepara o investigador para o método de investigação 

ideal e para o conhecimento sobre os únicos seres que podem ser realmente conhecidos. Por 

isso, a alma que estiver no mais alto ponto preparada para pensar em si mesma cada uma das 

Formas puras, a alma que as toma por objeto de meditação, é a que mais deve aproximar-se 

do conhecimento de cada uma delas (65e). É justamente por isso que Platão diz que a referida 

alma somente há de obter a maior pureza no pensamento porque usa no mais alto grau, para 

recordar-se de cada uma dessas Formas puras, o pensamento puro, sem recorrer no ato de 

pensar nem à visão, nem a outro sentido. Não recorre a nenhum deles para meditar (66a). 

Portanto, é absolutamente importante relacionar a noção de morte para o filósofo à distinção 

entre corpo e alma, entre sentir e pensar antes de expor o método de investigação ideal, pois 

tal distinção é propedêutica ao referido método. A morte é, portanto, um processo negativo de 

cognição e o estar morto se identifica com o saber inato. Logo, a morte para o filósofo é 

distinta do mero ato de tirar a vida.  

Acredita-se que quando Sócrates estabelece a distinção entre a morte para o filósofo e 

a morte para o suicida está, desse modo, distinguindo a abordagem fenomênica da abordagem 

filosófica sobre a morte. Ou seja, os fenômenos que ocorrem em torno da morte de alguém 

não conduzem ao conhecimento sobre a morte em si mesma. Igualmente apenas a distinção 

entre corpo e alma, entre sentir e pensar pode fundamentar o conceito de pensamento puro 

nesse diálogo. Isto quer dizer que essa distinção, que se dá no pensamento é, ela mesma, a 

morte para o filósofo. Se não fosse assim bastaria o suicídio para a aquisição do saber inato. 

Ademais, se alma que se encontra num corpo humano necessita da morte desse corpo para 

saber alguma coisa, então, em que medida essa alma pode conhecer enquanto vive em corpo 

humano? 

 

3.1 O Conhecimento e a Alma em Forma Humana 

 

Por que Platão insiste quase de modo redundante na necessidade da alma transcender 

as sensações e o corpo antes de expor o método de investigação ideal que é espelhado na 

analogia da investigação de um eclipse do sol? Ora, como está sugerido, a alma de que se fala 

acima há de obter a maior pureza no pensamento, ou seja, deve utilizar o pensamento em si 
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mesmo, por si mesmo e sem mistura para se lançar à caça das realidades verdadeiras. E, fará 

isto somente se desembaraçando o mais possível da visão, da audição e, numa palavra, de 

todo o corpo, porque é o corpo que pode propiciar agitação no pensamento e constituir um 

obstáculo ao conhecimento da verdade todas as vezes que a alma está ligada a ele (66a). 

Portanto, aquele que neste mundo cumpre tudo isto está apto a recordar o real verdadeiro 

(66a), que é o objeto da investigação ideal mesmo para a alma que se encontra em condições 

humanas. Mas, se a morte é necessária à obtenção do verdadeiro conhecimento, então, qual é 

o resultado da purificação do pensamento para a alma que existe num corpo humano? A 

resposta para esta pergunta é: tudo que o autêntico filósofo cumpre para purificar seu 

pensamento e, consequentemente, estar pronto para a investigação ideal faz nascer nele, capaz 

de inspirar-lhe em suas palestras uma linguagem que diz ser possível existir um método que o 

conduz de modo reto quando o pensamento puro o acompanha na investigação (66b). Mesmo 

que o pensamento que guia o filósofo durante o tempo em que ele tiver sua alma misturada 

com o corpo humano seja o de que jamais será completamente recordado o objeto de seu 

desejo, ou seja, sem a morte jamais será completamente recordada a verdadeira realidade das 

Formas puras (vide 66b). Isto porque a alma ainda misturada com as sensações não pode 

apreender completamente as Formas puras, mas as pode apreender em parte. É nessa medida 

que há um resultado na purificação do pensamento para a alma que existe num corpo humano, 

pois os derivados corpóreos das sensações constituem entraves ao conhecimento das Formas 

puras. Ademais, segundo Platão, são as confusões suscitadas pelo corpo quando clamam as 

necessidades efetivas da vida, por exemplo, os acometimentos por doenças, a inundação de 

amores, paixões, temores, imaginações de toda sorte, e uma infinidade de bagatelas que por 

intermédio do corpo dificultam o pensamento sensato (65c). Outro entrave ao pensamento 

puro é ainda o fato de que através do anelo de prazeres sensuais o corpo propicia o 

aparecimento de guerras, dissensões, batalhas (65c-d). A posse e o amontoado de bens 

existem por causa da mísera escravidão ao corpo e podem dar origem a todas as guerras (65c-

d). Aliás, é por causa de tudo isto que existe a preguiça de filosofar (65d). Portanto, esses são 

exemplos de dificuldades ao método de investigação ideal de obtenção do verdadeiro 

conhecimento. Insistindo em mostrar todos os aspectos que constituem os entraves derivados 

das sensações, Platão diz que mesmo quando se consegue obter alguma tranquilidade para a 

meditação os pensamentos podem ser agitados de novo pelo corpo, que é um intrujão que 

ensurdece, tonteia e desorganiza, a ponto de incapacitar a alma de recordar a verdade (65d). 

Mas, inversamente, quando a alma quer recordar de modo puro as Formas puras, é necessário 
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distinguir-se do corpo e meditar por si mesma nas Formas em si mesmas, sendo esse o único 

modo de recordar o conhecimento inato (65d). 

Depois de investigar a importância da fundamental distinção entre sentir e pensar é 

necessário compreender o modo pelo qual a morte para o filósofo tem relação com a 

purificação do pensamento e com o método platônico de investigação ideal. Ora, Platão diz 

que o conhecimento verdadeiro, ou seja, o conhecimento das Formas puras, somente será 

recordado por intermédio da morte, ou seja, da completa distinção, ou separação entre alma e 

corpo, pois enquanto há ligação entre alma e corpo é impossível haver recordação pura (65e). 

Sendo assim, ou a alma de modo algum recorda as Formas puras, ou somente o faz por meio 

da purificação do pensamento, ou seja, da morte. É através dessa purificação que a alma se 

reconhece como sendo em si mesma e por si mesma – nunca antes (665e). Então, é pertinente 

insistir na pergunta: em que medida o método de investigação ideal pode propiciar a 

recordação das Formas puras enquanto a alma existir em forma humana? A esse respeito 

Platão diz que enquanto durar a vida humana, a alma estará mais próxima do verdadeiro 

conhecimento quando afastar-se o mais possível da sociedade e união com o corpo, salvo em 

situações de necessidade premente. Sobretudo, quando não estiver mais contaminada pela 

natureza do corpo, quando se achar purificada do contato com o corpo, até o dia em que de 

modo divino tiverem sido desfeitas as amarras que prendiam a alma ao corpo (67a). Desse 

modo, livre das demências do corpo, a alma atinge a pureza e fica em união com os seres que 

são da mesma natureza dela e, por si mesma, sem mistura alguma se recordará de tudo o que 

é, pois somente o puro apreende o puro (67a). Isto tudo é o que deve dizer todo aquele que for 

um verdadeiro amante do saber (67b), é essa a esperança e a convicção de todo aquele que 

tem o pensamento purificado (67c). É nessa medida que o método de investigação ideal pode 

propiciar a recordação das Formas puras enquanto a alma existir em forma humana. Isto tudo 

reforça que a alma alcança a purificação do pensamento necessária ao método de observação 

ideal pelo ato de distinguir o mais possível à alma do corpo. A alma deve isolar-se do corpo e 

concentrar-se em si mesma, vivendo tanto quanto puder, seja nas condições atuais ou nas 

futuras isolada em si mesma e por si mesma, inteiramente livre do corpo, tendo desatado as 

amarras que a prendiam ao corpo, pois ter uma alma desamarrada do corpo é o sentido da 

purificação e, portanto, da morte. Esse é o sentido real do termo “morte” e, portanto, de 

purificação do pensamento necessária ao método de observação ideal nesse diálogo (67c-d). 

A distinção fundamental entre corpo e alma, entre sentir e pensar relacionada à morte 

para o filósofo não é fortuita, é realmente ela que fundamenta a perspectiva onto-

epistemológica do diálogo. Através dessa distinção, a morte para o filósofo assume o lugar de 
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objeto do pensamento e se torna um meio de transposição dialógica, a partir do que o método 

de investigação direta dos fenômenos, utilizado por alguns naturalistas é substituído pelo 

método de investigação ideal. Quer se recordar com isto, que o que deve ser investigado não 

são os fenômenos que ocorrem em torno da morte de alguém, mas a morte em si mesma, 

segundo o pensar filosófico. Por isso, nesse diálogo as perguntas fundamentais sobre a morte 

são:  

 

- Segundo nosso pensar, é a morte alguma coisa? – Claro – replicou Símias. 

- Nada mais do que a separação da alma e do corpo, não é?  Estar morto 

consiste nisto: apartado da alma e separado dela, o corpo isolado em si 

mesmo; a alma, por sua vez, apartada do corpo e separada dele, isolada em si 

mesma. A morte é apenas isso? – Sim, consiste justamente nisso. (Fédon 64c-

d) 
72  

  

Essas perguntas abrem novas perspectivas no reforço da defesa de Sócrates e da onto-

epistemologia do diálogo. Que perspectivas são essas? A distinção entre: sensível e 

inteligível, corpo e alma, pensar e sentir, pensamento contaminado e pensamento puro sem 

essa distinção não seria possível desenvolver uma crítica ao método de investigação direta dos 

fenômenos, nem seria possível fundamentar o método de investigação ideal dos objetos. 

Ademais, através do aprofundamento do pensamento sobre a morte o foco do pensar do 

filósofo é, declaradamente, a alma e não o corpo (64d-65a). Então, se a morte é o meio de 

aquisição do verdadeiro conhecimento os sentidos não podem conhecer aquilo que realmente 

deve ser conhecido (65b). Além disso, se o que realmente conhece é o pensamento puro (65c) 

a morte é verdadeiramente a negação dos derivados das sensações. Aliás, mediante essa morte 

há a melhor forma de pensar (65c-d), a única que pode apreender os seres inteligíveis (65d-

67b). Por isso, o pensamento puro alcançado pela morte para o filósofo é o real propiciador da 

convicção desse filósofo (66b) e do conhecimento daquilo que não pode ser sentido, mas 

apenas pensado. A morte para o filósofo, ou a fundamental distinção entre sentir e pensar 

propicia o conhecimento de quais são os entraves do pensamento (66b-67c), de como se 

purifica o pensamento, bem como da relação que a própria morte tem com tudo isso (67c-d).  

 

3.1.2 O Pensamento Como Objeto do Pensamento 

 

Se a morte e o pensamento purificado se identificam, então o próprio pensamento se 

torna um objeto de pesquisa nessa nova perspectiva do diálogo estando relacionado ao estilo 
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de vida do filósofo. Com isto se quer dizer que as virtudes e o pensamento filosófico estão 

entrelaçados. Sendo assim, é pertinente descrever a intensidade que relaciona o viver e o obter 

a sabedoria. Nesse caso, é necessário saber, por um lado, como vivem aqueles que se dedicam 

à morte (67d-e), qual o modelo de amor do amante da sabedoria (68a-c), qual o modelo da 

coragem do filósofo (68c), qual o modelo da temperança do filósofo (68c-d). Mas, por outro 

lado é também necessário saber qual é o modelo de temperança e da coragem do vulgo (68d-

69a), uma vez que, para o filósofo o único objeto valoroso de suas virtudes é o saber (69a-d). 

Ou seja, é através da distinção entre sentir e pensar e investigando o que é a morte para o 

filósofo que Platão fundamenta sua crítica ao método de investigação direta dos fenômenos e 

justifica o método de investigação ideal no intuito de conduzir o diálogo ao seu âmbito onto-

epistemológico. Aliás, é fazendo tal distinção que Sócrates espera convencer seus ouvintes de 

que pensar e sentir, sendo diferentes, o pensamento puro e a alma pensante sobrevivem às 

mudanças do sentir, e que, portanto, a alma sobrevive à morte. Mas, apesar de toda essa 

distinção apresentada pelo filósofo, Cebes não se satisfaz, objeta e pede a explicação de como 

a alma não se aniquila após a morte (70a-c).  

 

3.1.3 A Impertinente Exigência de Cebes 

 

Fazer a distinção entre sentir e pensar, a distinção entre a natureza do corpo e a 

natureza da alma não é suficiente para dizer porquê a alma não se aniquila após a morte do 

corpo? Ora, Cebes diz a Sócrates que excetua todas as coisas que o filósofo disse a respeito da 

alma, pois tudo que foi dito a esse respeito é uma fonte abundante de incredulidade para o 

homem vulgar (70a). A objeção de Cebes se baseia no fato de que, apesar da distinção 

fundamental entre sentir e pensar (65b-69e), o homem vulgar pode ainda dizer que, uma vez 

separada do corpo, a alma talvez não exista mais em nenhuma parte, talvez seja destruída e 

pereça no mesmo dia em que o corpo morre (70a). A exigência de Cebes parece, na verdade, 

ser uma situação criada pelo autor do Fédon para continuar aprofundando aquela distinção 

fundamental que culminará no método de investigação ideal. Por isso, Sócrates está diante de 

alguém que parece exigir provas fenomênicas daquilo que o filósofo diz sobre imortaldade. 

Então, Sócrates deve buscar recurso argumentativo para defender a mesma tese, a de que 

sentir e pensar sendo coisas distintas, a alma é distinta do corpo e, portanto, não morre quando 

o corpo morre. É a partir daí que aparece a reflexão sobre o par viver/morrer através do 

argumento dos contrários.  
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3.1.4 O Argumento dos Contrários e Suas Associações 

  

O argumento dos contrários que fora preludiado na reflexão sobre o binômio 

prazer/dor em 60b, agora é desenvolvido a partir de 70c para reforçar àquela mesma distinção 

entre sentir e pensar, entre corpo e alma. Esse reforço toma como base a análise do 

pressuposto de uma antiga tradição conhecida de Sócrates (70c). Tal pressuposto diz que os 

mortos revivem (70c-d). Através dessa análise Sócrates busca resposta para a seguinte 

pergunta: “... é, em suma, no Hades que estão as almas dos defuntos, ou não”? (70c)
73

. Essa 

verificação recorre ao argumento dos contrários tendo em vista a seguinte estrutura: dois 

estados contrários, morte/vida e dois processos contrários, morrer/reviver. A resposta a favor 

do reviver deve se basear no seguinte critério: “...os vivos não nascem senão dos mortos...” 

(70d). Uma vez satisfeito o referido critério, ficará provado o seguinte “...não poderia haver 

novo nascimento para as almas que já não tivessem existência...” (70d). Sendo assim, o 

primeiro passo deve ser investigar se os contrários não nascem senão dos seus próprios 

contrários, onde quer que exista tal relação (70d-e). A propósito, é importante recordar que 

essa questão trata de uma verificação completamente relacionada à pergunta sobre o que “é” a 

morte para o filósofo, feita em 64e. Contudo, essa verificação é novamente uma situação 

criada para aprofundar a distinção que fundamenta a onto-epistemologia do diálogo e o 

método de observação ideal, pois a questão da morte deve convergir na questão do 

pensamento puro e vice-versa.  

Sócrates menciona alguns critérios para o exercício da referida verificação sobre a 

dupla geração entre contrários – não se deve fazê-la considerando apenas o homem, mas todos 

os casos das coisas que nascem, em toda parte onde se possa estabelecer relação entre: viver, 

morrer e reviver (70d-e). Tudo isto para responder, de modo extensivo, não só se é no Hades 

que se encontram as almas dos mortos, mas para responder também aquela já referida 

pergunta: “Segundo nosso pensar, é a morte alguma coisa”? (64c). E, a resposta 

correspondente a essa pergunta deve favorecer a defesa de Sócrates, que será considerado 

sensato se tiver a segura convicção de que a morte não é a aniquilação da alma (63b). Ora, ao 

aplicar o argumento dos contrários ao referido pressuposto é preciso dar importância aos 

aspectos principais da estrutura dessa aplicação, ou seja, é preciso recordar que essa estrutura 

é composta por pares de contrários: os estados contrários vivo/morto e os processos contrários 

morrer/reviver (70e-72e). Essa estrutura constituída por pares de estados e processos constitui 

o aspecto mais importante na associação do argumento dos contrários com qualquer outro 
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argumento desse diálogo, pois, em sua abrangência, é aplicado à verificação de se todos e 

quaisquer contrários não nascem senão dos seus próprios contrários (70e). Desse modo é que 

se pode estabelecer a base de sua aplicação. A propósito, a referida estrutura se mostra na 

seguinte pergunta: “- Não é verdade que esses estados se engendram um ao outro, já que são 

contrários, e também que a geração (processo) entre um e outro é dupla, já que são dois”? 

(71c)
74

. A importância fundamental dessa distinção será ressaltada em 103a-b onde é 

mostrada a confusão que se pode fazer entre estados e processos, entre o verdadeiro contrário 

e as coisas contrárias (os processos contrários). Portanto, como o argumento dos contrários 

percorre transversalmente toda a argumentação do diálogo, é necessário dar suma importância 

à sua estrutura fundamental na associação com os outros argumentos.  

No que diz respeito à obtenção do conhecimento sobre os pares de “processos 

contrários” é necessário investigar se quando uma coisa se torna maior não é necessário que 

anteriormente ela tenha sido menor, para em seguida se tornar maior (70e-71a). Mas, é 

necessário investigar ainda se antes de algo se tornar menor não havia um “estado” chamado 

“maior” do qual ela participava, e há um estado chamado “menor” do qual ela agora participa 

(70e-71a). É dum mais forte que é gerado um mais fraco, e dum mais lento que é gerado um 

mais rápido? É dum pior que é gerado um melhor, e dum mais justo que é gerado um mais 

injusto? Caso seja, então, daí se obtém o princípio de toda e qualquer geração, segundo o qual 

é das coisas contrárias que nascem a coisas que lhes são contrárias (71a). Ora, analisando essa 

questão sob uma determinada perspectiva já se torna possível antever o relativismo dos 

processos, ou das coisas sensíveis contrárias. Em outros termos, com essa questão, Platão 

parece estar buscando estabelecer de modo cada vez mais profundo o conhecimento sobre a 

distinção entre “processos” e “estados” para, a partir disso, reforçar a distinção fundamental 

entre sentir e pensar, entre corpo e alma. Pois, nessa análise os processos parecem sempre 

absurdos, não constituem objetos do verdadeiro conhecimento porque não se deixam 

apreender sempre do mesmo modo, por exemplo, parecem participar do “grande” e do 

“pequeno” ao mesmo tempo. Já os estados permanecem sempre os mesmos. Aliás, entre um e 

outro estado há, em todos os casos, uma dupla geração de processos contrários, pois um 

processo contrário vai sempre e reciprocamente ao seu processo contrário, enquanto os 

estados contrários permanecem idênticos a si mesmos (71a-b). Por exemplo, entre o estado 

chamado “maior” e o estado chamado “menor” há dois processos recíprocos: “crescer” e 

“decrescer”. Isto vale para todas as oposições semelhantes, ainda que às vezes tais oposições 

não possuam nomes apropriados (71b). Ademais, a reciprocidade entre os processos é 
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contínua e circular (72a-b). O curioso é que Sócrates dá todos esses exemplos para convergir 

no par de processos morrer/reviver e no par de estados vivo/morto como exemplos de estados 

que possuem uma dupla geração entre si (71d-e). O problema que surge com tais exemplos é 

que no par de processos morrer/reviver, o único desses dois processo que não deixa dúvida é o 

“morrer”. Para resolver tal problema o meio não será a investigação direta do fenômeno 

chamado morte, mas o pensamento, através do que, é consequência lógica afirmar o seu 

contrário, a saber, “reviver”. 

 

3.1.5 A Imaginação e a Reminiscência Pura 

 

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a referência ao nome imagem existe aqui 

tanto no sentido de algo sensível, através do que, a realidade inteligível se deixa ver como 

aquilo do que a imagem é imagem, quanto no sentido em que o termo imaginação se refere a 

algo derivado das sensações que, no contexto do método de investigação ideal, deve ser 

negada para que ocorra a purificação do pensamento e a aquisição do verdadeiro 

conhecimento. Em outros termos, se acredita que o termo imagem, tal como aparece no 

Fédon, tanto pode ser usado se referindo àquilo que é derivado das sensações, próprio da 

aparência sensível, da imaginação no interior da alma, quanto das alegorias usadas no 

discurso. Sendo assim, se pode considerar que a relação descrita em torno do binômio 

prazer/dor na referida obra (60b) seja uma espécie de imagem que serve de modelo 

argumentativo por se constituir de figuras da sensibilidade e do mitológico.  

Em segundo lugar, julga-se importante recordar que é justamente através de uma onto-

epistemologia que Platão procura desenvolver a hipótese sobre a imortalidade da alma no 

Fédon. Sendo assim, Platão faz a citada associação entre o argumento dos contrários e o 

argumento da reminiscência tendo em vista o par esquecer/recordar, para por meio dessa 

associação mostrar que aprender não é senão recordar (72e-73a). Não é verdade que o 

argumento da anamnese entronca na conclusão do anterior, e de um modo pouco frequente 

nos diálogos? Não é um interlocutor quem o refere e apresenta, e em circunstâncias que dão a 

entender tratar-se de uma teoria bem conhecida do círculo dos frequentadores de Sócrates? 

Aliás, parece que na forma comprimida em que geralmente são expostas, ou reportadas, as 

teorias "ouvidas", da tese enunciada são deduzidas três implicações associadas que sugerem a 

imortalidade da alma: 

 

1. Somente a alma aprende verdadeiramente.  
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2. Aprender verdadeiramente é recordar as Formas inatas. 

3. As Formas inatas são antes do nascimento da alma em forma humana. 

4. Portanto, a alma que recorda as Formas existia antes de nascer na forma humana. 

 

3.1.6 Os Conteúdos do Pensamento 

 

Em terceiro lugar, assim como é preciso investigar se a morte corresponde à 

aniquilação da vida (alma) (70a), como sugere a refutação de Cebes, é preciso investigar, do 

mesmo modo, como é que o esquecimento não corresponde à aniquilação do saber, uma vez 

que segundo o argumento da reminiscência há um “saber inato” (75d). Ora, por causa do 

desenvolvimento de seu aspecto onto-epistemológico, na associação entre o argumento dos 

contrários e o argumento da reminiscência o diálogo Fédon passa a abordar questões a 

respeito dos conteúdos do pensamento. Tais conteúdos são, tanto conteúdos que sofrem 

mudanças, quanto conteúdos que são sempre idênticos e imutáveis. A propósito, essa 

associação entre o argumento dos contrários e o argumento da reminiscência é introduzida no 

diálogo através de Cebes a partir de 72e, no entanto, é Sócrates que mostra como ela ocorre 

(vide 77c). De acordo com Santos, José Gabriel Trindade, 1994, p. 22-3 a própria tese pode 

justificar-se apelando para a prática do interrogatório (em termos quase inteiramente idênticos 

aos do "diálogo com o escravo", do Ménon 82b-86c
75

), pela qual se mostra serem "as pessoas 

por si capazes de explicar corretamente tudo o que se lhes peça" (73a). Ora, Símias não se 

mostra muito convencido, pelo que se torna necessário lembrá-lo. A resposta não encerra 

alguma ironia? De qualquer modo, uma vez que Símias nunca se exercitou na reminiscência, 

então, para o convencer não é mister levá-lo a recordar-se? Nesse caso, tal prova valeria 

duplamente. Isto não significa que ela não só demonstraria a teoria, mas, pelo fato de ser 

recordada por Símias, ainda constituiria um exemplo de si própria? O caso não se verifica, ao 

contrário do que se passa no Ménon? Caso seja, isto constitui a variação de perspectiva acima 

aludida. Sócrates não parece fazer qualquer esforço para demonstrar que o seu interlocutor 

tinha "tirado tudo de si mesmo" (a exemplo do Ménon). Sócrates começa então por estipular a 

condição para que haja reminiscência. Então, passa a exemplificar vários casos de recordação. 
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 De acordo com a obra citada, a única diferença significativa que se mostra além da variação de perspectiva, 
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diálogo a reminiscência é introduzida como defesa da concepção platônica de saber e da metodologia de 

investigação baseada na pergunta "O que é?"?   
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Aliás, é importante lembrar aqui que os objetivos com os quais Sócrates desenvolve o 

argumento da reminiscência são: favorecer sua defesa, iniciada em 61b, verificar se o 

pressuposto de que aprender é apenas recordar é uma verdade (72e), mas, principalmente para 

fundamentar a tese de que o método naturalista de investigação direta dos fenômenos não 

conduz, necessariamente, ao conhecimento verdadeiro. Então, a pergunta fundamental sobre o 

pressuposto do argumento da reminiscência é: “de que maneira o que se chama aprender é 

apenas recordar”? (73b). A partir de tal questionamento o diálogo passa a aprofundar seu 

aspecto onto-epistemológico dando grande importância à definição de recordação, de 

pensamento puro, ou de conhecimento efetivo. Isto tudo reforça a noção de que a realidade 

verdadeira deve pertencer ao âmbito do pensamento e não da sensibilidade. Ou seja, entre 

sentir e pensar, o pensamento puro é o verdadeiramente real enquanto tudo que é derivado dos 

sentidos constitui o verdadeiramente ilusório. Portanto, nesse novo contexto, embora as 

sensações sejam propiciadoras da recordação, é no próprio pensamento puro que se realiza o 

pensamento da Imortalidade. Isto implicará em dizer que pensar a Imortalidade e ser imortal 

são o mesmo.   

Considerando o que está acima, parece claro que o primeiro esforço de Sócrates havia 

sido esse ao desenvolver uma distinção entre sentir e pensar (63e-69e). Mas, seus 

interlocutores não ficam convencidos de que aquilo que tem natureza diferente da natureza do 

corpo mortal não pode morrer. Aliás, é conhecido o fato de que Cebes exige uma 

demonstração do que ocorre com a alma após a morte do corpo (70a-c) e, por causa disto, 

Sócrates recorre ao argumento dos contrários e o associa ao argumento da reminiscência (70c-

77d). É, portanto, por causa daquela exigência que surgem tanto o argumento dos contrários, 

quanto o da reminiscência.  

O primeiro dos argumentos referidos acima surge no diálogo com base no par de 

estados contrários morte/vida , o segundo com base no par esquecimento/recordação. Por isso, 

parece acertado pensar que, assim como a verificação sobre o reviver só pode ser feita 

pressupondo-se que o revivescente existia no Hades antes de renascer em forma humana 

(70d), a verificação sobre a reminiscência deve, do mesmo modo, se apoiar no pressuposto de 

que o recordado era conhecido antes do conhecedor nascer em forma humana, (vide 70d-73a). 

Ora, a importância da comprovação de tais pressupostos reside no status que assume tanto a 

alma pensante quanto o próprio pensamento puro, ou recordação das Formas imortais. Ou 

seja, é esse pensamento puro, anterior ao nascimento da alma em forma humana, que 

fundamenta a Imortalidade, pois é em razão dele que é verossímil que a alma seja imortal, 

(vide 66d-e) e indestrutível (vide 107a). Isto, analisado de uma determinada perspectiva não 
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implicaria em dizer que pensar a “Imortalidade” é o mesmo que ser imortal? Ora, se as 

Formas perfeitas são o que são desde sempre e para sempre, ou seja, Inteligíveis, Imutáveis, 

Imortais, se a alma conhece essas Formas como elas são, então, a alma é imortal porque 

conhece as Formas imortais.  

Há ainda outra perspectiva sob a qual se pode pensar a referida questão: como é 

possível ao pensamento ser capaz de conhecer o que “é”, ou seja, em que condições o 

pensamento pode pensar aquilo que é sempre do mesmo modo, Imutável, Inteligível, Imortal?  

Ora, essa questão deve ser colocada tanto a respeito do pensamento quanto a respeito de seus 

conteúdos, tanto do conteúdo que sofre mudanças, quanto do conteúdo que “é” sempre, 

Imutável. Então, o problema se refere a um pensamento capaz de apreender tanto o mutável 

quanto o que é sempre Idêntico. Mas, pensar o Invisível, o Inteligível, o Imutável não exige 

um pensamento purificado de qualquer entrave, ou conteúdo mutável? Isto já não está 

implícito naquela distinção entre sentir e pensar (vide 63e-69e)? Ademais, no tocante à 

reminiscência enquanto fundamento da imortalidade da alma, não seria pertinente afirmar que 

um dos problemas a serem investigados é o da natureza do próprio pensamento, ou seja, do 

pensamento capaz de pensar as Formas perfeitas? Todo o diálogo parece ser um esforço nesse 

sentido: definir o pensamento puro capaz de pensar as Formas perfeitas.  

 

3.1.7 Os Conteúdos do Pensamento e o Conhecimento Verdadeiro 

  

De acordo como o que está acima, em primeiro lugar se faz a pergunta: de que 

natureza podem ser os conteúdos de uma recordação, ou seja, de um pensamento? Para 

responder a essa pergunta é preciso considerar a definição de recordação encontrada no 

Fédon, investigar se há vários modos através dos quais se dá essa recordação para relacionar 

tudo isso àquele pressuposto do argumento da reminiscência de que, sem dúvida, numa época 

anterior a alma apreendeu aquilo de que no presente recorda, segundo o que está em 72e, e de 

que tal não poderia acontecer se a alma não existisse antes de assumir, pela geração, a forma 

humana. Ademais, é pela mesma razão que se deve tornar verossímil que a alma seja imortal 

(vide 73a). Como primeira noção de recordação Cebes diz que ao interrogar-se um homem 

com perguntas bem conduzidas, por si mesmo esse homem dirá, de modo exato, como as 

coisas realmente são. Mas Cebes acrescenta que esse homem não seria capaz de assim fazer 

se sobre essas coisas já não tivesse conhecimento e reto juízo (vide 73a). O tebano acrescenta 

ainda que o mesmo procedimento pode ser feito em relação às figuras geométricas e outras 

coisas do mesmo gênero (73a). É realmente essa a noção de recordação que deve ser 
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considerada? Ora, esse exemplo de Cebes mostra um método, mas não diz como se dá a 

própria recordação, não coloca seu interlocutor nesse estado de que fala o argumento. 

Portanto, não é suficiente mostrar o método propiciador de uma recordação, ainda é preciso 

investigar como surgem e de que natureza podem ser os conteúdos de uma recordação, ou de 

um pensamento. Então, como colocar a alma nesse estado de que fala o argumento e qual o 

conteúdo desse estado? Além do método propiciador da recordação, é preciso levar em 

consideração os conteúdos dessa recordação, posto que sejam esses conteúdos o fim que 

justifica o método. Então, o que falta ao exemplo de Cebes? Justamente exemplos do que 

ocorre aos conteúdos da recordação. Por isso, Sócrates inicia a análise sobre tais conteúdos 

levando em consideração o problema da imaginação.  

É importante lembrar que, no primeiro exemplo de recordação Sócrates diz que 

quando o homem ouve ou vê alguma coisa, ou experimenta não importa que outra espécie de 

sensação, não é somente a imagem da coisa percebida que a alma desse homem gera em seu 

pensamento, mas pode gerar também a imagem de uma coisa diferente do objeto percebido. 

Sócrates diz que nesse caso houve o que se chama de recordação, mas, uma recordação 

daquilo que se teve a imagem (vide 73b). É justamente essa a primeira definição de 

recordação que se deve considerar numa análise mais profunda sobre essa questão, pois nesse 

exemplo Sócrates não aponta apenas o método, mas todas as ocorrências dentro de uma 

recordação. Portanto, nesse exemplo, naquilo a que se pode dar o nome de recordação ou 

pensamento, são geradas associações de imagens, ou seja, ocorre a imaginação.  

Há alguns aspectos importantes que devem ser considerados a respeito do primeiro 

exemplo dado por Sócrates: nesse exemplo a recordação não é a investigação direta do 

fenômeno experimentado, é a geração de imagens no pensamento a partir do que se 

experimentou. Ou seja, a sensação sobre alguma coisa não gera, necessariamente, a 

associação de uma imagem semelhante à coisa experimentada, mas pode gerar também a 

associação com a imagem de uma coisa diferente daquele objeto sentido. Contudo, quaisquer 

que sejam as imagens são sempre derivadas das sensações. Isto significa que a percepção 

direta de um fenômeno não garante, necessariamente, a recordação desse mesmo fenômeno, 

pois a observação direta sobre ele não leva, necessariamente, a alma do observador a associar 

a imagem gerada em seu pensamento com esse mesmo fenômeno. Mas o ponto mais 

importante a ser considerado é que tanto a imagem do objeto observado quanto a imagem 

gerada no pensamento do observador são diferentes daquilo do que elas são imagens, ou seja, 

são diferentes do verdadeiro ser da coisa observada. Disto se pode concluir que o pensar puro, 

ou a recordação do verdadeiro, é reciprocidade entre gerar imagens e distingui-las daquilo do 
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que são imagens. O que somente será explicado por meio da analogia da investigação de um 

eclipse do sol que serve de modelo ao método de investigação ideal. Esse é um método de 

observação por imagem, mas distingue a imagem daquilo do que ela é imagem. 

Buscando aprofundar a compreensão do que seja a recordação no Fédon é importante 

considerar, de acordo com o segundo exemplo, que a recordação não se dá sempre do mesmo 

modo para todas as coisas por exemplo, Sócrates diz que são coisas bem diferentes recordar 

um homem e recordar uma lira (73d). Isto pode implicar, mais uma vez, em dizer que a 

investigação direta dos fenômenos não conduz, necessariamente, ao conhecimento. Por 

exemplo, a alma de um amante ao observar uma lira, uma vestimenta, ou qualquer objeto que 

seu amado habitualmente usa, pode gerar a imagem de seu amado em seu pensamento (73d). 

Desse segundo exemplo de recordação se pode concluir que: a imagem gerada no 

pensamento, mesmo sendo diferente do objeto observado (lira, vestimenta, etc.) e daquilo do 

que ela é imagem (o amado), mesmo assim, é ela que propicia a recordação, ou o pensamento. 

Não poderia isto ser considerado um reforço à noção de que a investigação direta dos 

fenômenos não gera, necessariamente, o conhecimento sobre tal fenômeno? 

Com base no que está acima pode-se concluir que a resposta é não, pois, por um lado, 

dessa observação pode resultar a geração de imagens diferentes da imagem desse objeto e, por 

outro lado, a imagem gerada pode propiciar a recordação, ou o pensamento de um objeto que 

não é igual ao objeto observado. Pois, muitas vezes alguém pode ver Símias, mas em seu 

pensamento é gerada uma imagem que recorda Cebes. É assim em milhares de exemplos 

daquilo que se chama recordação, principalmente quando se trata de coisas que o tempo e a 

distração fazem esquecer (73d-e). Contudo, de acordo com esses exemplos é necessário 

recordar sempre que a imagem é derivada das sensações e mesmo sendo a propiciadora da 

recordação de algo a imagem é sempre distinta daquilo do que ela é imagem.  

Além dos exemplos já mostrados, há o exemplo de que se alguém vê o desenho de um 

cavalo ou o desenho de uma lira pode gerar a imagem de um homem em seu pensamento, 

segundo o que está em 73e. Isto quer dizer que, não só a investigação direta dos fenômenos 

não garante o conhecimento desse fenômeno, mas a observação direta sobre uma simulação 

da realidade, ou seja, a observação direta sobre uma imagem (desenho de um cavalo, ou de 

uma lira) não conduz, necessariamente a uma imagem semelhante àquilo que está sendo 

observado. Portanto, tal observação não conduz, necessariamente, ao conhecimento, ou 

recordação do que está sendo observado. Sobre esse exemplo é importante lembrar também 

que um desenho de um cavalo, ou de uma lira, pode se distanciar muito de seu modelo 

original e mesmo assim continuar sendo o desenho de um cavalo, ou de uma lira. Contudo, 
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nem mesma a observação direta sobre um retrato, que é uma simulação muito próxima de seu 

modelo original, por exemplo, a observação direta sobre o retrato de Símias, nem mesma a 

observação direta sobre este tipo de simulação tão próxima do modelo original gera, 

necessariamente, a imagem do próprio Símias no pensamento do observador. Pois, ao 

observar diretamente o retrato de Símias o observador pode gerar a imagem de Cebes em seu 

pensamento, tal como está em 73e.  

Apesar de se poder dizer que da observação direta sobre o retrato de um objeto não 

sucede, necessariamente, a geração de imagens semelhantes ao objeto observado, há casos em 

que tal observação direta propicia a fácil geração de uma imagem semelhante a esse objeto na 

imaginação do observador. Por exemplo, ao observar o retrato de Símias, o observador pode 

gerar, facilmente, a imagem do próprio Símias em sua imaginação, de acordo com o que está 

em 73e-74a. Contudo, tal exemplo não garante que a observação direta de um fenômeno 

conduza, necessariamente, ao conhecimento desse fenômeno, uma vez que tal observação 

pode propiciar a geração de imagens distintas desse fenômeno na imaginação do observador. 

Além disso, se alguém, ao observar o retrato de Símias pode gerar a imagem do próprio 

Símias em sua imaginação, disto não resulta que, a imagem de Símias seja o próprio Símias, 

pois, a imagem é diferente daquilo do que ela é imagem. Portanto, pensar por imagens é, 

reciprocamente, gerar no pensamento a imagem e aquilo do que essa imagem é imagem. 

Através dos referidos exemplos o pensador é levado a refletir sobre os conteúdos de 

seu próprio pensamento, ou seja, o pensamento reflete sobre si mesmo. Ademais, por meio de 

tais exemplos é possível concluir que o pensamento reflexivo é algo diferente daquela 

imaginação que não faz distinção entre imagem e imaginado. Ora, ao mostrarem que as 

imagens podem ser propiciadas por coisas semelhantes ou dessemelhantes a elas e, por outro 

lado, que as imagens podem propiciar a recordação de coisas diferentes do objeto observado, 

tais exemplos mostram, como está atrás, que a observação direta dos fenômenos não conduz, 

necessariamente, à recordação do objeto observado. Logo, há tanto a necessidade de uma 

alma pensante que saiba fazer distinção entre imagem e aquilo do que a imagem é imagem, ou 

seja, de uma alma que negue que a imagem é idêntica ao objeto do conhecimento, quanto a 

necessidade de um método de investigação diferente da investigação direta dos fenômenos. 

 

3.1.8 A Investigação Direta dos Fenômenos Semelhantes 

  

Ainda de acordo com o que está acima, não há objeto do pensamento sem uma alma 

pensante, nem há purificação do pensamento sem a distinção entre imagem e aquilo do que a 
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imagem é imagem. Mas, para aprofundar tal reflexão é necessário considerar o seguinte: 

quando se trata de exemplos de recordações ocorridas mediante imagens semelhantes ao 

objeto observado é preciso investigar se essa imagem é realmente igual àquilo do que ela é 

imagem, pois semelhança e igualdade são distintas. Somente considerando todos os exemplos 

de recordação até agora mostrados é possível notar a importância de tal questão. Por isso, 

parece muito importante lembrar que, enquanto Símias dá exemplos da recordação que ocorre 

por meio de perguntas bem conduzidas (73a), Sócrates começa dando exemplo de recordações 

que ocorrem por meio das próprias sensações, tais como ver, ouvir, ou qualquer que seja a 

sensação (73c) então, ele passa a dar exemplo da recordação que se dá através de coisas bem 

específicas que o tempo ou a distração tinham feito esquecer, tais como, um homem, uma 

vestimenta, uma lira, Símias ou Cebes (73d-e). Depois Sócrates segue dando exemplo da 

recordação que ocorre por meio de simulações da realidade. Algumas dessas simulações não 

precisam ser muito semelhantes aos seus originais, por exemplo, os desenhos das coisas. Nos 

exemplos dados por Sócrates se encontram, o desenho de um cavalo e o desenho de uma lira 

(73e). Outros exemplos se referem à recordação que ocorre através de simulações que são 

muito semelhantes aos seus originais, por exemplo, os retratos das coisas. Nos exemplos 

dados por Sócrates se encontram, o retrato de Símias e o de Cebes (73e). Aliás, Sócrates 

encerra esses exemplos ressaltando que tais objetos são às vezes, semelhantes, outras vezes, 

dessemelhantes aos objetos que por meio deles são recordados (74a). 

É possível notar nessa sequência de exemplos dados por Sócrates que nela há a 

presença do par semelhante/dessemelhante e uma espécie de digressão que ocorre dos objetos 

mais sensivelmente reais para os objetos que são apenas simulações da realidade. Não estaria 

Sócrates forçando sua argumentação na direção daquilo que está além da realidade sensível? 

Parece que sim, pois após os exemplos da recordação de coisas sensíveis ele passa a dar o 

exemplo de como o semelhante pode propiciar a recordação do Igual (74a). Portanto, Sócrates 

vai dando ao diálogo um aspecto onto-epistemológico, a partir do que os problemas devem ser 

resolvidos no pensamento puro, através do método de investigação ideal e não na 

sensibilidade. Tanto é verdade que, na continuação dos exemplos de Sócrates, o que sucede é 

a afirmação daquilo a que se dá o nome de Igual (74a-b), não mais de um Igual sensível como 

a igualdade entre dois pedaços de pau, entre duas pedras, nem entre coisas desse mesmo 

gênero, posto que essa igualdade sensível, quando examinada a fundo, não pode ser 

comprovada na realidade, (vide 74a-b). Mas, o Igual a que Sócrates passa agora a se referir 

segue aquela digressão do mais denso ao mais sutil e, quando comparada à igualdade 

encontrada entre as coisas sensíveis, se distingue delas por ser realmente Igual, não apenas 
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semelhante como são as coisas sensíveis. Ora, a partir da exposição da questão do 

conhecimento dessa realidade inteligível a que se dá o nome de Igual, torna-se possível 

suscitar um novo problema: se em todos os fenômenos observáveis somente é possível 

encontrar semelhança e nunca igualdade real, onde é possível encontrá-la? A resposta é: não é 

possível encontrá-la, senão no pensamento, ou seja, na recordação. Assim, Sócrates diz que a 

recordação é propiciada pela observação de coisas sensíveis, tais como, pedaços de pau, 

pedras, ou outras coisas semelhantes, cuja igualdade, percebida pelo homem, faz recordar o 

Igual que, entretanto, é distinto delas. Mas, Sócrates faz entender que a coisa realmente 

verdadeira ocorre no pensamento puro, tendo como referência a Forma perfeita do Igual que 

estrutura a percepção do sensível
76

. Acredita-se, por isso, que é a partir da questão do 

conhecimento do Igual em si que Sócrates retira, de modo mais profundo, aquilo que é objeto 

do verdadeiro conhecimento do âmbito das sensações e o coloca no âmbito do pensamento 

puro. 

Para aprofundar o que está acima é preciso considerar o seguinte: se a alma nunca viu 

o Igual em algum fenômeno e, mesmo assim, esse Igual pode ser pensado, ou seja, recordado, 

então é necessário que o conhecimento do Igual seja anterior à observação dos fenômenos 

semelhantes, mesmo antes do tempo em que pela primeira vez a visão de coisas semelhantes 

gerou o pensamento de que elas tendem ao Igual em si  (vide 74d-75a). Ora, neste passo não 

se encontra implícito que o Igual é uma realidade do âmbito do pensamento e não das 

sensações? Isso é evidente, mesmo que se possa dizer que para a alma que nasceu na forma 

humana, a recordação do Igual é propiciada pelas sensações, pois as coisas sensíveis que são 

tidas como semelhantes, quando percebidas, fazem o observador recordar o Igual por 

apresentarem alguma semelhança com ele, embora permaneçam distintas do Igual (74b). A 

partir de tais considerações o diálogo vai convergindo para uma realidade que somente pode 

ser pensada, ou seja, o diálogo converge para o seu aspecto onto-epistemológico, no qual, o 

pensamento puro se torna objeto de investigação e fundamento da imortalidade da alma, pois 

                                                         
76

 “Depois de uma breve desaparição, no final do argumento, bem como no dos contrários sensíveis, como 

vimos, as Formas regressam no argumento da anamnese. A contraposição dos dois tipos de iguais caracteriza 

bem a diferença que opõe as Formas às suas instâncias sensíveis, ficando a natureza do processo de instanciação 

perfeitamente definida, de um ponto de vista epistemológicos. Isso quer dizer que fica bem claro como e em que 

circunstâncias as Formas estruturam nos homens toda a percepção sensível. Mas o cruzamento dos dois 

argumentos - o da anamnese com o da oposição da alma ao corpo (78a-84b) - vai complementar esta perspectiva 

com uma abordagem da noção de Forma de um ponto de vista ontológico. Platão quer mostrar a total estranheza 

da alma ao corpo, particularmente no que diz respeito à possibilidade de sofrer destruição (78b). Começa por 

distinguir compostos de não-compostos, para daí colher a evidente afinidade dos compostos com a 

decomposição e, conseqüentemente, por correspondência (pelo fato de restar apenas uma alternativa), dos não-

compostos com a imutabilidade (78bc)”. Cf. Para Ler Platão, Tomo II. SANTOS, José Trindade, 2008, p. 62.   
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para pensar as Formas é necessário que ele seja anterior às sensações e distinto dessas 

sensações e do corpo. Isto implica em dizer que o pensamento puro e a alma não morrem, pois 

são de natureza distinta daquilo que morre. Ora, se pensar é distinto de sentir, então o que está 

dito atrás implica também em outra coisa, a saber: se esse Igual do qual se fala é sempre 

idêntico a si mesmo (74b), se as semelhanças que permanecem diferentes do Igual levam o 

observador a recordá-lo, mesmo que esse Igual seja semelhante ou diferente dessas 

semelhanças percebidas (74c), se a visão dos semelhantes faz o observador pensar noutra 

coisa, ou seja, no Igual, se entre o semelhante e o Igual falta muito, se o semelhante apenas 

tende ao Igual, mas por ter diferenças não é o Igual mesmo, então, novamente a investigação 

direta dos fenômenos não leva, necessariamente, ao conhecimento verdadeiro daquilo que é 

investigado.  

De acordo com o que veio antes, é necessário abordar um caminho diferente da 

observação direta dos fenômenos para obter o conhecimento verdadeiro das Formas. Ora, se 

ao se referir à recordação do Igual Sócrates diz que uma tal reflexão e a possibilidade mesma 

de fazê-la provêm unicamente do ato de ver, de tocar, ou de toda e qualquer sensação, que 

depois da alma ter nascido em corpo humano são as sensações que lhe dão o pensamento de 

que todas as coisas semelhantes tendem à realidade própria do Igual, mas, ao mesmo tempo 

Sócrates diz que tais sensações são diferentes do Igual, posto que não seria possível comparar 

com o Igual as coisas meramente semelhantes mostradas por essas sensações (75a-b), então, 

se as sensações podem propiciar a geração de imagens diferentes do fenômeno que se observa 

diretamente, mesmo que sejam as sensações que propiciam a recordação, ou pensamento, a 

observação direta dos fenômenos deve ser substituída por um método mais seguro para obter 

o conhecimento verdadeiro das Formas puras. Contudo, é oportuno considerar aqui a 

importância das sensações nesse novo passo do diálogo. Aliás, em 65d o conhecimento de 

realidades em si exige um saber da alma separada do corpo. Mas aqui, a sensação não parece 

adquirir um status distinto do desmancha-prazeres do pensamento puro? Aqui ela aparece 

como um pré-requisito de reflexão (75a). Desde que se está vivo é necessário perceber para 

aprender, refletir para se recordar. A vida e a sensação são de alguma forma o mal e o 

remédio? Viver é também ter que aprender a sentir, é a condição para ser capaz de recordar.  

A sensação perde seu status de obstáculo para se tornar condição necessária à recordação; 

assim é preciso fazer bom uso dela, entender o que está faltando e o que tende a aparecer nela 

como objeto da recordação. O desejo de possuir tal objeto por parte dos autênticos filósofos 

não permite-lhes compreender o que está faltando no que é dado pela sensação? Isto constitui 

o ponto de partida para a reflexão sensível. Não é verdade que ponto de partida é necessário, 
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uma vez que há uma perda de conhecimento, um esquecimento?
77

. Embora seja preciso 

considerar também que: tal se dá no pensamento e é anterior às sensações as formas são 

conhecidas tanto antes quanto depois do nascimento da alma em forma humana (vide 75c-d), 

o saber eterno é conservado no curso da vida (75d) o esquecimento é apenas o abandono de 

um conhecimento (75d) ao nascer em forma humana a alma abandona o conhecimento das 

Formas (75e) ao fazer uso dos sentidos a alma recorda o conhecimento que tinha abandonado 

(75e) quando uma coisa é percebida por qualquer um dos sentidos essa sensação propicia a 

recordação de outra coisa que a alma havia esquecido (75e-76a) ou a alma nasce com um 

conhecimento que dura a vida inteira, ou apenas depois do nascimento a alma recorda esse 

conhecimento (76a-b), quem sabe é capaz de dar razão do que sabe (76b)  segundo Símias 

nem todos são capazes de explicar as Formas, mas apenas de recordá-las (76b-c) a alma não 

adquire o conhecimento das Formas na data do nascimento em forma humana (76c) a geração 

da alma e do conhecimento são idênticos (76d-e) a necessidade da existência das Formas 

implica na necessidade da existência da alma (76e-77a). Não é verdade que o ponto de partida 

da recordação não é, portanto, a sensação em si, a sensação refletida como algo deficiente? O 

objeto percebido adquire o status de imagem imperfeita. Para se tornar consciente desta falta 

de realidade a própria alma deve reconhecer a falta e o desejo que a prende? Parece que a 

deficiência de um determinado objeto na coleção sensível para aqueles que aspiram à 

realidade deste objeto se faz evidente. Eis porque Sócrates não desenvolve uma análise da 

própria percepção, mas a análise da similaridade ou dissimilaridade entre o objeto percebido e 

a realidade referente a este objeto 
78

.  Mas Símias diz que nada disto prova que a alma existe 

depois da morte do corpo (77a-b). A refutação de Símias é semelhante à objeção de Cebes 

(77a-b). Então, Sócrates tenta demonstrar que seu argumento já está completo pela associação 

entre o argumento dos contrários e o argumento da reminiscência (77c-e). Há um intervalo 

(77e-78b). Sócrates aprofunda sua defesa através da distinção entre as duas naturezas (78c), 

através do que se conhece a realidade do pensamento (79a-84b).  

 

3.1.9 Uma Definição de Pensamento Segundo a Distinção Fundamental 

  

Para aprofundar sua defesa Sócrates recorre mais uma vez à distinção entre sentir e 

pensar, entre corpo e alma. O resultado de tal reforço consiste em admitir que o pensamento 

puro é o meio apropriado de conhecer os seres inteligíveis (78c-80e). Essa distinção ressurge 

                                                         
77

 (Ibidem, p. 99) 
78

 (Ibidem, pp. 99 e 100) 
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agora com a pergunta sobre quais são as coisas que são susceptíveis de aniquilação. Por que a 

questão é colocada sobre a aniquilação? Ora, após a tentativa de Sócrates fundamentar a 

imortalidade da alma por meio da anterioridade do pensamento de acordo com o argumento 

da reminiscência, Símias ressalta que daquela demonstração resulta apenas que a alma existe 

antes do nascimento, mas não resulta que depois da morte do corpo a alma não seja aniquilada 

(77b-c). Ademais, Sócrates havia dito, ironicamente, que tanto Cebes quanto Símias exigem 

uma demonstração de que a alma não se aniquila após a morte do corpo por estarem 

dominados pelo medo pueril de que um vento qualquer pode soprar sobre a alma no momento 

de sua saída do corpo para dispersá-la e dissipá-la (77c). Ocorre, porém, que o 

aprofundamento da questão sobre as coisas que se aniquilam e as coisas que não se aniquilam 

resulta, necessariamente, na questão daquilo que não sendo de natureza sensível, é uma 

realidade apenas do âmbito do pensamento. Portanto, tal aprofundamento implica, mais uma 

vez, na convergência do diálogo para seu aspecto onto-epistemológico e consiste numa 

estratégia de seu autor para fundamentar o método de investigação ideal. A propósito, não 

parece demasiado repetir que, todas as circunstâncias mostradas no Fédon parecem existir 

como estratégias para essa convergência, na qual, o pensamento puro é o fim visado pelos 

argumentos por ser a realidade mais verdadeira. Não é diferente na questão sobre as coisas 

que se aniquilam. Então, se não é possível encontrar na realidade sensível aquilo que nunca se 

aniquila, somente no pensamento puro isso será possível. Por isso Sócrates segue perguntando 

sobre as coisas compósitas e as não-compósitas, pois tais questões convergem no tema do 

pensamento puro (78c). O mesmo ocorre acerca daquilo que é Imutável e daquilo que se 

comporta sempre do mesmo modo (78c) tais coisas não existindo na realidade sensível são 

realidades somente no âmbito do pensamento. As coisas que não se aniquilam, tais como, o 

Igual em si, o Belo em si, ou toda e qualquer realidade que é em si, comportam-se sempre do 

mesmo modo, permanecendo imutáveis, sem admitir jamais, em nenhuma parte e em coisa 

alguma, a menor alteração (78d-e). Sócrates segue mostrando que tais coisas não são 

encontradas no âmbito sensível, mas apenas no pensamento puro (79a). O mesmo ocorre às 

coisas invisíveis (79a).  

Isto tudo implica em dizer que há no homem algo que é distinto de seu corpo, algo que 

sendo distinto dos sentidos é capaz de capturar essas realidades do âmbito do pensamento 

puro. Portanto, a alma nascida em forma humana é constituída de duas naturezas, uma 

corpórea e outra incorpórea (79b-c). A propósito, o corpo é um instrumento que às vezes a 

alma utiliza para observar algumas coisas por intermédio da vista, ou do ouvido, ou de 

qualquer sensação (79c). Contudo, quando a alma tenta entrar em contato direto com os 
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fenômenos por meio dessas sensações é levada na direção daquilo que não se comporta da 

mesma forma, se torna inconstante, agitada, e titubeia como se estivesse embriagada por estar 

em contato com coisas que não se comportam sempre do mesmo modo (vide 79c). 

O que vem antes implica mais uma vez em dizer que a investigação direta dos 

fenômenos não conduz, necessariamente, ao conhecimento verdadeiro. Portanto, é necessário 

encontrar outro método para capturar o verdadeiro conhecimento. É necessário evitar que a 

observação seja feita através da natureza corpórea, através das sensações. Ou seja, a alma 

deve examinar as coisas através de sua própria natureza, lançando-se na direção do que é 

puro, do que “é” sempre, do que não se aniquila, do que se comporta sempre do mesmo modo. 

Pois, esses seres se mantêm os mesmos, e sendo da mesma natureza desses seres a alma pode 

se manter a mesma, capturando o conhecimento verdadeiro sem vacilações. A este estado da 

alma se dá o nome de pensamento (79d). Ora, esse estado cognitivo é possível porque a alma 

é de natureza divina, ou seja, de uma natureza que move o corpo, que tem poder sobre o corpo 

(80a). Disto se conclui que: se, por um lado, a alma é divina, imortal, dotada de capacidade de 

pensar, uniforme, indissolúvel e idêntica a si mesma e, por outro lado, o corpo é humano, 

mortal, multiforme, desprovido de capacidade de pensar, decomponível e nunca idêntico a si 

mesmo, então, é a alma por meio do pensamento puro que captura o conhecimento das 

Formas e, por isso, é indissolúvel, imortal, ou qualquer estado que disso se aproxime (vide 

80a-e).  

 

3.1.10 A Morte e o Conhecimento Verdadeiro 

  

Apesar de tudo que foi mostrado até aqui sobre a distinção entre sentir e pensar, entre 

corpo e alma, é necessário obter uma definição mais profunda de alma pura e de pensamento 

puro. Portanto, Sócrates explica que quando uma alma em estado puro se separa do corpo, 

dele ela nada leva consigo, pois não tendo mantido com ele contato voluntário consegue 

concentrar-se em si mesma e sobre si mesma, pois foi para esse resultado que ela tendeu. 

Disto se pode concluir que tal alma se ocupa, no bom sentido, com a filosofia e com o que há 

de mais precioso para o filósofo, a morte (80e). Neste ponto Sócrates traz de volta ao diálogo 

seu tema central, a saber, a morte. Aqui a discussão se reconecta com sua pergunta 

fundamental: segundo o pensar filosófico, é a morte alguma coisa? Ora, segundo a filosofia a 

morte é propiciadora do verdadeiro conhecimento, ou seja, o estado cognitivo e o estar morto 

são o mesmo, para o filósofo o morrer purifica o pensamento e estar morto é obter o estado 

cognitivo. Através da morte, ou purificação do pensamento, a alma se dirige para o que é 
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invisível, para o que é divino, para o que imortal e sábio. Em tal estado de pensamento não há 

divagação, nem irracionalidade, nem terrores, nem temores, nem amores tirânicos, nenhum 

dos males da condição humana escraviza a alma como ocorre quando ela recorre às sensações 

(vide 81a-82b). Esse é o verdadeiro motivo pelo qual, no exato sentido da palavra, o filósofo 

se ocupa da filosofia (82c). É, por isso, que o caminho do filósofo não se confunde com o 

daqueles cujo pensamento está focado nas sensações, pois o amante do saber age a favor da 

filosofia para libertar-se e purificar-se, volta seu pensamento na direção do verdadeiro 

conhecimento e segue-o na rota que a filosofia lhe aponta (vide 82e). 

 

3.1.11 Como o Saber Filosófico Libera a Alma do Corpo 

 

Como é que a alma se encontra completamente acorrentada a um corpo? Ora, se o 

corpo serve de meio forçoso para a alma conhecer as realidades, ou seja, se a alma não 

conhece as realidades por seus próprios meios, através de si mesma, então, esse corpo é sua 

prisão e essa a alma permanece em ignorância completa (vide 82e). Tais afirmações são 

absolutamente coerentes quando relacionadas ao que já se disse antes sobre a observação 

direta dos fenômenos, ou seja, o conhecimento verdadeiro, não ocorre, necessariamente, por 

meio das sensações, pois a observação direta sobre as coisas sensíveis pode gerar imagens 

completamente diferentes do objeto observado. Nesse caso, o observador é levado a recordar 

uma coisa diferente daquele objeto. Isto significa que o método da investigação direta dos 

fenômenos pode gerar completa ignorância sobre o objeto observado diretamente pelos 

sentidos em uso. Portanto, a alma do filósofo deve aprender a buscar o conhecimento 

verdadeiro sem recorrer às sensações utilizadas pelo método da investigação direta dos 

fenômenos.  

De acordo com o que está acima, o engano, a ignorância, é a verdadeira prisão. Essa 

ignorância é propiciada pelo sentir e levada a termo pelo pensamento contaminado pelos 

entraves do corpo. Mas, o que gera essa ignorância na alma, por que a alma não pode ver por 

si mesma? A resposta é: os desejos da própria alma. Para o filósofo o que há de espantoso 

nessa espécie de prisão é o fato dela existir por causa dos desejos da própria alma, ou seja, é a 

alma nascida em corpo humano que, através de seus desejos aperta as cadeias de sua 

ignorância (vide 82e-83a). Como a alma pode se liberar das cadeias da ignorância que a 

prendem ao corpo?  

As almas que se encontram aprisionadas nessa ignorância são liberadas pelo exercício 

da filosofia. Como ocorre essa liberação? Mediante as explicações de como ocorrem os 
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enganos propiciados pelas sensações. No caso da busca pelo verdadeiro conhecimento, a 

filosofia liberta essas almas por mostrar-lhes as possíveis ilusões de uma investigação 

empreendida por meio dos olhos, do ouvido, ou de qualquer que seja o outro sentido usado na 

investigação direta dos fenômenos. Isto quer dizer que, somente por meio do pensamento 

puro, ou da filosofia em seu correto sentido, a alma é persuadida a investigar as realidades 

verdadeiras sem os entraves do corpo e a usar os sentidos apenas quando houver imperiosa 

necessidade (vide 83a). Portanto, no exercício da verdadeira filosofia a alma se volta para si 

mesma, confia somente em si mesma, qualquer que seja o objeto de seu pensamento. Nesse 

exercício a alma está convicta de seu próprio testemunho ao investigar bem o que cada coisa 

“é”, está convencida de que o conhecimento obtido por meio de qualquer um desses 

intermediários é susceptível de engano, pois esses intermediários pertencem ao gênero dos 

sensíveis e do visível, enquanto o que ela vê por si mesma, sem os sentidos, é inteligível e 

invisível (vide 83a-b). Sendo assim, a alma deve transcender as sensações para obter o 

verdadeiro conhecimento.  

Mas não está dito no argumento da reminiscência que é através das sensações que se 

recorda o em si? Ora, segundo o argumento da reminiscência todas as almas passam a utilizar 

os sentidos ao nascerem e através das sensações é propiciada a recordação das Formas, mas, o 

uso dos sentidos, apesar de propiciador, pode propiciar ou não a recordação do verdadeiro 

conhecimento, visto que a experimentação direta dos fenômenos não conduz, 

necessariamente, ao conhecimento do objeto experimentado. Portanto, somente com o 

exercício da filosofia tal propiciação conduz ao verdadeiro conhecimento, Por isso, a alma do 

filósofo não se opõe à purificação dos entraves do corpo, visto que essa purificação, 

propiciada pelo exercício da filosofia, liberta a alma do mal supremo. Qual é o mal supremo? 

A resposta para a pergunta que está acima é: o engano propiciado por todas as coisas 

visíveis, aquele engano que leva a alma a crer que o objeto sensível experimentado é causa do 

prazer ou do sofrimento, o engano de achar que o objeto sensível é o que há de mais real e 

verdadeiro, embora não seja. Esse engano é a verdadeira causa dos desejos da alma e, 

portanto, da sujeição da alma ao corpo (vide 83b-d). Portanto, a filosofia com suas 

explicações sobre os objetos sensíveis tem a função de purificar a alma, libertá-la da 

ignorância e, consequentemente, liberar a alma do corpo. Essa é a motivação daqueles que, no 

sentido exato da palavra, se ocupam com a filosofia (vide 82c). Quando a alma passa a julgar 

a verdade das coisas conforme as indicações do corpo e não de seu pensamento puro, 

conforme está em 83d-e, somente a filosofia passa a ser sua fonte de liberação. É esse o 

verdadeiro motivo pelo qual o filósofo é prudente, corajoso e se dedica à morte (83e). Desse 
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modo, o filósofo é aquele que se liga aos passos do raciocínio e sempre está presente nele, é 

aquele que toma por alimento o verdadeiro, o divino, o que está além do mero palpite. É esse 

o estilo de vida do filósofo enquanto durar a sua vida, desembaraçando-se da humana miséria, 

convencido de que sua alma não pode dissolver-se após a morte do corpo, pois essa alma é de 

natureza indissolúvel (vide 84a-b). Ora, tendo sido essa convicção o alimento da alma do 

filósofo durante o seu viver, não há irritação na hora da morte de seu corpo, não há temor de 

que a alma se dissolva como esse corpo de natureza dissolúvel (vide 84b). Ademais, a morte 

do corpo e de seus derivados corresponde à purificação da alma, portanto, é a morte o objeto 

de maior valor para o filósofo.   

 

3.1.12 O Silêncio de Sócrates e o Canto dos Cisnes 

 

Curiosamente, depois de uma longa fala sobre a função purificadora da filosofia 

Sócrates e a maioria de seus ouvintes se acham absortos em um fecundo silêncio que durou 

algum tempo (vide 84-c). É espantoso que o discurso do filósofo, tão rico em palavras, resulte 

no silêncio fecundo da alma. Parece se tratar de uma reflexão que começa através da imagem 

sonora, mas transcende essa imagem e abarca o estado silenciosamente pleno daquilo de que o 

som é apenas processo imagístico imperfeito. Desse estado silencioso e insondável, no qual o 

filósofo tem seu espírito completamente absorto na meditação que acabara de expor, ele volta 

apenas por uma razão piedosa; resgatar Símias e Cebes que, ao invés de absortos naquele 

silêncio místico da meditação de Sócrates, conversavam a meia voz (84c). Por observar 

aquela conversa paralela Sócrates os convidou a uma revisão dos pontos suspeitos de seu 

argumento, mas somente no caso em que esses interlocutores estivessem conversando sobre a 

reflexão exposta, pois, se eles conversavam sobre outra coisa qualquer, vão seria o esforço do 

filósofo. Contudo, Sócrates reafirma sua disposição em ajudá-los, mas apenas no caso em que 

ambos acreditem que seria mais fácil sair das dificuldades com a ajuda do filósofo (vide 84c). 

Então, ao invés de apresentarem as dificuldades pertinentes àquela reflexão esses 

interlocutores manifestaram o receio de causar incômodo e angustia ao filósofo que estava 

prestes a morrer com convicção na indissolubilidade da alma. Ora, para Símias e Cebes, a 

situação em que Sócrates se encontrava era penosa, pois o filósofo ia morrer (84d). Esse 

sentimento existia porque os tebanos não haviam compreendido que a investigação direta dos 

fenômenos não resulta, necessariamente, no conhecimento verdadeiro, nem haviam 

compreendido que a argumentação sobre a distinção entre sentir e pensar, entre corpo e alma 

resulta numa resposta que está no âmbito do pensar e não do sentir, ou seja, eles ainda 
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abordavam o problema sob a perspectiva sensibilista. Nesse caso, a morte era, 

consequentemente, uma situação penosa. Mas, segundo o pensar filosófico, é a morte alguma 

coisa distinta da dissolução do corpo? Segundo o pensar, é purificação do próprio 

pensamento.  

Certamente é essa a convicção gerada pela argumentação do filósofo, a morte não é a 

dissolução da alma. Ademais, a alma sendo de natureza indissolúvel, a morte é, para essa 

alma, uma purificação daquilo que se dissolve, portanto, é um bem. Então, para aquela 

manifestação de pesar apresentada pelos tebanos, na qual o filósofo face à morte está possuído 

de uma enorme tristeza, como nunca sentiu em sua vida passada, Sócrates, com um sorriso, 

diz que Símias e Cebes o julgam menos bem dotado do que os cisnes, que são aves bem 

dotadas para a adivinhação da morte (84d-e). Segundo o filósofo, quando essa ave sente 

aproximar-se a hora da morte, seu canto se torna mais frequente e mais belo do que nunca, por 

causa da alegria que sente ao ver aproximar-se o momento que irá para junto do Deus a que 

serve. Contudo, por sentirem pavor da morte, os homens interpretam como lamento o canto 

dos cisnes, dizendo que a dor é a fonte de inspiração daquele canto (vide 84e-85a). Mas, qual 

é a ave que canta belamente quando sente fome, frio ou dor? Sócrates diz que nem mesmo o 

rouxinol, a andorinha ou a poupa que, segundo a tradição, são pássaros cujo cantar é um 

lamento doloroso (85a). Para Sócrates, não é a dor que faz cantar esses outros pássaros, nem é 

a dor que faz os cisnes cantarem belamente adivinhando a morte. Sócrates diz que o que faz 

os cisnes cantarem quando estão prestes a morrer, como jamais haviam cantado de modo tão 

sublime, provavelmente por serem as aves do Deus Apolo e possuírem um dom divinatório, é 

a presciência dos bens existentes no Hades. Então, Sócrates pensa ter a mesma missão dos 

cisnes, DE que está consagrado ao mesmo Deus e, que os cisnes não o superam na faculdade 

divinatória que receberam de Apolo. Por isso, o filósofo não sente mais tristeza do que os 

cisnes ao morrer (vide 85a-b). Sócrates encerra seu comentário sugerindo que Símias e Cebes 

tenham em mente a analogia entre os cisnes e o filósofo quando quiserem falar e apresentar as 

questões que desejarem, tanto quanto for permitido pelos onze em nome do povo de Atenas 

(vide 85b). Mas, qual o resultado dessa analogia diante de interlocutores que exigem uma 

prova sensível da indissolubilidade da alma? 

 

3.1.13 O Pensamento Puro e a Morte da Lira 

  

Segundo o pensar filosófico “é” a destruição alguma coisa? Antes de tentar encontrar 

uma resposta para esta questão é importante recordar que a refutação de Símias se baseia 
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primeiramente no fato de que um conhecimento verdadeiro daquilo tudo que Sócrates expôs 

sobre a morte e a imortalidade da alma é, em vida, senão impossível, pelo menos 

extremamente difícil de obter (vide 85c). Então, a questão onto-epistemológica é novamente 

privilegiada nesse ponto do diálogo o centro da discussão aqui continua sendo o pensamento 

sobre a morte, o conhecimento verdadeiro sobre a morte, pois, Símias acha que as opiniões de 

Sócrates sobre a morte para o filósofo devem ser submetidas a uma crítica realmente 

aprofundada em todos os seus sentidos (vide 85c). No entanto, na busca pelo conhecimento 

verdadeiro sobre o que ocorre com a alma depois da morte do corpo, o tebano julga necessário 

fazer uma das seguintes coisas: a) instruir-se com alguém, b) aprender por si mesmo, c) ir 

buscar nas antigas tradições humanas o que houver de melhor e menos contestável. A 

propósito, para esse tebano, buscar nas antigas tradições humanas é o mesmo que deixar-se 

levar como sobre uma jangada, arriscando-se por não poder fazê-la sobre um transporte mais 

sólido; ele está se referindo a uma revelação divina (vide 85c-d). Símias submete a reflexão 

da morte para o filósofo a uma revisão, pois está convencido de que os argumentos de 

Sócrates não são satisfatórios (85b). Segundo o pensar desse tebano, o que “é” a morte? 

Sócrates pede a Símias que exponha o preciso ponto de sua insatisfação. Símias, por sua vez, 

confronta a argumentação de Sócrates sobre a morte por meio de uma analogia fortemente 

sensível, a saber, a harmonia produzida pelo dedilhar das cordas de uma lira (vide 85e). Em 

que sentido e medida se torna pertinente fazer tal analogia em relação à morte e à alma? A 

analogia sobre uma lira e suas cordas pode dar lugar à argumentação que Sócrates expusera 

sobre a alma?  

Sócrates havia dito que a alma é indissolúvel por ser de natureza distinta da natureza 

do corpo, ou seja, de natureza invisível, incorpórea, divina; algo que somente pode ser 

pensado por meio do pensamento puro que não leva consigo nenhum derivado dos sentidos, 

algo que jamais pode ser sentido. Já na analogia de Símias há um conjunto de imagens 

fortemente sensíveis que devem ser levadas em consideração; a saber, quando uma lira, que é 

um objeto sensível, é dedilhada, produz, segundo esse tebano, a harmonia, que também é 

invisível, incorpórea e divina, mesmo que a própria lira e suas cordas sejam de natureza 

visível, corpórea, compósita, terrena e se assemelhe ao que é terreno e mortal (vide 85e-86a). 

Logo, no exemplo de Símias, aquilo que é de natureza invisível, incorpórea e divina é 

derivado de algo que é de natureza terrena, humana, visível, corpórea. Isto significa que, no 

exemplo de Símias, aquilo que só se dá no pensamento, aquilo que é de natureza inteligível, 

ainda não foi compreendido. Por isso, para fundamentar sua refutação, Símias apresenta um 

problema da seguinte ordem: se alguém quebrar a lira e suas cordas que produzem a 
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harmonia, poderá dizer que a harmonia sobrevive à destruição da lira e suas cordas? Esse 

tebano está fazendo uma analogia sobre a morte. Mas, a perspectiva a partir da qual ele pensa 

a morte concorda com a morte para o filósofo? 

A pergunta de Símias se baseia no fato de que seria impossível àquilo que é produzido 

por algo corpóreo sobreviver sem a sua causa corpórea? Caso seja, a pergunta está sendo 

levantada a partir de uma perspectiva diferente daquela perspectiva de Sócrates. Pois, na 

perspectiva do filósofo nem a verdadeira caus pode ser sensível, nem a alma é produto do 

corpo e de suas tensões; é, de modo diferente, de natureza inteligível, invisível, incorpórea, 

divina e completamente distinta do corpóreo.  Mas Símias insiste em perguntar de que modo 

pode-se sustentar que sobreviva tanto a lira quebrada, que é de natureza mortal, quanto a 

harmonia derivada dessa lira mortal, ou seja, pelo dedilhar das cordas que, mesmo sendo de 

natureza corpórea, se produz o que é de natureza invisível e divina (vide 86a). Não caminha 

esse diálogo, desde o seu início, no sentido de mostrar que uma causa não pode ser sensível? 

Por outro lado, a pergunta fundamental desse diálogo não é sobre o que é a morte segundo o 

pensar filosófico? 

Um detalhe importante nesse exemplo é o de que a harmonia, produzida pelo dedilhar 

das cordas da lira, sendo invisível, incorpórea e divina, seria destruída mesmo antes da 

completa destruição da lira e suas cordas, que são de natureza terrena e mortal (vide 86a). esta 

descrição está relacionada à morte; trata-se  da exemplificação da morte transposta para a 

destruição de um instrumento musical. Ou seja, se a madeira e as cordas da lira que produzem 

a harmonia apodrecem e desaparecem, não se pode sustentar que aquilo que é produzido por 

elas continue a sobreviver quando a lira for completamente destruída. Segundo o pensar 

filosófico, “é” essa destruição alguma coisa? No caso exposto, parece não se poder sustentar 

que nada aconteceria à harmonia produzida pelo dedilhar das cordas da lira, pois, nesse caso, 

a causa seria destruída. Porém, a perspectiva da qual Símias apresenta sua refutação parece 

perverter o sentido fundamental da morte para o filósofo e da distinção fundamental entre as 

duas naturezas; é uma espécie de corda de tropeço colocada diante da dualidade fundamental 

apresentada e explicada pelo filósofo, pois, nem essa harmonia tebana, sendo produzida pelo 

corpóreo, corresponde àquela noção de alma inteligível apresentada por Sócrates na distinção 

entre sentir e pensar, entre corpo e alma, nem a morte para o filósofo é idêntica à noção de 

destruição do exemplo do tebano. Ademais, a alma para Sócrates, enquanto algo inteligível e 

apenas pensável não é produzida pelo corpóreo. Mesmo assim, a objeção de Símias parece 

imbatível. A refutação de Símias parece muito forte porque recorre ao exemplo de uma 

destruição que, no contexto, parece ser da mesma natureza da morte para o filósofo e de uma 
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harmonia que, no contexto, parece ser da mesma natureza da alma apresentada por Sócrates, 

ou seja, de natureza incorpórea, invisível e divina. 

Aquela distinção inicial entre sentir e pensar, entre corpo e alma, entre sensível e 

inteligível, constitui o fundamento da argumentação de Sócrates, tanto acerca da morte para o 

filósofo quanto acerca da imortalidade da alma, pois é justamente porque é de natureza 

completamente distinta da natureza sensível, ou seja, porque é algo do âmbito do pensamento 

puro e não das sensações que a alma é imortal. Isto quer dizer que a morte para o filósofo e o 

pensamento puro são recíprocos e não correspondem a fenômenos investigados diretamente, 

mas somente por meio da alma em si mesma e por si mesma. Aqui se nota que aquilo que 

deveria ser investigado no âmbito onto-epistemológico, ou seja, no âmbito do pensamento 

puro, continua recorrendo aos derivados do corpo e das sensações. Pois no exemplo desse 

tebano o corpo é comparado a uma espécie de instrumento de cordas que, quando dedilhado 

produz a harmonia que, segundo tal exemplo, é invisível, incorpórea e divina. 

No exemplo do tebano a unidade do corpo é mantida pelos pares de contrários 

calor/frio, seco/úmido e outras qualidades análogas. Isto quer dizer que, para Símias é a 

reciprocidade entre esses contrários que constituem essa alma/harmonia (vide 86b). Por isso o 

problema que Símias expõe está relacionado a uma alma que é posterior ao corpo, que é 

produto do que ocorre com o corpo, pois se a alma é uma espécie de harmonia produzida pelo 

dedilhar das cordas desse instrumento, sempre que o corpo for excessivamente relaxado ou 

retesado pelas doenças ou outros males, é necessário que essa alma, supostamente divina, 

incorpórea e invisível seja imediatamente destruída, uma vez que, com tais excessos, já não há 

mais a harmonia. Nem nesse caso, nem no caso da harmonia produzida por qualquer outro 

tipo de arte a alma/harmonia sobreviveria, nem mesmo antes do fogo ou a putrefação destruir 

os despojos materiais daquilo que produz essa harmonia (vide 86c). É essa a mesma espécie 

de alma a que Sócrates se refere em sua argumentação? Ora, no exemplo da alma/harmonia de 

Símias não está implícita a determinação espacio-temporal da geração dessa alma, visto que a 

mesma é produto do dedilhar das cordas temporais? Não está explícito que a alma é menos 

durável do que o corpo que a produz? O que se discute aqui é a temporalidade da alma? Caso 

seja, qual é a defesa que Sócrates deve apresentar diante de uma objeção aparentemente 

imbatível? Sócrates diz que a objeção de Símias parece ser um temível golpe aplicado contra 

sua argumentação. Mas, a primeira resposta do filósofo à objeção de Símias foi um olhar 

penetrante e um sorriso seguido da afirmação de que há alguma verdade nas palavras de 

Símias. Que verdade há nas palavras de Símias é o que deve ser investigado mais tarde. 
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Antes de examinar a verdade das palavras de Símias, além daquele olhar penetrante e 

daquele sorriso colocados diante da refutação desse tebano, Sócrates convida o público 

presente a dar uma resposta. Ademais, antes de responder àquela objeção o filósofo deseja 

ouvir a objeção do tebano Cebes alegando querer ganhar tempo para dar uma resposta 

apropriada. Curiosamente, além de iniciar sua resposta com um sorriso e um olhar penetrante, 

Sócrates deseja juntar as duas objeções para respondê-las de uma só vez (vide 86d-e). Como 

se dá, então, a objeção de Cebes? 

 

3.1.14 O Pensamento Puro e a Morte do Tecelão  

   

Considerando que o objeto mais importante da onto-epistemologia do Fédon é a morte 

para o filósofo, se considera sumamente importante recorrer àquela pergunta fundamental 

sobre tal objeto, a saber, segundo o pensar filosófico, é a morte alguma coisa? Como é 

possível captar o conhecimento verdadeiro sobre a morte e sobre a imortalidade, por meio do 

pensamento filosófico? Aliás, qual é o discurso sobre a morte que pode ser considerado 

verdadeiro, o do vulgo, o de Sócrates ou aquele de Símias e Cebes?  Ora, Cebes diz que a 

objeção de Símias continua a ser tão passível de refutação quanto o argumento apresentado 

por Sócrates. Cebes ressalta que, apesar de não haver nada naquele argumento que vá contra a 

sua forma de pensar, que apesar daquele argumento ter sido apresentado de modo satisfatório, 

mesmo assim, ele não é obrigado a admitir que a alma realmente existiu antes de assumir  a 

forma humana (vide 86e-87a). Ademais, para Cebes, a alma é mais vigorosa e durável que o 

corpo; em todos os pontos a alma é superior ao corpo. Já no argumento de Símias o que 

continua a viver é justamente o mais frágil, ou seja, a lira quebrada que corresponde ao corpo 

naquela analogia. Por isso, Cebes não concorda com o argumento de Símias (87a). Ele diz que 

é necessário que o que é mais durável continue a viver (87b). Então, qual a fundamental 

diferença de perspectiva que leva tanto Cebes quanto Símias a objetarem o conhecimento de 

Sócrates sobre a morte? Sem compreender tais perspectivas, tanto a do filósofo quanto a do 

vulgo, a de Cebes e a de Símias, é impossível compreender o que é a morte segundo o pensar 

filosófico. Portanto, cabe aqui perguntar qual é o método que leva esses interlocutores a 

objetar o conhecimento do filósofo. Qual é o método da objeção de Cebes? 

É importante recordar que na argumentação de Sócrates a morte é investigada a partir 

da perspectiva de uma pergunta da seguinte ordem: “segundo o pensar filosófico, 'é' a morte 

alguma coisa”? Tal pergunta exige uma onto-epistemologia sobre a morte? Uma pergunta de 

tal ordem exige, no mínimo, uma definição de morte capaz de guiar toda e qualquer coisa que 
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se afirme sobre algo que morre, principalmente sobre a morte daquilo é do âmbito apenas 

inteligível, do âmbito do pensamento puro, daquilo que é de natureza distinta da do corpo, de 

natureza incorpórea, invisível e divina. Aliás, se por um lado, a alma pensada pelo filósofo 

não é derivada do corpo, por outro lado, na objeção de Símias, a harmonia derivada do 

dedilhar das cordas de uma lira, apesar de ser considerada incorpórea, invisível e divina, dura 

apenas enquanto ocorre esse dedilhar. Já a lira e suas cordas quebradas permanecem, mesmo 

quando a harmonia já se dissolveu. Nesse caso, a harmonia, considerada invisível, incorpórea 

e divina, além de ser menos durável e mais frágil, é também derivada daquilo que é terreno, 

corpóreo e humano. Curiosamente, essa objeção não segue a perspectiva de uma pergunta da 

seguinte espécie: segundo o pensar, “é” a dissolução da harmonia alguma coisa? A 

abordagem de Símias desconsidera a importância de uma definição de dissolução, ou de 

morte, ao contrário da investigação do filósofo que guia sua investigação tendo em vista tal 

indagação sobre a morte. 

O tebano Cebes apresenta o seguinte raciocínio contra a imagem da lira: a objeção de 

Símias é o mesmo que dizer o seguinte sobre a morte de um velho tecelão: a) O bom do velho 

tecelão não está morto, sobrevive em alguma parte. b) A prova de que o velho tecelão 

continua a viver é o vestuário que ele usava, que ele próprio tecera, que se encontra em bom 

estado e ainda não foi destruído. c) Para quem não concorde com esse raciocínio, se deve 

fazer a seguinte pergunta: “Qual dos dois, em seu gênero, é mais durável, o homem ou a veste 

de que se serve e traz no corpo”? Obviamente, a resposta esperada para tal pergunta é a de que 

o homem é o mais durável. Mas, neste caso, a existência do menos durável garante a 

sobrevivência do mais durável. Portanto, se a resposta for: o mais durável é o homem porque 

o menos durável continua a sobreviver, então, a resposta não será verdadeira, uma vez que da 

sobrevivência do menos durável não se segue, necessariamente, a sobrevivência do mais 

durável. Além disso, é necessário que o que é mais durável continue a viver. Logo, qualquer 

um pode perceber a ingenuidade de tal argumento. Por isso, o desfecho da objeção de Cebes 

contra Símias segue o seguinte raciocínio: se a morte do tecelão ocorre após ele ter usado uma 

multidão de tais vestuários, mas antes daquela que foi sua última vestimenta, do fato do 

tecelão ter usado uma multidão de seus vestuários, mas ter morrido antes daquela que foi sua 

última vestimenta não se encontra razão para se afirmar que esse homem seja inferior e mais 

frágil que essa última, ou qualquer uma de suas vestes (vide 87d). Ora, se o homem vestiu 

milhares de vestes, durante muitos anos, essa última não determina sua durabilidade, nem sua 

fragilidade. Logo, o argumento que se baseia na pouca durabilidade da harmonia é refutável. 

Nessa argumentação de Cebes também não se encontra a importância da pergunta sobre o que 
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“é” a morte, apenas se dá importância ao “como” e ao “quando” se dá a morte. Portanto, trata-

se da investigação direta sobre os fenômenos que ocorrem em torno daquilo a que se dá o 

nome de morte. É essa a perspectiva a partir da qual o filósofo pensa a morte? 

Para refutar também a argumentação de Sócrates, o tebano segue o seguinte raciocínio: 

aquilo que está dito sobre o tecelão e seu vestuário é aplicável ao argumento que fora 

apresentado sobre alma e seu corpo. Ou seja, mesmo que se diga que cada alma usa diversos 

corpos por viver muitos anos, que renova muitas vezes seu vestuário, se pode dizer ainda que 

no dia em que vai ser destruída se vestirá com aquela que vai ser sua última veste. Além 

disso, depois da destruição dessa alma não tardaria em apodrecer e desaparecer 

definitivamente sua última veste. Logo, não é aceitável o argumento que fora apresentado, 

não é possível estar convicto de que mesmo depois da morte do corpo a alma continue a viver 

em algum lugar. Isto significa que aquele corpo que morreu pode ter sido a última veste dessa 

alma. Por isso, Cebes acrescenta que não é possível estar convicto da imortalidade da alma, 

mesmo alguém dizendo que a alma viveu antes do nascimento em forma humana, que depois 

da morte do corpo algumas almas continuam renascendo para ter novas mortes e que a alma é 

bastante forte para fazer frente a esses repetidos renascimentos. Para Cebes, mesmo com todas 

essas afirmações não é possível dizer que a alma não se esgota num último renascimento, pois 

ninguém pode conhecer essa última morte. Por isso, Cebes acha que não há homem que possa 

estar tranquilo diante da morte, a menos que seja capaz de provar que alma seja totalmente 

imortal e imperecível (vide 88a-b). Aqui Cebes parece ter penetrado o cerne da questão sobre 

a morte, mas está apenas dizendo que pode haver várias mortes, inclusive uma última que não 

pode ser conhecida. 

A objeção de Cebes vai por um caminho semelhante ao da objeção de Símias, pois, se 

por um lado o tebano da alma/harmonia mostra uma alma que é produto posterior das funções 

do corpóreo, Cebes, apesar de aceitar que a alma possa ser anterior ao corpo, diz que nada 

garante que ela sobreviva quando esse corpo morrer (87a). Ou seja, Cebes não desconsidera 

questão da anterioridade da alma como no argumento de Símias, mas sim sua sobrevivência à 

morte do corpo. Ora, em ambos os casos as objeções seguem uma linha de raciocínio que está 

relacionada à temporalidade das ocorrências, ou seja, os interlocutores não se concentraram 

na argumentação do que “é” a morte, do que “é” a alma como ocorre no discurso de Sócrates 

em torno da distinção entre as duas naturezas. Tanto Símias quanto Cebes se detêm nas 

ocorrências espacio-temporais que se dão para a morte e para a alma, tanto na forma humana 

quanto depois da alma deixar o corpo humano. Tais interlocutores assumem o lugar de 

investigadores dos aspectos fenomênicos, não dos aspectos onto-epistemológicos da 
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explicação de Sócrates que leva em conta o pensamento puro como meio de investigação. 

Quando se considera a purificação do pensamento em tal investigação, as coisas que 

realmente não são de natureza inteligível devem ser descartadas como entraves na 

investigação. Porém, tanto Símias quanto Cebes continuam valorizando o método de 

observação direta dos fenômenos, mesmo que esteja implícito na exposição do argumento da 

reminiscência que tal método não garante o conhecimento verdadeiro, já que observar 

diretamente um fenômeno pode conduzir à recordação de outra coisa, ou seja, pode conduzir 

ao conhecimento de outra coisa.  

O que é mais durável a alma ou o corpo? Qual dos dois, em seu gênero, é mais 

durável: o homem ou a veste de que se serve e traz no corpo? Qual a diferença fundamental 

entre essas duas perguntas? Ambas se referem à durabilidade de objetos, a saber, da alma, do 

corpo, do homem e das vestes do homem. Contudo, é necessário investigar se as naturezas 

desses objetos colocados em questão são idênticas e se elas podem ser pensadas sob a mesma 

perspectiva. A propósito, Cebes parece levantar sua questão como se todos esses objetos 

fossem da mesma natureza. Por exemplo, Cebes objeta à argumentação de Símias, mas 

permanece na mesma perspectiva. Para Cebes, a argumentação de Símias é o mesmo que 

dizer que o bom de um velho tecelão não está morto logo após sua morte e que a prova disto é 

a permanência bem conservada do vestuário que ele próprio tecera e usava. Que resposta 

parece ser a mais lógica diante da pergunta: Qual dos dois, em seu gênero, é mais durável: o 

homem ou a veste de que se serve e traz no corpo? Caso a resposta seja: "o homem", então, 

será consequência lógica dizer: o homem permanece se as vestes menos duráveis do que ele 

continuam não destruídas após a morte desse homem, é necessário que tal homem, que é mais 

durável do que essas vestes, esteja vivo em algum lugar enquanto essas vestes durarem. 

Porém, Cebes diz a Símias que qualquer um pode perceber que tal argumento é ingênuo e que 

as coisas não se passam assim (vide 87b-c). Ora, se é verdade que o desaparecimento do 

tecelão ocorre após ele haver tecido e usado uma multidão de tais vestuários, mas ocorre antes 

daquela que foi sua última vestimenta, disso não segue que esse tecelão seja menos durável e 

mais frágil do que suas vestimentas (87c-d).  

Ocorre, porém, que a morte “é” alguma coisa que somente o pensamento puro pode 

conhecer; no entanto, as imagens usadas tanto por Símias quanto por Cebes não levam isso 

em consideração. Aliás, esse tem sido o esforço de Sócrates em sua defesa, mostrar como se 

pode pensar a morte filosoficamente. Porém, os tebanos continuam abordando o problema da 

morte a partir de uma perspectiva sensível, carregada de imagens corpóreas e sensíveis, o que 

impossibilita o pensamento puro sobre tal objeto. 
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3.1.15 Fédon Retoma a Narrativa  

  

Sem considerar a perspectiva do que é a morte para o filósofo, as objeções de Símias e 

Cebes não só parecem imbatíveis, mas são propiciadoras da angústia de seus interlocutores, 

(vide 88b-c). Parece que esses dois tebanos não só anularam a argumentação anterior sobre a 

morte para o filósofo, mas também parece que eles fecharam qualquer possibilidade de 

sustentação futura daquela argumentação. Ora, se, como Cebes quer fazer parecer, aquilo que 

é chamado de última morte da alma não pode ser conhecido, então, todas as portas se 

encontram fechadas para uma defesa por parte do filósofo. Aliás, tanto o próprio narrador do 

diálogo, Fédon, de modo inquisidor, ressalta que, ou não há solução para tais objeções ou a 

própria questão não comporta certeza, quanto seu interlocutor, Equécrates, questiona qual será 

o argumento em que se pode confiar (vide 88c-d). Com toda essa angustiante incerteza 

propiciada aos interlocutores, não estaria o autor do Fédon criando às circunstâncias 

adequadas para uma argumentação mais aprofundada sobre a morte para o filósofo? É curioso 

o modo como Equécrates diz que sempre deu assentimento à tese da alma/harmonia e que 

essa teoria exerce sobre ele um poder maravilhoso. Contudo Equécrates sente grande 

necessidade de que, partindo de novas razões lhe seja demonstrado que a morte do corpo não 

é seguida da morte da alma. No que se fundamentará a defesa de Sócrates contra tais objeções 

é o que esperam saber todos. Fédon antecipa a defesa do filósofo dizendo que muitas vezes se 

maravilhou diante de Sócrates, que nunca sentiu tanta admiração por ele quanto naquelas 

horas finais, que não há nada de extraordinário em que um homem como Sócrates seja capaz 

de responder a tais objeções. Fédon acrescenta que o que há de maravilhoso da parte do 

filósofo é, antes de tudo, o bom humor, a bondade, o ar interessado com que acolhia as 

objeções daqueles moços e a finura com que avaliou e curou o efeito de tais objeções nos 

presentes que pareciam uns fugitivos. Fédon diz ainda que a voz de Sócrates os alcançou e os 

fez voltar ao exame do argumento (vide 88d-89a). 

Sócrates retoma a discussão sobre a morte recordando que a dúvida e o temor de 

Símias se fundamentam na crença de que, sendo a alma mais bela e mais divina do que o 

corpo, venha a morrer antes dele, pois essa alma/harmonia nada mais é do que um derivado 

do dedilhar das cordas de uma lira. Portanto, na objeção de Símias, a alma é menos durável 

que o corpo e a morte consiste na dissolução da alma ao cessar o dedilhar da lira (corpo) que a 

produzia. Essa perspectiva não diz o que é a morte, diz apenas quando e como ela acontece, a 

saber, no momento em que cessa o dedilhar da lira. Nesse caso, a alma é tão material quanto o 
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som da harmonia (vide 91c-d). Quanto a Cebes, este pensa que a alma é mais durável do que 

o corpo, mas é difícil saber se a alma, depois de gastar muitos corpos sucessivamente, não se 

dissolve ao gastar um que seria seu último corpo. Na objeção de Cebes a alma é mais durável 

que o corpo, e a morte consiste na dissolução da alma após a dissolução de um último corpo. 

Essa perspectiva também não diz o que a morte é, diz apenas como e quando acontece (vide 

91c-d). 
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TERCEIRO CAPÍTULO 

 

4. O ARGUMENTO DA REMINISCÊNCIA E A RESPOSTA A SÍMIAS  

 

Curiosamente, o argumento que Sócrates traz de volta nesse passo do diálogo é o 

argumento da reminiscência, aquele que diz que é necessário que a alma tenha vivido no 

Hades antes de nascer em forma humana, vide (91e-92a). Ora, se tanto a lira quanto as vestes 

do tecelão são de natureza humana, visível e corpórea, não é contraditório que tanto Símias 

quanto Cebes aceitem o argumento da reminiscência? Parece não ser em vão que Sócrates 

antes de entrar nessa resposta tenha feito um longo comentário sobre aqueles que aceitam 

argumentos sem os compreender (vide 89b-91e). Com isto se quer dizer que, não pode ter 

compreendido o argumento da reminiscência aquele que aceita que a harmonia, sendo 

composta por matéria sonora, derivada do dedilhar de uma lira, seja ao mesmo tempo algo 

humano e tenha existido antes de assumir a forma humana. Do mesmo modo não é possível, 

por um lado, afirmar que a alma existia antes de tomar a forma corpórea do homem e, por 

outro lado, dizer que ela é composta por coisas que ainda não existiam. Nesse caso, a alma 

não pode ser igual à harmonia descrita por Símias, de acordo com o que objeta Sócrates em 

92a-b. A propósito, o tebano acaba por reconhecer que, por um lado, a alma da qual fala o 

argumento da reminiscência, antes de animar um corpo humano tem sua própria realidade, 

mas, por outro lado, uma harmonia, ou qualquer outra coisa compósita, além de não poder ter 

qualidades diferentes daquelas que possuem os elementos dos quais são feitas, não podem 

fazer ou sofrer senão aquilo que fazem ou sofrem as coisas que as compõem. Sendo assim, a 

harmonia não poder reger os elementos de que é composta; pelo contrário ela acaba sendo 

regida por esses elementos. A harmonia sofre variações de acordo com as variações de seus 

elementos constituintes, pode ser mais harmônica ou menos harmônica, mas, a alma da qual 

fala Sócrates não é nem mais nem menos alma do que outra alma e pode se contrapor aos 

movimentos do corpo. Então, é absurdo dizer que uma harmonia soa ou se move de modo 

contrário aos seus elementos constituintes. Por isso, a proposição do argumento da 

alma/harmonia descrita por Símias não é sustentável, de acordo com o que se encontra em 

92d- 95a. Há aqui indícios de que a exposição de Sócrates sobre a purificação do pensamento 

e a natureza da alma não fora compreendida por seus ouvintes. Isto exige um novo reforço na 

argumentação que aprofunde a distinção entre as duas naturezas. 
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4.1 Confusão Entre Causa e Fenômeno.  

 

Para aprofundar sua argumentação Sócrates responde a Cebes (95a-e). A resposta a 

Cebes começa aludindo à uma fábula sobre aquele que construiu Tebas com uma harmonia, 

ou seja, sobre Anfião. Em seguida Cebes elogia Sócrates por causa de sua prova contra o 

argumento de Símias. Então, Sócrates delimita o problema que deve ser discutido do seguinte 

modo: 

 

Ora, o essencial do que queres saber é isto: desejas que se demonstre que 

nossa alma é indestrutível e imortal; sem o que, para o filósofo que está 

próximo de morrer, a confiança, a convicção de ir encontrar no além, depois 

da morte, uma felicidade que jamais teria alcançado se vivesse doutra forma, 

essa confiança seria, pensas, desarrazoada e tola. (Fédon 95b-c)
79

. 

 

  

Segundo a objeção de Cebes, mostrar que a alma é forte e superior ao corpo, ou seja,  

divina e que existia antes de tomar a forma humana, não prova que a alma é imortal, mas 

apenas que ela dura muito, que sua existência anterior preencheu um tempo incalculável com 

uma multidão enorme de conhecimentos e de ações. Cebes diz que essa prova não confere 

imortalidade à alma, pois o próprio fato dela nascer num corpo humano marca o início de seu 

fim, ou uma espécie de doença, ou seja, é num estado de miséria que a alma vive essa 

existência humana, ademais, quando a termina por aquilo a que se chama morte, essa alma é 

destruída. Ora, para Cebes é indiferente saber se a alma renasce em corpos humanos uma só 

ou muitas vezes; portanto, para esse tebano, quem não tem certeza, nem sabe provar que a 

alma é imortal, deve temer a morte se não for tolo; cada ser humano deve recear por sua morte 

(vide 95c-d).  

Nota-se que o pensamento de Cebes ainda está contaminado pela falta de compreensão 

da morte para o filósofo e se fundamenta exclusivamente no aspecto fenomênico daquilo a 

que se chama morte, e daquilo a que se chama vida. Cebes raciocina a partir da perspectiva da 

investigação direta dos fenômenos espacio-temporais. Então, depois de uma longa pausa 

absorvido pelo silêncio meditativo, Sócrates anuncia a perspectiva a partir da qual 

desenvolverá sua defesa e coloca o problema do seguinte modo:  

 

- Não é coisa sem importância, Cebes, o que procuras. A causa da geração e 

da corrupção de todas as coisas, tal é a questão que devemos examinar com 

cuidado. Se o desejares, poderei relatar-te detalhadamente as minhas 
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experiências a esse respeito. E se vires que uma ou outra coisa do que eu 

disser é útil aproveita-a para reforçar tua tese. (Fédon 95e – 96a)
80

. 

 

Sócrates segue mostrando como procedem aqueles que fundamentam seus 

conhecimentos na investigação direta dos fenômenos. Então, de modo estratégico o filósofo 

passa a descrever diversos tipos de investigação fenomenológica, mas com o intuito de 

mostrar um método de investigação que não se fundamenta na investigação direta dos 

fenômenos. Seu primeiro golpe na luta contra Cebes é colocar como centro de sua questão a 

verdadeira causa da geração e da corrupção de todas as coisas. O segundo golpe é colocar a 

história de sua própria investigação direta dos fenômenos como contraponto ao que vai dizer 

em seguida. Por isso, Sócrates refaz a história de seu exame da natureza do seguinte modo: 

"...em minha mocidade senti-me apaixonado por esse gênero de estudos a que dão o nome de 

“exame da natureza”; parecia-me admirável, com efeito, conhecer as causas de tudo, saber por 

que tudo vem à existência, por que perece e porque existe". (Fédon 96a) 
81

. 

Foram os seguintes os temas da investigação de Sócrates enquanto investigador da 

natureza: os seres vivos se originam de uma putrefação em que tomam parte o frio e o calor 

como pretendem alguns? É o sangue, o ar, o fogo ou o próprio cérebro que faz o homem 

pensar quando lhe dá as sensações de ouvir, ver e cheirar, das quais resulta, a memória, a 

opinião e, quando estabelecidas, o conhecimento? Como é que tudo isso se corrompe? Como 

se dão os fenômenos que se passam na abóbada celeste e na terra? (96c-d). Ora, todas essas 

questões são colocadas do ponto de vista de uma investigação direta dos fenômenos; as causas 

aí procuradas são, na verdade, fenômenos, mecanismos. Logo, as respostas serão, 

consequentemente, fundamentadas em fenômenos, mecanismos. Por isso, a ironia de Sócrates 

é uma estratégia importante para chegar à onto-epistemologia da verdadeira causa. É, 

portanto, necessário desconstruir falsas noções de causa antes de alcançar o ponto decisivo da 

defesa do filósofo. Isto somente ocorrerá pela desconstrução do pseudo-conhecimento. 

Sócrates começa a desconstruir o pseudo-conhecimento propiciado pelo método de 

investigação direta dos fenômenos por meio de uma ironia, ou seja, declarando sua própria 

inaptidão para tal método (vide 96c). Contudo, ao relatar as coisas das quais julgava ter 

conhecimento certo, nota-se que Sócrates não era inapto como diz em sua ironia, apenas 

passou a ver de outra perspectiva os mesmo problemas. Por exemplo, ao dizer que antes 

acreditava que as causas que determinam o crescimento do homem eram o comer e o beber, o 

adicionar pelos alimentos, carne a carne, ossos aos ossos, substância semelhante à substância 
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semelhante, então, o volume antes pequeno, aumenta, assim, o homem antes pequeno se torna 

grande, Sócrates não está, na verdade, demonstrando sua própria inaptidão, mas a daqueles 

que continuam a defender essa perspectiva, por isso se acredita que Sócrates esteja sendo 

irônico. Ora, se, quando um homem grande é visto ao lado dum pequeno, alguém diz que a 

causa dele ser maior do que o pequeno é a medida de uma cabeça, mas esse alguém diz 

também que um cavalo pode ser maior do que outro cavalo pela medida de uma cabeça, esse 

alguém está dizendo que a medida de uma cabeça pode ser causa tanto para o tamanho de um 

homem quanto para o tamanho de um cavalo, logo, a medida de uma cabeça é, ao mesmo 

tempo, causa de várias coisas. Se, do mesmo modo alguém diz que o dez é maior do que o 

oito por causa do acréscimo do dois, e dois côvados é uma medida maior do que um côvado 

por causa do acréscimo da metade de dois, logo, esse alguém está dizendo que o acréscimo 

pode ser causa tanto do dez quanto do dois (vide 96e). Ademais, na adição de uma unidade a 

outra unidade qual dessas duas unidades se torna duas pela adição? O encontro dessas 

unidades é a causa do dois? Ora, quando as duas unidades estavam separadas uma da outra, 

cada uma era uma, não havia duas unidades, pela aproximação elas se tornam realmente duas, 

ou continuam sendo unidades mesmo estando próximas? A adição é causa do dois? Mas, se 

alguém divide uma unidade, pela divisão ela se torna duas? Então, qual é a verdadeira causa 

do dois, a adição ou a divisão? A junção ou a separação? Ambas essas operações são 

contrárias uma à outra, mas se diz que ambas são causas do mesmo dois. Essas operações 

tornam as unidades multiplicidades? O um deixa de ser um através dessas aproximações e 

separações? O que é ser um? Por que o um é um? Sócrates diz que nem sabe porque o um é 

um e conclui suas considerações sobre o exame da natureza que se fundamenta na 

investigação direta do fenômeno do seguinte modo: "Enfim, e para dizer tudo, não sei 

absolutamente como qualquer coisa tem origem, desaparece ou existe, segundo este 

procedimento metodológico. Escolhi então outro método, pois, de qualquer modo, este não 

me serve". (Fédon 97b) 
82

. 

O próximo passo de Sócrates será discorrer sobre a visão de Anaxágoras que dizia ser 

a Inteligência, ou o Espírito o ordenador e a causa de todas as coisas (97b-c). Desse modo, 

Sócrates parece ir aprofundando o diálogo para uma perspectiva onto-epistemológica, 

retirando a causa da geração e corrupção das coisas de um âmbito sensível para uma visão 

cada vez mais inteligível. No entanto, ao trazer a visão de Anaxágoras para o seu discurso 

Sócrates está novamente sendo estratégico em sua luta contra o argumento de Cebes. Ora, 

considerar a inteligência como causa universal seria vantajoso em muitos aspectos para a 
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defesa de Sócrates, pois a Inteligência ordenaria tudo e tudo faria da melhor forma possível, 

de acordo com o que é melhor para cada coisa, ou seja, segundo o bem de cada coisa, vide 

(97c). O bem de cada coisa deveria, portanto, ser o aspecto mais importante da visão de 

Anaxágoras. Isto quer dizer que, se alguém quisesse encontrar a causa de cada coisa, segundo 

a qual nasce, perece, ou existe, deveria encontrar qual é a melhor maneira  dessa coisa existir, 

sofrer, ou produzir ação. Então, o investigador deveria buscar o que é melhor e mais perfeito, 

pois ao encontrar o melhor e mais perfeito terá, necessariamente, encontrado também o que é 

o pior de cada coisa, visto que são objetos da mesma ciência (vide 97d). Desse modo Sócrates 

declara o que esperava da visão de Anaxágoras do seguinte modo: 

 

Pensando desta forma, exultei acreditando ter encontrado em Anaxágoras o 

explicador da causa, inteligível para mim, de tudo que existe. Esperava que 

ele iria dizer-me, primeiro se a terra é plana ou redonda, e, depois de o ter 

dito, que a explicação acrescentasse a causa e a necessidade desse fato, 

mostrando-me ainda assim como é ela a melhor. Esperava também que ele, 

dizendo-me que a terra se encontra no centro do universo, ajuntasse que, se 

assim é, é porque é melhor para ela estar no centro. Se me explicasse tudo 

isso, eu ficaria satisfeito e nem sequer desejaria tomar conhecimento de outra 

espécie de causas. Naturalmente, a propósito do sol eu estava pronto também 

a receber a mesma espécie de explicação, e da mesma forma para a lua e os 

outros astros, assim como também a respeito de suas velocidades relativas 

como de suas revoluções e de outros movimentos que lhes são próprios. 

(Fédon 97d-98a) 
83

. 

 

De acordo com a opinião de Sócrates, quando Anaxágoras disse que a causa da 

ordenação das coisas é a Inteligência deveria ter sustentado que é essa a única e a melhor 

causa, que é a melhor para cada coisa e para o conjunto de todas as coisas. Era justamente isso 

que Sócrates esperava das palavras de Anaxágoras, porém, apesar de ter passado a ler o mais 

depressa, entusiasmado e com muita atenção os livros de Anaxágoras para conhecer o que é o 

melhor e o pior das coisas, eis que Sócrates vê a esperança se afastando de si, pois à medida 

que avançava e investigava mais e mais, notava que Anaxágoras não fazia nenhum uso da 

Inteligência, nem lhe atribuía realmente papel algum como causa na ordenação do universo. 

Então, Sócrates diz que, na verdade, Anaxágoras ia procurar tal causa no éter, no ar, na água e 

em muitas outras coisas absurdas (vide 98a-c). A contradição mais importante que Sócrates 

encontra nos escritos de Anaxágoras é a seguinte: 

 

Parecia-me que ele se portava como um homem que dissesse que Sócrates 

faz tudo o que faz porque age com o seu espírito; mas que, em seguida, ao 
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tentar descobrir as causas de tudo o que faço, dissesse que me acho sentado 

aqui porque meu corpo é formado de ossos e tendões, e os ossos são sólidos 

e separados uns dos outros por articulações, e os tendões contraem e 

distendem os membros, e os músculos circundam os ossos com as carnes, e a 

pele a tudo envolve! Articulando-se os ossos em suas articulações, e 

estendendo-se e contraindo-se, sou capaz de flexionar os meus membros, e 

por este motivo é que estou sentado aqui, com os membros dobrados. Tal 

homem diria coisas a propósito de nossa conversa, e assim é que 

consideraria como causa dela a voz, o ar, o ouvido e muitas outras coisas – 

mas, em realidade, jamais diria quais são as verdadeiras causa disso tudo... 

(98 c-d)
84

. 

 

Desse modo, mais uma vez Sócrates segue desconstruindo o pseudo-conhecimento que 

se dá pela investigação direta dos fenômenos, negando  e aprofundando o diálogo no sentido 

de uma causa que somente pode ser encontrada por meio do pensamento puro, sem os 

entraves derivados do corpo e das sensações. Todo o esforço de Sócrates parece ser para 

retirar o diálogo do âmbito de uma investigação sensível para fazê-lo culminar numa 

perspectiva onto-epistemológica, na qual, o aspecto inteligível do conhecimento seja 

privilegiado. Ora, o método do filósofo consiste num processo de cognição negativo que é, ao 

mesmo tempo, recíproco a um estado cognitivo resultante da recordação das Formas perfeitas. 

Por isso, ao invés de encontrar as causas nos mecanismos dos fenômenos investigados, como 

o faria Anaxágoras, Sócrates insiste em que a verdadeira causa deve ser encontrada na 

inteligência organizadora desses fenômenos. Portanto, não são mecanismos do corpo que o 

fazem estar ali sentado na prisão, mas sim o fato de os atenienses terem feito uso da 

inteligência e julgado melhor condená-lo à morte, e, por isso, ao fazer uso de sua própria 

inteligência pareceu-lhe melhor ficar ali, e mais justo aceitar a punição decretada por esses 

atenienses. Isto significa que a inteligência é aquilo que realmente organiza os fenômenos e 

seus mecanismos (vide 98e).  

A propósito, o mesmo Sócrates que teve uma oportunidade para fugir do cárcere não 

se aproveitou dela porque tinha a convicção de que um cidadão deve obedecer sempre à lei 

que organiza a Pólis. Por isso, faz a seguinte distinção entre os mecanismos corpóreos e a 

inteligência: 

 

Pelo Cão. Estou convencido de que estes tendões e estes ossos já poderiam 

há muito tempo se encontrar perto de Mégara ou entre os Beócios, para onde 

os teria levado uma certa concepção do melhor, se não me tivesse parecido 

mais justo e mais belo preferir à fuga e à evasão a aceitação, devida à 

Cidade, da pena que ela me prescreveu! Dar o nome de causas a tais coisas 

seria ridículo. Que se diga que sem ossos, sem músculos e outras coisas eu 
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não poderia fazer o que me parece, isso é certo. Mas dizer que é por causa 

disso que realizo as minhas ações e não pela escolha que faço do melhor e 

com inteligência – essa é uma afirmação absurda. Isso importaria, nada mais 

nada menos, em não distinguir duas coisas bem distintas, e em não ver que 

uma coisa é a verdadeira causa e outra aquilo sem o que a causa nunca seria 

causa (98e-99a)
85

. 

 

Através das palavras mencionadas acima, além de estabelecer uma clara distinção 

entre os mecanismos fenomênicos e sua verdadeira causa Sócrates estabelece também uma 

clara reciprocidade entre a causa e os fenômenos. Ora, se uma coisa é a verdadeira causa e 

outra aquilo sem o que a causa nunca seria causa, isto implica, necessariamente, em não poder 

haver aquilo que é chamado de causa sem a existência daquilo que é causado por ela. 

Portanto, se é correto dizer que a alma é aquilo que anima o corpo, que não há movimento 

sem alma, que a alma é o princípio do corpo, então, é necessário que jamais possa haver alma 

sem corpo, nem corpo sem alma. Eis aqui, portanto, uma questão que deve ser aprofundada! 

No Fédon Sócrates não está mostrando uma alma que existe, em algum lugar, separada do 

corpo de modo espacio-temporal. Ocorre, porém, que nesse diálogo existem vários aspectos 

daquilo a que se dá o nome de corpo; tais aspectos devem ser levados em conta na 

interpretação dessa obra. E, com base na afirmação que está acima, mesmo que a alma no 

Fédon seja invisível, incorpórea, inteligível, mesmo assim somente pode ser uma alma no 

caso em que anima algo que não seja ela mesma. Em outros termos, não há alma sem aquilo 

que a alma anima, não há alma sem corpo. Portanto, é necessário pensar a morte de uma 

perspectiva completamente diferente, distinta da mera abordagem de uma investigação direta 

dos fenômenos espacio-temporais entre corpo e alma. A questão da morte nesse diálogo não é 

simplesmente fenomênica; ele exige um pensar onto-epistemológico que justifique tanto o 

aspecto inteligível quanto o sensível da relação entre a alma e o corpo. Acredita-se que seja 

por isso que todo o esforço de Sócrates consiste em levar seus interlocutores a um ponto em 

que o discurso sobre a morte sai da abordagem da investigação direta dos fenômenos para a 

perspectiva do pensamento puro, a partir do que a verdadeira causa da geração e da corrupção 

das coisas, a natureza da alma e a própria morte são pensadas sem os entraves dos derivados 

das sensações. Sócrates prepara seus interlocutores com a questão da verdadeira causa, pois é 

justamente esse o tema que pode levá-los a uma onto-epistemologia focada no pensamento 

puro e acrescenta o seguinte sobre aqueles que insistem na investigação direta dos fenômenos: 
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Todavia, é a isso que aqueles que erram nas trevas, segundo me parece, dão 

o nome de causa, usando impropriamente o termo. O resultado é que um 

deles, tendo envolvido a terra num turbilhão, pretende que seja o céu o que a 

mantém em equilíbrio, ao passo que para outro ela não passa de uma espécie 

de gamela, à qual o ar serve de base e de suporte. Mas quanto à força, que a 

dispôs para que essa fosse a melhor posição, essa força, ninguém a procura; 

e nem pensam que ela deva ser uma potência divina. Acreditam, ao 

contrário, haver descoberto um Atlas mais forte, mais imortal e mais 

garantidor da existência do universo do que esse espírito; recusam-se a 

aceitar que efetivamente o bom e o conveniente formem e conservem todas 

as coisas (99b-c)
86

. 

 

A respeito do método naturalista de investigação direta dos fenômenos Sócrates diz 

que, através de tal abordagem não lhe foi possível, porém, adquirir o conhecimento da 

verdadeira causa, pois nem ele mesmo o conseguiu nem o recebeu de pessoa alguma (vide 

99c-d). Com tais declarações o filósofo está, na verdade, preludiando seu método de 

investigação, sua segunda forma de navegar na investigação sobre a causa da geração e da 

corrupção de todas as coisas. É, justamente a partir dessa segunda navegação que Sócrates 

alcançará o pico de sua metafísica, de sua onto-epistemologia fundamentada pelo pensamento 

puro, pelo pensar que não leva consigo os entraves derivados do corpo, quer esses entraves 

sejam as sensações, quer sejam as imagens derivadas dessas sensações. Então, o filósofo 

anuncia sua segunda navegação com a seguinte pergunta: "Mas quererias, estimado Cebes, 

que descrevesse a segundo excursão que realizei em busca dessa causalidade? – é impossível 

que alguém o deseje mais do que eu – respondeu Cebes". (99d)
87

. 

 

4.1.1 A Investigação Direta dos Fenômenos e a Investigação Ideal  

 

Finalmente Sócrates descreve o método do qual fará uso, ou seja, o método de 

investigação Ideal dos objetos. Nessa nova navegação o filósofo começa por fazer uma 

analogia entre a investigação de um eclipse do sol e a investigação ideal (99d-e): 

 

Então – prosseguiu Sócrates – minha esperança de chegar a conhecer os 

seres começava a esvair-se. Pareceu que deveria acautelar-me, a fim de não 

vir a ter a mesma sorte daqueles que observam e estudam um eclipse do sol. 

Algumas pessoas que assim fazem estragam os olhos por não tomarem a 

precaução de observar a imagem do sol refletida na água ou em matéria 

semelhante.
88
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A expressão “observar a imagem do sol refletida na água ou em matéria semelhante” 

se refere àquilo que possui a qualidade de mediador ou medianeiro nesse tipo de investigação, 

ou seja, se refere a um espelho. Como está implícito no texto, tal espelho pode refletir a partir 

da superfície da água ou a partir da superfície de matéria semelhante. Isto quer dizer que o 

que importa é que seja um espelho que reflita a imagem do sol de modo mediato e não de 

modo imediato, pois a investigação imediata, ou investigação direta desse fenômeno poderia 

cegar o investigador. Por isso Sócrates diz: "Lembrei-me disso e receei que minha alma viesse 

a ficar completamente cega se eu continuasse a olhar com os olhos para os objetos e tentasse 

compreendê-los através de cada um de meus sentidos. Refleti que deveria buscar refúgio nas 

idéias e procurar nelas a verdade das coisas".89 

 Um dos aspectos mais importantes a ser considerado em tal analogia é que esse tipo 

de investigação é também uma investigação por imagem. Contudo, não deve escapar da 

atenção do intérprete o fato de que essa imagem deve estar refletida num espelho. Então, o 

espelho antecede a imagem e tem importância fundamental nesse método de investigação. Isto 

quer dizer que, se o primeiro critério a ser adotado nessa forma de investigação é o de tomar a 

mesma precaução que deve tomar aquele que investiga um eclipse solar, ou seja, observar a 

imagem do sol através do espelho da água ou de matéria semelhante, é necessário conhecer o 

mínimo suficiente sobre a natureza de um espelho. Ora, o que se chama espelho nessa 

analogia não é material. Isto quer dizer que o espelho não é idêntico à matéria do que é feito, é 

algo que se dá nessa matéria sem estar sujeito a ela, por isso, o verdadeiro espelho pode estar 

presente em várias matérias semelhantes. Com isto se quer dizer que, assim como o quente 

pode ser comportado por várias coisas sensíveis sem ser idêntico a tais coisas, o verdadeiro 

espelho é aquilo que especula, que espelha, que reflete numa dada coisa sensível sem ser a 

própria coisa sensível. O verdadeiro espelho continua sendo espelho independentemente da 

coisa sensível que participa dele. Continua sempre do mesmo modo apesar de refletir as 

imagens de tudo que é colocado diante dele, é puro apesar das imagens que reflete. Ademais, 

qualquer sujeira sobre a superfície especular não pode contaminar o verdadeiro espelho, pois 

o verdadeiro espelho volta a espelhar assim que seja purificado de tal sujeira. A propósito, as 

imagens refletidas no espelho desse tipo de investigação são diferentes das imagens refletidas 

na investigação direta dos fenômenos? Ora, no Fédon imagens são sempre da mesma 

natureza, são derivados das sensações, e na investigação ideal as imagens também estão 

presentes de algum modo, por isso Sócrates diz o seguinte: 
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Refleti que devia buscar refúgio nas ideias e procurar nelas a verdade das 

coisas. É possível, todavia, que esta comparação não seja perfeitamente 

exata, pois nem eu mesmo aceito sem reservas que a observação ideal dos 

objetos – que é uma observação por imagens – seja melhor do que aquela 

que deriva de uma experiência dos fenômenos. Entretanto, será sempre para 

o lado daquelas que me inclinarei.
90

 

 

Depois dessa observação feita por Sócrates é oportuno perguntar: se as imagens estão 

presentes em ambos os métodos qual a diferença fundamental entre eles? Do que vem antes se 

pode concluir que a investigação ideal é diferente da investigação direta dos fenômenos, 

fundamentalmente, porque nela não se captura as imagens de modo direto, o espelho é o 

mediador das imagens. Ademais, o espelho é a própria Ideia. Eis o motivo pelo qual não é 

possível interpretar o método de investigação ideal sem refletir sobre a natureza do espelho, 

sem refletir sobre o real sentido de especulação. Trata-se de um método que não recorre ao 

uso dos entraves derivados do corpo e das sensações, mas reflete imagens. Então, de que 

modo Sócrates reforça a distinção entre o método de investigação direta dos fenômenos e o 

método de investigação ideal dos objetos? É importante notar que o filósofo não está negando 

que ocorram imagens em seu método, contudo, ele ressalta que as imagens envolvidas nessa 

investigação são especuladas, são reflexos a partir da observação por meio do espelho.  

Como se trata de uma investigação das próprias Ideias, que são Formas puras 

inteligíveis, no tocante a mencionada analogia dela é possível concluir que as Ideias são os 

espelhos puros para os quais se deve olhar na investigação. Por isso Sócrates diz: 

 

Entretanto, será sempre para o lado daquela que me inclinarei. Assim, depois 

de haver tomado como base, em cada caso, a idéia, que é, a meu juízo, a 

mais sólida, tudo aquilo que lhe seja consoante eu o considero como sendo 

verdadeiro, quer se trate de uma causa ou de qualquer outra coisa, e aquilo 

que não lhe é consoante, eu o rejeito como erro.
91

 

 

Aliás, por serem diferentes de tudo que é sensível as Ideias não são capturáveis pelos 

sentidos. Isto quer dizer que é necessário o pensamento puro para capturar algo puro como as 

Ideias, ou seja, não se podem investigar as Ideias senão pelo pensamento descontaminado dos 

entraves do corpo e das sensações, o que é completamente diferente do método de 

investigação direta dos fenômenos. Contudo, pelo fato de se observar as imagens por meio 

dos espelhos das Ideias não se pode dizer que o método de observação ideal não seja um 

método de observação por imagens, pois esses espelhos observados refletem imagens. Então, 
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o filósofo ressalta que seu método é uma observação por imagem dizendo: "É possível, 

todavia, que esta comparação não seja perfeitamente exata, pois nem eu mesmo aceito sem 

reservas que a observação ideal dos objetos – que é uma observação por imagens – seja 

melhor do que aquela que deriva da experiência direta dos fenômenos" (99e)
92

.  

É importante notar que Sócrates não diz que não considera o método de investigação 

ideal melhor do que o método de investigação direta dos fenômenos, diz apenas que não 

aceita sem reservas que assim seja, pois ainda se trata de uma observação na qual imagens 

estão envolvidas. Entretanto, será sempre para o método de observação ideal que o filósofo se 

inclinará, justamente porque considera que as Ideias sejam mas concretas que os fenômenos. 

Desse modo, ele tomará como base, em cada caso, a Ideia, que é o espelho de sua 

investigação (99e-100a). 

 

4.1.2 A Investigação Ideal e as Verdadeiras Causas 

 

A investigação das verdadeiras causas se torna determinante na justificativa do método 

de investigação ideal. Ora, como ainda parece confusa a explicação da escolha do método de 

investigação ideal Sócrates passa a descrever os espelhos ideais e a relação com as suas 

imagens dizendo o seguinte: 

 

Vou, porém, explicar com mais clareza o que estou a dizer, pois me parece 

que não o compreendeste bem. Por Zeus, com efeito, que não o entendo 

bem! - Confirmou Cebes. - Quero dizer o seguinte – volveu Sócrates – e não 

estou a enunciar nenhuma novidade, mas apenas a repetir o que, em outras 

ocasiões como na pesquisa passada, tenho me fatigado de dizer. Tentarei 

mostrar-te a espécie de causa que descobri. 
93

 

 

É detalhe interessante o fato de que em sua explicação Sócrates diz que não está a 

enunciar alguma novidade, está apenas repetindo o que já havia dito de modo cansativo em 

outras ocasiões. Desse modo, a linguagem utilizada pelo filósofo deve explicar de modo 

concordante a espécie de causa que ele conheceu por meio daquela teoria que já muitas vezes 

discutiu, ou seja, por meio da Teoria das Formas. Então, ao falar das Formas perfeitas e o 

modo de participação das coisas sensíveis a linguagem utilizada pelo filósofo deve obedecer a 

certos critérios para que se mantenha em acordo com a verdade. Desse modo, o filósofo 

começa pressupondo que há um Belo, um Bom e um Grande em si, e do mesmo modo as 

demais Formas perfeitas para, em seguida, fazer considerações sobre a participação. A 
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propósito, tanto Sócrates quanto Cebes admitem as Formas, isso de acordo com o que está em 

100a-c. Então, ao admitir que, além do Belo em si, somente pode existir outro belo por 

participação nesse Belo em si, ou seja, ao admitir que para todos os belos há apenas uma e 

não múltiplas causas, que essa única causa é a Forma Perfeita do Belo em si (100c), o filósofo 

deve mostrar, por meio de uma linguagem concordante, a relação entre Forma perfeita e o 

objeto sensível que dela participa.  

Curiosamente, o filósofo diz que nenhuma causa sensível decorrente da observação 

direta dos fenômenos pode ser tomada como a verdadeira causa de algo, nem a cor, nem 

qualquer coisa da mesma natureza sensível pode ser uma verdadeira causa (100c-d). Aliás, o 

filósofo se afasta sem discutir quando alguém lhe apresenta uma causa decorrente da 

observação direta dos fenômenos e, mesmo que pareça ingênuo, esse filósofo está convencido 

de que o que faz belo um objeto qualquer é o Belo em si. Mas, o filósofo afirma tudo isto 

dizendo que não importa o modo pelo qual se dê a participação entre o Belo em si e o objeto 

belo (100c-d). Então, esse filósofo não explica como se dá essa participação?  

 

4.1.3 Como se Dá a Participação no FÉDON? 

  

As questões que podem ser levantadas a respeito da participação podem ser questões 

escorregadias. Por exemplo, é possível pensar que a participação diga respeito ao modo de 

união ou separação entre sensível e inteligível, entre a Forma e o objeto sensível que dela 

participa e, a partir dessa relação de união ou separação pode se querer encontrar uma 

explicação fenomênica espacio-temporal para a participação. Contudo, tal perspectiva seria 

justamente um retorno ao método de observação direta do fenômeno.  Mas, antes de apostar 

na incapacidade da resposta do Sócrates do Fédon, pelo fato de ele ter dito que não examina o 

modo pelo qual se dá essa participação (100d-e), é ainda oportuno perguntar: há união ou 

separação espacio-temporal entre sensível e inteligível? Se o modo pelo qual se dá a 

participação está relacionado à união ou a separação espacio-temporais, como é que Sócrates 

explica a união ou separação nesse diálogo?  Apesar de Sócrates dizer que o modo pelo qual a 

participação se efetua não é examinado nesse momento, como está em 100d-e, ele  

fundamenta a resposta sobre união e separação por meio do exame da causa do dois. Ou seja, 

ao perguntar se a causa do dois é a operação da adição de unidade a unidade ou da separação 

de unidades, como está em 97a-b, a resposta é, necessariamente, que não é uma nem a outra, 

pois as unidades não se unem nem se separam de verdade, continuam sendo unidades. Por 

isso, Sócrates diz que não sabe resolver nem sequer se quando se adiciona uma unidade a 
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outra, a unidade à qual foi acrescentada a primeira torna-se duas, ou se é a acrescentada e a 

outra que assim se tornam duas pela operação da adição. Ora, quando as duas unidades 

estavam separadas uma da outra, cada uma era uma, e não havia dois; logo, no entanto, ao se 

aproximarem uma da outra, se afirma pela linguagem que essa aproximação é a causa da 

formação do dois. Também não se explica o motivo pelo qual a linguagem afirma que, 

quando alguém divide uma unidade, esse ato de divisão faz com que essa coisa que era uma 

se torne duas pela separação em duas. Eis aqui um problema relacionado à linguagem 

discordante e inadequada. Ora, essa mesma linguagem que presume explicar a união e 

separação entre unidades não sabe sequer explicar porque a unidade é unidade, por que o um é 

um. Por isso, o filósofo faz a seguinte pergunta: 

 

Não te envergonharias de dizer que, acrescentando-se a unidade à unidade, 

esse acréscimo, e dividindo-se a unidade, essa separação, são ambos causa 

da formação do dois? Não protestarias aos gritos que não compreendes como 

cada coisa se possa formar por outro modo que não seja pela participação na 

própria substância em que essa coisa toma parte? (101b-c)
94

. 

 

A propósito, de acordo com o que se pode concluir de tudo que foi dito sobre a 

investigação direta dos fenômenos até aqui, por meio desse método de investigação só se pode 

ter a falsa impressão de união e separação entre unidades. Em outras palavras, a falsa noção 

de um é o que guia esse método de investigação. Pois, na verdade, por meio da observação 

direta dos fenômenos, aquilo que se chama de um não é um de verdade; a unidade somente 

pode ser conhecida por meio do pensamento puro, sem os entraves derivados das sensações e 

do corpo, pois tudo que se percebe pelos sentidos é, aparentemente, diverso. Não se pode 

conhecer o um por meio dos sentidos, pois um é causa de si mesmo, não é causado, é 

inteligível, ou seja, é causa de si mesmo. Por isso, o filósofo diz que nem sequer sabe por que 

o um é um (97b). Ora, o um que não é causa de si mesmo não é um, é múltiplo. Portanto, no 

Fédon a multiplicidade é a falsa noção adquirida pelo método de investigação direta dos 

fenômenos de que o um deixa de ser um, e de que as coisas se dividem ou se unem. Quer-se 

com isto dizer que, no Fédon, somente podem ser conhecidas as unidades, as Formas 

perfeitas, que nem se unem, nem se separam, mas são o que são em si mesmas e se 

comportam sempre do mesmo modo. São as formas as verdadeiras unidades.  

Se o modo como se dá a participação está relacionado à união ou separação entre 

sensível e inteligível e, no Fédon o conhecimento direto de como as coisas se unem ou se 
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separam é uma impossibilidade, logo, não é possível explicar pela perspectiva espacio-

temporal da observação direta dos fenômenos como se dá a participação.  Isto está implícito 

na investigação sobre a causa do dois. Por isso, o filósofo acha que é muitíssimo acertado, 

para ele e para os demais, resolver assim o problema de como se dá a participação, afirmando, 

apenas, que toda coisa bela participa do Belo em si e o tem como causa. Sócrates diz ainda 

que acredita não estar errado adotando esta convicção. Cebes concorda com o filósofo (102a). 

Eis o motivo pelo qual esse problema deve ser transposto para a problemática de uma 

perspectiva onto-epistemológica cuja linguagem seja concordante e adequada, através da qual 

se possa dizer que o grande é grande porque participa da Grandeza em si, o maior é maior por 

que participa do Maior em si, e o menor por que participa do Menor em si (100d-e).  

O método de observação direta dos fenômenos utiliza uma linguagem inadequada 

porque não justifica a discordância entre seus enunciados e a realidade das coisas. É por isso 

também que Sócrates volta ao problema da causa numa perspectiva que já havia discutido 

antes, aquela da inaceitabilidade de várias causas para a mesma coisa. Por exemplo, alguém 

pode utilizar uma linguagem que diz que algo é maior do que o outro por causa de uma 

cabeça e, menor, pela mesma causa. Contudo, para o filósofo, admitir várias causas para a 

mesma coisa é inaceitável. Então, se pretende ser concordante, a linguagem deve dizer que 

tudo que é maior do que outro, não o é por nenhuma outra causa senão pela Grandeza em si; e 

o que é menor, não o é por nenhuma outra causa senão pela Pequenez em si mesma (100e-

101a). Para Sócrates, é contraditório dizer que uma coisa é maior ou menor, ambos por uma 

cabeça, pois, se a cabeça é algo pequeno, seria, com efeito, prodigioso que algo fosse grande 

por causa da Pequenez. Para o filósofo isso seria uma tolice (101b). Ademais, se o dez é 

maior do que o oito por causa do dois, mas o dois é menor do que o dez e do que o oito, então, 

o dois que é menor não pode ser a causa do dez que lhe é maior. Nesse caso, a linguagem 

deveria dizer que a causa é a Grandeza em si mesma (101b). Do mesmo modo, nenhum objeto 

de dois côvados pode ser maior do que um objeto de um côvado por causa da metade de dois, 

pois a causa verdadeira é a Grandeza em si (101b). Do mesmo modo ainda, a união e a 

separação entre unidades não podem ser causa para o mesmo número dois (101b-c). Disso 

implica que, numa perspectiva filosófica a linguagem deve dizer que cada coisa somente pode 

ser formada pela Participação nas Formas Perfeitas, e que essas coisas não passam de cópias 

imperfeitas dessas Formas. Portanto, o dois tem como causa a própria Ideia de dois, e é assim 

para tudo mais (101c). Então, Sócrates mostra uma linguagem concordante dizendo o 

seguinte: 
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Não dirias, neste caso, que não encontras outra causa de formar-se o dois a 

não ser a participação na idéia do dois, e que deve participar dela o que vem 

a tornar-se dois, e também que deve participar da idéia de unidade o que se 

torna unidade? E, em consequência, não haverias de pôr de lado essas tais 

separações e acréscimos e demais artimanhas do mesmo gênero, deixando a 

discussão de tais coisas a homens que são mais sábios do que tu? Mas o 

medo que tens, como se costuma dizer, da tua própria sombra, o receio da 

tua ignorância e o teu apego à segurança que encontraste ao tomar por base a 

tese em questão – tudo isto te inspiraria uma resposta semelhante. E se 

alguém se apresentasse censurando essa tese, por ventura não o deixarias em 

paz e sem resposta, até o momento em que houvesses examinado as 

consequências dela extraídas e verificado se ela concorda consigo mesma ou 

se contradiz? E depois, quando viesse a ocasião de dar as razões desta tese 

em si mesma, não o farias da mesma forma, tomando desta vez por base uma 

outra tese, aquele em que encontrasses maior valor, até atingires um 

resultado satisfatório? E não é claro que tu, desejando uma doutrina do ser 

verdadeiro, te absterias de tagarelice e mais discussões a propósito do 

princípio e das suas consequências, assim como fazem os que polemizam 

profissionalmente? Nada daquilo, com efeito, figura nas pesquisas e 

preocupações de tais homens: dão-se por superiormente satisfeitos com a 

sabedoria que possuem, embora confundam tudo. Tu, porém, se na verdade 

és filósofo, tenho a certeza de que farás o que digo! (101c-102a)
95

. 

 

A essas palavras de Sócrates respondem positivamente Símias e Cebes e todos os 

outros que estavam presentes. Então, antes de aprofundar o uso de uma linguagem adequada, 

há um pequeno intervalo preenchido por Equécrates e Fédon elogiando as palavras do filósofo 

e descrevendo a continuação do diálogo (vide 102a). 

 

4.1.4 O Conhecimento e a Ambivalência da Linguagem 

  

Agora o diálogo se aprofunda tendo em vista a perspectiva do uso da linguagem 

adequada. Então, serão investigados mais alguns casos em que o modo pelo qual a linguagem 

se exprime não corresponde à verdade. Essa investigação será realizada com base no 

argumento da afinidade, a partir do que ficará clara a noção de alma nesse diálogo. Por isso, a 

partir de agora é importante recordar que os objetos que participam das Formas, delas também 

recebem as suas denominações (vide 102b). Sócrates mostra o seguinte como exemplo de uso 

inadequado da linguagem: 

 

- Se disseres que Símias é maior do que Sócrates, mas menor do que Fédon, 

não terás dito, acaso, que em Símias se encontram essas duas coisas: 

grandeza e pequenez? – Sim. - Mas, na realidade – não é? – reconheces que 

nesta frase: “Símias é maior do que Sócrates”, o modo por que a linguagem 

se exprime não corresponde à verdade e que indubitavelmente não pertence à 
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natureza de Símias o ser maior, pelo simples fato de ser Símias, mas sim 

pela grandeza, na medida em que a possui, e também pouco se pode dizer 

que seja maior do que Sócrates porque Sócrates é Sócrates, mas unicamente 

porque Sócrates participa da pequenez, em relação à grandeza dele? - 

Efetivamente assim é. – E, da mesma forma, também Fédon não o ultrapassa 

pelo simples fato de ser Fédon, mas sim porque Fédon possui grandeza em 

comparação com a pequenez de Símias? – De fato. Ora, temos que Símias é 

chamado pequeno e também grande; está entre os dois: submete sua 

pequenez à grandeza de um, para que este o ultrapasse, enquanto que o outro 

apresenta uma grandeza que ultrapassa sua pequenez (102c-d)
96

. 

 

 

Com relação a essa ambivalência da linguagem, Sócrates deseja mostrar que a 

Grandeza em si mesma jamais consente em ser grande e pequena ao mesmo tempo, nem 

admite ser ultrapassada pela pequenez. Pelo contrário, a grandeza diante da pequenez opta por 

uma dessas duas alternativas: ou se retira e foge quando o seu contrário, a pequenez, se 

aproxima – ou, então, se afasta se a pequenez avança. Em suma, Sócrates está dizendo que 

nenhuma coisa, enquanto existe, deseja naturalmente se tornar ou ser o seu contrário, pelo 

contrário, se afasta quando tal acontece (vide 102e-103a). 

 

4.1.5 O Interlocutor Anônimo e o Argumento dos Contrários 

 

A interferência do interlocutor anônimo é um ponto crítico do Fédon; através dela 

Platão mostra o segundo aspecto do argumento dos contrários. A propósito, o primeiro 

aspecto desse argumento diz respeito à dupla geração entre contrários enquanto seu segundo 

aspecto diz respeito ao duplo afastamento entre os contrários, tal como aparece em 103a. É do 

seguinte modo que ocorre a cena do referido interlocutor anônimo: 

 

Mas, nesse momento, um dos que estavam presentes (não me recordo bem 

quem foi) ao ouvir isso tomou a palavra: - Mas, pelos deuses! Não se 

afirmou já, nesta discussão, justamente o contrário do que acaba de ser dito 

agora? Acaso não foi dito que o maior se desenvolve do menor e o menor do 

maior, e que realmente constitui a geração para os contrários, é provir dos 

contrários? O que se diz agora, pelo que vejo, é que jamais isso acontece! És 

um bravo por nos haveres recordado isso! Entretanto, não refletiste na 

diferença que há entre o que se diz agora e o que se disse antes. No início de 

nossa palestra foi afirmado que uma coisa se forma da coisa contrária; mas, 

neste momento, o que se diz é que o contrário em si não se forma de seu 

contrário, tanto em nós mesmos como em sua própria natureza. Antes, meu 

amigo, falávamos de coisas que possuem qualidades contrárias, e então as 

classificamos de acordo com estas. Agora, porém, estamos a falar daqueles 
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próprios contrários que estão dentro de uma coisa e lhe dão o nome, e não 

dissemos que esses contrários possam ter sua origem na coisa contrária (103 

b)
97

. 

 
 

Com esse momento do diálogo Sócrates dará mais um passo na transposição dos 

métodos de investigação da verdade sobre as causas e sobre a imortalidade. O método de 

investigação direta dos fenômenos cederá cada vez mais ao método de observação ideal. 

Como já é conhecido, depois de percorrer estrategicamente a argumentação naturalista, Platão 

mostrará que é preciso levar em consideração dois termos, a saber, “coisas contrárias” e 

“contrário mesmo”, pois somente ao se levar em conta o sentido desses termos, haverá 

entendimento sobre a impossibilidade de uma coisa sensível ser a verdadeira causa. Sócrates 

continuará sua defesa ressaltando que, ao pretender encontrar uma contradição entre a 

argumentação anterior e aquela de agora, o interlocutor anônimo não refletiu na diferença 

entre aquelas duas expressões. A partir desse momento do diálogo, o esforço do filósofo será 

o de sustentar a tese da geração de um contrário a partir do outro sem fazer uso de uma 

linguagem que esteja em desacordo com a realidade das coisas. Por isso, a ênfase é colocada 

na confusão entre as expressões “coisas contrárias” e “contrário mesmo”.  

Portanto, é preciso estar atento ao fato de que Sócrates resolverá o problema 

mostrando que um contrário é gerado pelo afastamento de seu contrário, como está em 106 b 

– c. É importante recordar que Sócrates disse que não buscaria a causa das coisas através do 

método que dependa da experiência, ou seja, de uma investigação direta dos fenômenos, mas 

investigará por meio do pensamento puro, sem a interferência dos sentidos. Então, essa é a 

real mudança de foco no processo de investigação das causas, que faz da visão de Sócrates no 

Fédon uma visão diferenciada do exame da natureza, pois a causa à qual esse filósofo passa a 

recorrer como causa verdadeira é completamente distinta dos princípios físicos até então 

mencionados. Por isso, Sócrates prepara a articulação do argumento dos contrários em seu 

modo de duplo afastamento entre contrários dizendo: “Refleti que devia buscar refúgio nas 

Ideias e procurar nelas a verdade das coisas” (99 e).  

Ora, antes se considerava que algo era gerado a partir de seu contrário e que as coisas 

eram geradas a partir de certos princípios pertencentes à phýsis. Isto significa que o 

conhecimento antes era buscado a partir da observação direta sobre os objetos da natureza; os 

fenômenos naturais eram observados diretamente. Mas a observação ideal dos objetos, ou 

seja, o novo método adotado por Sócrates é uma observação feita a partir da própria Ideia. 
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4.1.6 A Nomeação das Coisas e o Conhecimento Verdadeiro 

 

Como se chega ao problema da predicação no Fédon e qual a relação que esse 

problema tem com a aquisição do saber efetivo? Nessa obra somente se pode afirmar que 

coisas sensíveis são iguais ou diferentes se há uma noção de igualdade a priori na mente? A 

propósito essa noção de igualdade deve ser de tal ordem que ela permita aplicar ou retirar o 

predicado de igual, ou permita a verificação de como esse predicado pode ser aplicado a 

algumas coisas e não a outras? Para declarar que algo é o melhor, é necessário investigar se 

tal valoração é aplicada por algumas pessoas sem ser aplicada por outras, pois, no caso em 

que um predicado é aplicado de modo relativo, numa certa medida não pode ser considerado 

verdadeiro, não do ponto de vista do Fédon. No referido caso, não estaria sendo usada uma 

faculdade que não poderia ser confundida com o conhecimento, estaria sendo usada apenas 

uma opinião? Isto não quereria dizer que mesmo que as pessoas tenham direito às suas 

opiniões, aos seus juízos de gosto, esse direito não faz de uma opinião uma verdade 

necessária? No Fédon Platão admite o direito à opiniões pessoais, porém, não as toma, 

necessariamente, como verdades efetivas, mas apenas como convicção de quem as emite. 

Neste caso, não seria um erro crer que aquilo que alguém opina é a verdade? Ora, uma pessoa 

tem todo o direito de achar que algo é o melhor, mas é preciso investigar se o enunciado 

emitido é verdade para todos. Não é verdade que para Platão, é necessário que exista a priori 

uma noção de melhor na mente de quem predica algo de melhor, quando alguém diz que duas 

coisas são iguais, ela não deve ter já em sua mente uma noção de igualdade? No Fédon esta 

noção inerente à mente é um estado inato, mas a nomeação, ou predicação é um processo. 

Ademais, para que alguém possa exercer a faculdade da opinião verdadeira é necessário que 

esse alguém tenha uma disponibilidade conceitual que, além de pessoal seja o mesmo para 

todas as pessoas. Isto quer dizer que somente é possível compreender a frase: “Sócrates é o 

maior” se todos já possuem o conceito de maior. Portanto, na referida obra, a Forma pura do 

Maior não pode ser confundida com o predicado maior aplicado a quaisquer que sejam as 

coisas sensíveis. Não é nisto que consiste a associação entre o argumento da afinidade e a 

Teoria das Formas mostrada em 104 a? A propósito, é importante entender que enquanto a 

aplicação do predicado varia de acordo com quem a aplica, a Forma pura ou o conceito não 

sofre essa variação, pois é o mesmo para todos. As Formas Puras são as mesmas para todos. 

Aliás, no Fédon todas as Formas inatas são perfeitas e são sempre as mesmas para todos. 

Porém, na aplicação do argumento da afinidade, a partir do que as coisas são nomeadas, a 



121 

aplicação do predicado é variável. José Gabriel Trindade Santos ressalta que na República de 

Platão, segundo o argumento cinco, o argumento contra os amadores de espetáculos, Platão 

inicia dizendo que nenhuma coisas justa o é de modo que também não seja injusta, nenhuma 

coisa bela é bela sem ser não bela também para diferentes pessoas, nenhum predicado é 

irrestrito quando aplicado a alguma coisa sensível. Somente a Forma pura é irrestritamente o 

que ela é em si mesma. Ademais, é somente por ter as Formas puras de modo inato em si 

mesma que a alma está habilitada a pensá-las. Nisto consiste o conhecimento inato, nisto 

consiste o fundamento do argumento da reminiscência. Somente é possível ter opiniões por 

causa do conhecimento inato, somente é possível conhecer aquilo que a alma já conhece a 

priori 
98

.  

De acordo com a referência que vem antes aqui devem ser consideradas duas 

competências cognitivas, e cada uma delas é avaliada como a relação entre a faculdade, o 

domínio e o produto. A faculdade é a capacidade de exercer algo, o domínio é aquilo a que a 

faculdade se aplica, e o produto é o resultado dessa aplicação
99

. Portanto, se alguém vê dois 

objetos sensíveis e diz que são iguais, então, a faculdade exercida é a sensação de ver, o 

domínio corresponde aos dois objetos sensíveis e o produto é o predicado de que esses objetos 

são iguais. Contudo, se alguém fala da Forma pura da Igualdade é necessário que essa Forma 

seja irrestritamente idêntica e se comporte sempre do mesmo modo. Dessas duas 

competências cognitivas uma é o saber efetivo, outra é a opinião. Isto implica em dizer que de 

um lado se tem o saber como estado e do outro a compresença dos contrários sensíveis que 

jamais são verdadeiramente iguais, mas apenas semelhantes, embora se possa, por afinidade 

nomear o semelhante com o nome do Igual. Isto também implica em dizer que, em algum 

momento, dadas certas circunstâncias, as coisas sensíveis não são idênticas para todos, o que 

torna as declarações naturalistas discordantes. A esse respeito José Gabriel Trindade Santos 

recorda o exemplo que Sócrates expõe no Fédon sobre as três medidas, ou seja, as alturas de 

Fédon, Símias e Sócrates. Em tal exemplo, Fédon é o mais alto e Sócrates é o mais baixo. 

Então, é possível enunciar: Fédon é alto, Sócrates é baixo, mas, em relação a Símias se pode 

dizer: Símias é alto e baixo ao mesmo tempo, posto que seja mais alto que Sócrates, porém 

mais baixo que Fédon. Não seria Símias, no referido caso, o exemplo por excelência, da 

realidade sensível? Ora, na sensibilidade aquilo que em certas circunstâncias recebe um certo 

predicado, em outras recebe outro. Isto torna a investigação direta dos fenômenos um método 

susceptível de variações que anulam sua garantia de verdade necessária. Desse modo, de 
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acordo com Platão é possível nomear coisas sensíveis com nomes dos inteligíveis, mas é 

necessário não confundir o predicado com a Forma pura. Não confundir a coisa sensível com 

a Forma. É, portanto, desse modo que no Fédon o argumento da afinidade, desenvolvido a 

partir de (104a) vai corrigindo a confusão que se pode fazer entre as Formas puras e as coisas 

sensíveis que recebem seus nomes. Porém, no referido diálogo a questão mais grave referente 

à predicação não é esta, pois nesse diálogo as coisas inteligíveis às vezes recebem nomes de 

coisas sensíveis, o que pode confundir ainda mais sua interpretação.  

Considerando que os processos de geração e afastamento entre contrários, descritos na 

reflexão construída em torno do binômio prazer/dor (60b) são processos circulares 

coincidentes, tal como se encontra em 72 a-b e que todos os objetos sensíveis dados como 

exemplos de observação direta dos fenômenos no argumento da reminiscência, por serem da 

mesma natureza do binômio prazer/dor, quando observados por meio do método naturalista de 

investigação direta dos fenômenos, tal observação pode levar o investigador ao pseudo-

conhecimento sobre as causas e, consequentemente a uma linguagem discordante sobre as 

mesmas. Portanto, se objetos sensíveis se comportam de modo diferente de objetos 

inteligíveis há a necessidade da adequação tanto do método de investigação dessas realidades 

quanto da linguagem utilizada para descrever os resultados dessa investigação. No Fédon, tal 

adequação se dá por meio do argumento da afinidade e será utilizada para falar tanto sobre as 

coisas sensíveis quanto sobre as Formas das quais elas participam e é desenvolvida a partir de 

(104. a) definindo o discurso onto-epistemológico e genuinamente filosófico sobre as causas. 

Para tanto, Platão primeiro reconstruiu o discurso naturalista sobre as causas para, em 

seguida, eliminar suas contradições. Então, se faz oportuno recordar que Platão, ao lançar um 

olhar sobre a natureza do prazer e daquilo que passa por ser o seu contrário, encontra através 

desse olhar uma natureza sensível que é absurda (a)/topon), ou seja, uma natureza que não 

pode ser nomeada como aquilo que se comporta sempre do mesmo modo, nem pode ser 

nomeada como um não-ser no sentido de extinção, ou no sentido de negação absoluta. 

Ademais, nessa natureza, onde ocorre uma reciprocidade circular entre processos de geração e 

afastamento, nada surge do nada, nem se extingue no nada. Nela, geração e afastamento são 

processos contrários, recíprocos e circulares desde sempre e para sempre, de acordo com o 

que está em 72 a-b. Sendo assim, ao se considerar o devir dos processos sensíveis, circulares, 

contrários e recíprocos dessa natureza que é posta sob o olhar platônico, ela é conhecida como 

aquilo que constitui os modos de aparecer do invisível incorpóreo e, enquanto tal, só pode ser 
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nomeada poeticamente. Contudo, essa nomeação poética será justificada através do referido 

argumento da afinidade desenvolvida a partir de (104. a).  

Não é de modo fortuito que Platão começa o Fédon nomeando poeticamente as 

ocorrências da natureza (fu/sij) e, nessa fisionomia poética, ou nessa nomeação poética da 

natureza, ao tomar como medida e critério o sendo dos processos contrários e recíprocos dos 

fenômenos naturais, o faz para enfatizar a ambivalência do método de investigação direta dos 

fenômenos e desenvolver a adequação da linguagem sobre a relação entre os sensíveis e 

inteligíveis numa clara distinção entre aspectos de realidades ladeadas. Paralelas não no 

sentido espacio-temporal, como na utilização que geralmente se faz do final do livro V da 

Republica (476e-478e; 497e), a partir do que, se tenta justificar a interpretação da posição das 

Formas inteligíveis, nos Diálogos de Platão, como estabelecendo dois âmbitos separados e 

independentes
100

, mas no sentido da totalidade onto-epistemológica dos aspectos conjuntos 

que a alma deve abarcar em seu pensamento. Por tudo isso, toda e qualquer interpretação 

unilateral, tanto acerca do binômio sensível/inteligível, quanto de qualquer par de contrários 

apresentados no Fédon constitui uma perversão do sentido mais fundamental dessa obra, a 

saber, a conquista do discernimento da alma pensante sobre os aspectos de uma mesma 

totalidade onto-epistemológica, na qual, saber pensar o sensível e o inteligível é compreendê-

los enquanto realidades recíprocas desde sempre e para sempre, de modo diferente da 

abordagem disjuntiva de sentido espacio-temporal.  

Ora, as coisas da natureza sensível, sendo o aparecer da realidade inteligível, podem, 

por isso mesmo, serem convenientemente nomeadas com o nome da Ideia que comportam em 

si. Por isso, nessa obra o critério para a adequação dos nomes é: a condição de um dado nome 

poder indicar que a coisa nomeada por ele participa de uma Ideia, ou seja, uma coisa por 

comportar uma Ideia em si pode receber o nome da correspondente Ideia. Sendo assim, esse 

mesmo critério pode ser usado em sentido inverso, ou seja, a Ideia, não sendo uma coisa 

sensível, mesmo assim, pode receber o nome dessa coisas sensível, caso em que a referida 

coisa participa da correspondente Ideia. Desse modo, a nomeação ocorre por meio de uma 

afinidade. Por isso, trata-se de uma adequação dos nomes e não de uma correção dos mesmos. 

Ademais, o Platão do Fédon admite que há casos em que, às vezes, não há nomes adequados 

numa língua (70e - 71b). O que reforça a crença de não se tratar de uma correção, mas de uma 

adequação dos nomes, posto que se possa fabricar nomes e que, para tal, exista o fabricador 

de nomes que deve ter a arte de fabricá-los segundo a natureza ideal de cada um.  
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Desse modo, acredita-se que ao usar a expressão “o nomeado prazer”, para se referir a 

uma sensação na construção da alegoria em torno do binômio prazer/dor, Platão está 

preludiando o argumento da afinidade desenvolvido a partir de (104a). Ademais, acredita-se 

que Platão não usa a expressão “o nomeado” apenas poeticamente; com tal expressão parece 

ele estar chamando a atenção para um problema que pode ser uma pedra de tropeço na 

interpretação do Fédon, a saber, a fácil confusão que se pode fazer quando as coisas e 

processos sensíveis são nomeados com nomes dos inteligíveis e vice-versa; por exemplo, em 

expressões tais como: a alma pesa, a alma se arrasta, a alma é vista, e em vários exemplos do 

mesmo gênero. A propósito, o Platão do Fédon não deixa de expor seu reconhecimento do 

limite da língua e admite a adequação da mesma, desde que, o discurso sobre as realidades 

permaneça um discurso concordante com as realidades em questão. Por isso, na referida obra, 

tal como aparece desde o princípio das primeiras frases, o problema é o da “adequação dos 

nomes” e não o da “correção dos nomes”, que logo se entrelaça com o do discurso verdadeiro. 

Para o Platão do Fédon a adequação dos nomes é predisposta por natureza, em relação 

com a natureza das Ideia das quais as coisas nomeadas participam. Não no que se refere à 

identificação entre nome e coisa nomeada, pois o que está em jogo é uma adequação e não 

uma correção, a partir do que, a adequação de um nome parece ser o seu valor de verdade. No 

Fédon o problema da linguagem está colocado no que diz respeito ao problema da adequação 

dos nomes segundo a participação entre Ideias e coisas nomeadas.Sendo assim, na referida 

obra Platão está transpondo o problema para outro nível, a saber, o da relação que a coisa 

nomeada pode ter com a participação nas Ideias. Através do que, o discurso que diz as coisas 

que são como são  será verdadeiro, e o que diz as coisas como não são será falso, porque “não 

ser” é uma impossibilidade nessa obra. Isto porque é próprio do discurso verdadeiro no Fédon 

dizer: as coisas que são em si e as que são absurdas. Tal discurso é verdadeiro na sua 

totalidade, em todas as suas partes, inclusive no nome adequado à participação da coisa em 

questão, no nome que, aliás, é supostamente
101

 a menor parte do discurso. Então, é possível 

dizer um nome falso e um nome verdadeiro, dependendo da referida adequação desse nome à 

participação entre a coisa sensível e a Ideia que a nomeia. Ou seja, o nome deve ser adequado 

ao tipo de participação que nomeia. Nesse contexto, o nome “frio” é inadequado para nomear 

o “ímpar”, mas é adequado para nomear a “neve”, assim como o nome “alma” é inadequado 

para nomear a “morte”, mas é adequado para nomear o “corpo”, mas o nome “corpo” é 

adequado para nomear tanto a “morte” quanto a “vida” dependendo da relação em que se 

encontre a coisa sensível chamada “corpo”. No Fédon nome verdadeiro é o nome que nomeia 
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adequadamente segundo o critério da participação entre as coisas, as Ideias e suas afinidades. 

A questão é, portanto, o discurso que ao nomear as coisas pode dizer o verdadeiro e dizer o 

falso de acordo com a adequação dos nomes. Essa é a real mudança de perspectiva de Platão 

na referida obra: o cerne dessa questão pode ser deslocado do nome para o discurso, a 

significar que é inútil discorrer sobre a adequação dos nomes por identificação entre nome e 

coisa nomeada ou por mera convenção. 

Antes de falar genericamente de uma verdade no Fédon, é preciso ver o que é um 

discurso verdadeiro, sem confundí-lo com um discurso relativista que diz as coisas, por um 

lado, em acordo com o ser, e por outro lado admite o não-ser, e acredita dizer sempre a 

verdade. Isto implica em dizer que um discurso que fala das coisas que são como são diz a 

verdade, mas se esse mesmo discurso afirma que há coisas que não são e acredita ser um 

discurso verdadeiro é, na verdade, um discurso inadequado. Essa é uma perspectiva do 

discurso falso no Fédon, falar das coisas que são e, ao mesmo tempo do não-ser, quando na 

verdade o não-ser é uma impossibilidade nessa obra onde há geração recíproca entre as coisas 

como num círculo em giro, sem estagnação. Isso significa que, nesse diálogo, é impossível 

tanto afirmar que algo brote do nada, quanto afirmar que algo se extingue no nada. É, 

portanto, impossível afirmar a extinção de algo. No Fédon é possível encontrar, 

expressamente, que o discurso sobre o não-ser, que é um discurso sobre algo que não existe, é 

sempre um discurso discordante e, por isso, falso. Por isso, para evidenciar o desacordo de 

uma linguagem fundamentada nos fenômenos é que Platão a partir de (102a) diz o seguinte 

através de Fédon: 

 

- Se não me engano, depois de haverem concordado com ele nesse ponto e 

admitido a existência real de cada uma das idéias, e igualmente que os 

demais objetos, que delas participam, delas também recebem as suas 

denominações, Sócrates perguntou o seguinte: - Se disseres que Símias é 

maior do que Sócrates, mas menor do que Fédon, não terás dito, acaso, que 

em Símias se encontram essas duas coisas: grandeza e pequenez? - Sim. - 

Mas, na realidade, não é? - reconheces que nesta frase: "Símias é maior do 

que Sócrates", o modo por que a linguagem se exprime não corresponde à 

verdade e que indubitavelmente não pertence à natureza de Símias o ser 

maior, pelo simples fato de ser Símias, mas sim pela grandeza, na medida em 

que a possui, e tão pouco se pode dizer que seja maior do que Sócrates 

porque Sócrates é Sócrates, mas unicamente porque Sócrates participa da 

pequenez, em relação a grandeza dele? - Efetivamente assim é. E, da mesma 

forma, também Fédon não o ultrapassa pelo simples fato de ser Fédon, mas 

sim porque Fédon possui grandeza em comparação com a pequenez de 

Símias? - De fato. Ora, temos que Símias é chamado de pequeno e também 

de grande; está entre os dois: submete sua pequenez à grandeza de um, para 

que este o ultrapasse, enquanto que o outro apresenta uma grandeza que 

ultrapassa sua pequenez. - Então, sorrindo: "Parece - prosseguiu - que estou 



126 

a redigir um contrato. Entretanto acho que as coisas estão certas assim como 

as digo". Cebes aquiesceu.
102

 

 

 

4.1.7 A Terceira Recorrência à Distinção Fundamental 

 

Parece evidente que Platão está denunciando o desacordo do discurso daqueles que se 

baseiam unicamente na observação direta dos fenômenos. É justamente este ponto que 

constitui a tensão dialógica nessa obra; é aqui que o primeiro aspecto da articulação do 

argumento dos contrários, a dupla geração entre contrários, se distingue de seu segundo 

aspecto, o duplo afastamento entre contrários. Então, para criticar o discurso relativista 

Sócrates acrescenta o seguinte: 

 
- Digo isto, porque desejo que tenhas a mesma opinião que eu. Pois, quanto a 

mim, parece-me claro isto: a grandeza em si jamais consente em ser 

simultaneamente grande e pequena. Da mesma forma procede a grandeza, 

nunca admitindo a pequenez nem desejando ser ultrapassada, mas optando 

por uma destas alternativas: ou se retira e foge quando o seu contrário, a 

pequenez, se aproxima, - ou, então, cessa de existir quando aquela avança. O 

que admite e aceita a pequenez jamais deseja ser outra coisa senão o que é. 

Eu, por exemplo, havendo admitido e aceitado a pequenez, continuo a ser o 

que sou, pequeno; mas a grandeza em si não suportou ser grande e ao mesmo 

tempo pequena; e, da mesma forma, a nossa pequenez jamais deseja tornar-

se ou ser grande; aliás, nenhuma outra coisa deseja, enquanto existe, tornar-

se ou ser o seu contrário, mas se retira ou se destrói quando isso acontece. - 

Com tudo estou, eu também, de acordo - declarou Cebes. 
103

 

 

Ao aprofundar a questão da participação Platão prepara o desfecho de sua 

argumentação em favor do método de investigação ideal. Aqui o diálogo atinge um ponto de 

tensão dialógica a partir do que será estabelecida a diferença entre coisas contrárias e o 

verdadeiro contrário, ou seja, os processos serão distintos dos estados. Então, Fédon diz: 

 

Mas, nesse momento, um dos que estavam presentes (não me recordo bem 

quem foi) ao ouvir isso tomou a palavra: - Mas, pelos deuses! Não se 

afirmou já, nesta discussão, justamente o contrário do que acaba de ser dito 

agora? Acaso não foi dito que o maior se desenvolve do menor e o menor do 

maior, e que realmente constitui a geração para os contrários, é provir dos 

contrários? O que se diz agora, pelo que vejo, é que jamais isso acontece! 
  

Uma das coisas que se deve observar com o máximo de atenção neste ponto do 

diálogo é distinção que Sócrates estabelece entre coisas contrárias e contrário mesmo. 

Sócrates diz que o anônimo que o interrompe é um bravo por haver feito a observação que 

                                                         
102

 Trad. Jorge Paleikat e João Cruz Costa. 
103

 (Idem) 



127 

fez. Porém, Sócrates acrescenta que esse interlocutor não refletiu sobre a diferença que há 

entre o que se diz agora e o que se disse antes:  

 

No início de nossa palestra foi afirmado que uma coisa se forma da coisa 

contrária; mas, neste momento, o que se diz é que  o contrário em si não se 

forma de seu contrário, tanto em nós mesmos como na própria natureza. 

Antes, meu amigo, falávamos de coisas que possuem qualidades contrárias, e 

então as ficamos de acordo com estas. Agora, porém, estamos a falar 

daqueles próprios contrários que estão dentro de uma coisa e lhe dão o nome, 

e não dissemos que esses contrários possam ter sua origem na coisa 

contrária.
104

  

 

Depois destas palavras de Sócrates a questão passa a ser se os interlocutores estão de 

acordo em que um contrário nunca poderá ser o seu contrário, se havendo uma coisa chamada 

quente e outra a que se chamas frio são elas as mesmas coisas a que chamas neve e fogo. O 

calor é uma coisa e o fogo outra coisa? O frio é uma coisa e a neve outra coisa? A neve jamais 

aceita o calor, e não continuará a ser o que foi quando o calor se aproximar, ou seja, ou fugirá 

dele ou deixará de existir. O fogo, por sua vez, ao aproximar-se o frio, retirar-se-á ou deixará 

de existir, mas nunca se resolverá a aceitar o frio e continuar ao mesmo tempo a ser o que era, 

fogo e frio. Sócrates continua sustentando que em outros exemplos análogos as coisas 

sucedam de tal sorte, que não somente a forma em si mesma tenha direito a seu próprio nome 

por um tempo eterno, mas que haja ainda aí outra coisa que, embora não sendo a forma 

propriamente dita, possua todavia o caráter desta, e isto em virtude da eternidade de sua 

existência. E finaliza seu argumento dizendo que é possível que suas palavras se tornem mais 

claras ao dizer que o ímpar, por exemplo, deve ser chamado sempre por este nome com que o 

é denominado agora. 

Ora, se apenas existissem coisas contrárias, então somente uma observação direta dos 

fenômenos seria possível. Isto implicaria em dizer dada mais nada menos que algo que se 

tornou grande, assim o fez porque antes era pequeno, o que implicaria dizer que o grande é 

gerado do pequeno e o pequeno do grande. E assim para todas as coisas tidas como contrárias. 

Isto implicaria num completo relativismo, onde a realidade consistiria num círculo em giro e 

tudo se confundiria. Contudo, o que Sócrates está anunciando é uma forma de observação que 

deve considerar alguns elementos, a saber, a coisa tida como contrária e a Forma que é o 

verdadeiro contrário. Antes Sócrates falava apenas das coisas tidas como contrárias, por 

exemplo, as sensações a que os homens chamam de prazer e dor. Porém, agora será preciso 

admitir o seguinte: somente se pode dizer que um contrário é gerado a partir de seu contrário 

                                                         
104

 (Idem) 



128 

se tudo tem um contrário, mas nesse caso, é preciso perguntar, por exemplo: qual é contrário 

de neve? Para esta pergunta não se poderia responder que é o fogo sem fundamentar o motivo 

pelo qual a neve é contrária ao fogo. É nisto que reside a falha do discurso naturalista; não 

saber dizer qual é o verdadeiro contrário. Neste caso estaria anulada a noção de que uma coisa 

é gerada de seu contrário, pois nem tudo teria um contrário. Isto implica em dizer, por 

exemplo: o que faz a neve ser contrária ao fogo é algo que ela comporta e que não é ela 

mesma, a saber, o frio. Contudo, se o frio é também comportado por muitas coisas diferentes 

da neve, então, o frio mesmo não é nenhuma dessas coisas. O verdadeiro contrário é diferente 

de todas essas coisas, embora possa ser comportado por elas. Isto exige outra forma de 

examinar as coisas sensíveis. É preciso observá-las considerando alguma coisa que não é ela 

mesma, que não pode ser sentida, mas apenas pensada e empresta seu nome àquilo que pode 

ser sentido. Tudo isto quer dizer aquilo mesmo que já havia sido preludiado por Sócrates  em 

sua primeira reflexão: uma sensação não é a coisa mesma; é apenas nomeada pelo nome da 

qualidade inteligível que comporta. A sensação a que os homens chamam de prazer, não é o 

verdadeiro prazer, apenas comporta o verdadeiro prazer, assim como o fogo não é o 

verdadeiro calor, mas apenas comporta em si essa qualidade. Por isso, é necessário tomar a 

ideia como espelho no método de investigação ideal. É preciso tomar algo diferente da 

sensação como ponto de partida na investigação. Eis o motivo pelo qual a lógica do 

interlocutor anônimo causa uma tensão dialógica neste ponto do diálogo: a confusão do nome 

com a coisa nomeada, a confusão daquilo que os homens chamam de prazer com o prazer em 

si. 

A confusão entre as coisas contrárias e o verdadeiro contrário deve ser corrigida para 

que seja possível continuar afirmando que um contrário é gerado a partir do seu contrário 

como quer o naturalismo. Mas como isso seria possível? Tomando como base de investigação 

a ideia e não a sensação. Ora, acaso não foi dito antes que o maior se desenvolve do menor e o 

menor do maior, e que realmente constitui a geração para os contrários é provir dos contrários 

(103a)? Mas, o que se diz agora é justamente que isto jamais acontece. Então, como continuar 

sustentando o primeiro aspecto do argumento dos contrários, aquele que afirma que uma coisa 

é gerada a partir de seu contrário? Para obter tal solução é preciso sobre a diferença que há 

entre o que se diz agora e o que se disse antes: no início do diálogo se disse que uma coisa é 

gerada a partir do seu contrário; mas, agora se diz que o contrário em si não se forme de seu 

contrário, tanto no ser humano como em su própria natureza. Sócrates tenta resolver o dilema 

dizendo o seguinte: 
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Antes, meu amigo, falávamos de coisas que possuem qualidades contrárias, e 

então as classificamos de acordo com estas. Agora, porém, estamos a falar 

daqueles próprios contrários que estão dentro de uma coisa e lhe dão o nome, 

e não dissemos que esses contrários possam ter sua origem na coisa 

contrária. Ao mesmo tempo olhou para Cebes e perguntou: - Acaso alguma 

coisa do que este disse, caro Cebes, causou-te perturbação? Cebes 

respondeu: - Oh, não! Absolutamente. Mas confesso que muitas coisas me 

preocupam. Responde-me, então, simplesmente, se estamos de acordo em 

que um contrário nunca poderá ser o seu contrário? – Estamos 

completamente de acordo (103 a-b). 

 

 

A partir daqui será preciso insistir na diferença entre coisas sensíveis e os verdadeiros 

contrários, dos quais essas coisas recebem o nome. Po exemplo, há coisas a que se dá o nome 

de quente e há coisas a que se dá o nome de frio, no entanto, o calor e o frio não são o mesmo 

que fogo e neve. Então, o calor é uma coisa e o fogo, outra, o frio é uma coisa e a neve, outra. 

Porém, a neve jamais aceita o calor, nem contina a ser o que foi antes quando o calor se 

aproxima dela: ou se afasta dele, ou se dissolve. Do mesmo modo isso acontece com o fogo 

quando o frio dele se aproxima. Isto implica em dizer que: em casos análogos a esses tanto a 

Forma tem direito a seu próprio nome por um tempo eterno como a coisa sensível que a 

comporta o tem em virtude da eternidade de sua existência (103c-e). Pois, embora a coisa 

sensível não seja a Forma mesma, possui o caráter desta. Isto implica também em dizer que há 

critérios para que haja esse tipo de nomeação ou a nomeação é uma mera convenção? Essa 

resposta, além de já estar implícita na expressão: “... em virtude da eternidade de sua 

existência”, é encontrada nas seguintes palavras de Sócrates: 

 

Todavia, é possível que minhas palavras se tornem mais claras  com o 

seguinte: o ímpar, por exemplo, deve ser chamado sempre por este nome 

com que o denominamos agora, ou não? - Claro que sim! - Agora, pergunto-

te: isto vale só para o ímpar, ou acaso poderá aplicar-se também a outra coisa 

que não é o mesmo que o ímpar em si, mas que apesar disso deve ser 

chamada pelo seu nome, porquanto por sua natureza é de tal modo que 

jamais pode abandonar o ímpar? Refiro-me, por exemplo, a uma coisa como 

o "três", e muitas outras semelhantes. Reflete sobre o três: não achas que ele 

deve ser chamado sempre pelo seu próprio nome e também pelo nome de 

ímpar que todavia, não é a mesma coisa que o três? Da mesma maneira, o 

três, o cinco e a  metade dos números, por sua natureza, são tais que cada um 

deles, embora não seja o ímpar, sempre é ímpar. E o mesmo com o 

contrário: o dois, o quatro e a outra metade inteira dos números não são a 

mesma coisa que o par, mas cada um sempre é par. Concordas comigo, ou 

não? – Como não concordar? - Pois bem, repara agora atentamente no que 

desejo explicar. Não só tais conceitos excluem os seus contrários, mas o 

mesmo fazem estes objetos que, sem ser contrários, possuem o contrário; 

com efeito, eles não admitem a idéia, contrária à que os informa, mas, ao 

aproximar-se esse contrário, ou fogem ou cessam de existir. Ou acaso não 

devemos dizer que o três se destruiria ou sofreria qualquer coisa de  
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preferência a tornar-se par? . - Isso é absolutamente certo. - Mas o três não é 

contrário do dois? - Não, seguramente. - Portanto, não são só as idéias que 

não permitem a aproximação de seus contrários, mas certas outras coias, por 

sua vez, não consentem também que eles se aproximem. - o que dizes é a 

pura verdade tornou Cebes. - Queres então - prosseguiu Sócrates - que 

determinemos, se pudermos, de que natureza são essas coisas? - Desejo-o 

muitíssimo. - Não serão, caro Cebes, essas coisas cuja existência as obriga a 

conter em si não só sua própria idéia, mas também, e sempre, a idéia 

contrária a uma certa coisa? – Não compreendo o que dizes (104 b-c).  

 

 Quereria Sócrates, entre outras coisas, mostrar com tudo isto, que tanto as Formas 

quanto as coisas sensíveis além de não surgirem do nada jamais se extinguem? Ora, afirmar a 

extinção de algo implica nada mais nada menos em afirmar a morte disto que se extingue. 

Contudo, a morte não é uma extinção num sentido niilista. Por isso, no Fédon ao se pergunta 

se segundo o pensar filosófico a morte é alguma coisa é preciso admitir que ela não passa de 

uma purificação do pensamento, a partir do que se distingue as sensações daquilo do que elas 

são sensações. Ou seja, o verdadeiro ser das coisas jamais se extingue nesse diálogo. Isto 

implica em dizer que, se o verdadeiro ser, que constitui a causa das coisas, jamais se extingue, 

então, a coisa do que essa causa é causa jamais se extingue, posto que uma causa não pode ser 

causa sem aquilo do que ela é causa, de acordo com o que está em 99a-b. Então, se o ímpar é 

indestrutível o três é igualmente indestrutível. Mas, o mais espantoso é que, o fogo contendo o 

calor que é indestrutível, e dado que alguém aproxime a neve do fogo, a neve que contém o 

frio indestrutível há de afastar-se conservando sua essência indestrutível sem aceitar o calor 

(106a). Isto quer dizer que tanto a neve quanto o fogo somente seriam realmente destruídos se 

suas essências o fossem também. Portanto, o que Sócrates busca mostrar é: a impossibilidade 

da real extinção das coisas, os critérios a partir dos quais uma coisa sensível recebe o nome da 

Forma da qual participa e, de que modo se pode sustentar ainda que uma coisa é gerada a 

partir do seu contrário:  

 

Quero dizer o que disse há pouco: sabes, com efeito, que o que contém a 

idéia do três necessariamente  não é só três, mas é também a idéia de ímpar. - 

Sim. - E que dele jamais se aproximará a idéia de par. – É. - Então a idéia de 

par jamais se aproximará do três? - Efetivamente, jamais se aproximará. - 

Em conseqüência, o três não participa da idéia de par? - Nunca, com efeito. - 

Com isso, então, diremos que o três é ímpar? - Necessariamente. - Desta 

forma, pois, é que se determina, como disse, a natureza das coisas, que, 

admitem a presença de seu contrário: o  três, por exemplo, sem ser contrário 

ao par, nunca o aceita, e não o aceita porque sempre tem incluído em si o 

contrário do par; e do mesmo modo o dois inclui o contrário do ímpar, o 

fogo o do frio, e assim em muitíssimos outros exemplos (104 b-e). 
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Como é possível sustentar ainda que as coisas são geradas dos seus contrários? 

Quando isto parecia uma impossibilidade Platão encaminha sua argumentação no sentindo de 

demonstrá-lo. Mas agora será preciso demonstrar que afastamento e geração entre os 

contrários são a mesma coisa. Isto ocorre através das  seguintes palavras: 

 

- E necessariamente que o mesmo raciocínio se aplica também ao que é 

imortal? Se, com efeito, o imortal é imperecível, não pode a alma, quando  

morte avança sobre ela, deixar de existir: de acordo com o que ficou dito, 

Jamais a alma acolherá a morte, jamais será uma coisa morta. Do mesmo 

modo que o três, dizemos nós, e com ele o ímpar, não será par; nem frio, o 

fogo, e com ele, o calor que no fogo existe. Contudo - poderiam objetar-nos, 

se é certo que o ímpar não se torna par pela aproximação do par, como ficou 

reconhecido, que impede, no entanto, que o mesmo ímpar pereça e na sua 

vez passe a existir um par? A esta objeção não é imperecível; se, , com 

efeito, tivesse sido isso o acordado entre nós, fácil nos seria contestar a 

objeção, argumentando que, à proximidade do par, o ímpar e o três se 

afastam para longe. E o mesmo argumentaríamos sobre o fogo, o quente e 

assim por diante. O que achas? - Sem dúvida alguma. - Ora, voltando ao 

caso presente, se de fato concordamos que aquilo que é imortal não perece, a 

alma, pois, além de imortal, terá de ser ainda imperecível. Caso contrário, há 

que seguir outra argumentação ... (104 b-e)
105

 

 

Com essas palavras de Sócrates é preciso redobrada atenção, pois nelas consiste o 

raciocínio de que afastar e gerar são recíprocos. Ora, se é certo que o ímpar não se torna par 

pela aproximação do par, como ficou reconhecido, nada impede, no entanto, que o mesmo 

ímpar pereça e na sua vez passe a existir um par. Isto está relacionado àquela afirmação que 

fora anunciada na primeira reflexão de Sócrates sobre a relação estabelecida entre os 

contrários. Ou seja, tanto um contrário como o outro recusam ser simultâneos no homem; mas 

procure-se um deles – prenda-se um deles – e se estará sujeito quase sempre a encontrar 

também o outro, como se fossem uma só cabeça ligada a um corpo duplo (60b). É oportuno 

recordar as palavras com as quais Sócrates completa essa analogia: 

 

Parece-me, mesmo, que Esopo, se nisso tivesse pensado, teria composto uma 

fábula a esse respeito: A Divindade, desejosa de lhes pôr fim aos conflitos, 

como visse frustrado o seu intento, amarrou juntas as duas cabeças; e é por 

isso que, onde se apresenta um deles, o outro vem logo.
106

  

 

É preciso recordar ainda que o argumento de Sócrates está se referido àquela distinção 

fundamental entre corpo e alma, a saber, as sensações são mutáveis enquanto a alma é de 

natureza imutável. Igualmente, é preciso recordar que a morte para o filósofo corresponde à 

negação dos entraves derivados das sensações, e isto é a purificação do pensamento. Logo, 
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quando a morte sobrevém ao homem, é a sua parte mortal, ao que parece, que morre; a outra, 

a imortal, subtrai-se à morte e escapa a salvo, isenta de destruição (106e). Isto implica em 

dizer mais uma vez que a morte para as coisas mortais nada mais é do que afastamento, ou 

mudança. A morte no Fédon em nenhum caso é idêntica a uma extinção, posto que a causa da 

geração e da corrupção das coisas seja eterna e jamais poderia ser causa sem aquilo do que é 

causa. Ou seja, não pode haver uma causa inteligível que não seja ladeada pela coisa sensível 

do que ela é causa de acordo com o que está dito em 98e- 99b: 

 

...estou aqui porque os atenienses julgaram melhor condenar-me à 

morte, e por isso pareceu-me melhor ficar aqui, e mais justo aceitar a 

punição por eles decretada. Pelo Cão. Estou convencido de que estes 

tendões e estes ossos já poderiam há muito tempo se encontrar perto 

de Mégara ou entre os Beócios, para onde os teria levado uma certa 

concepção do melhor, se não me tivesse parecido mais justo e mais 

belo preferir à fuga e à evasão a aceitação, devida à Cidade, da pena 

que ela me prescreveu! Dar o nome de causas a tais coisas seria 

ridículo. Que se diga que sem ossos, sem músculos e outras coisas eu 

não poderia fazer o que me parece, isso é certo. Mas dizer que é por 

causa disso que realizo as minhas ações e não pela escolha que faço do  

melhor e com inteligência - essa é uma afirmação absurda. Isso 

importaria, nada mais nada menos, em não distinguir duas coisas bem 

distintas, e em não ver que uma coisa é a verdadeira causa e outra 

aquilo sem o que a causa nunca seria causa. Todavia, é a isso que 

aqueles que erram nas trevas, dão o nome de causa, usando 

impropriamente o termo.  

 

 

As coisas sensíveis existem sob o modo absurdo de serem e não serem ao mesmo 

tempo, não são algo concreto, são apenas a aparência imperfeita do verdadeiramente real, que 

constitui a verdadeira causa dessas coisas. Quer-se dizer com isto, por um lado, que tais coisas 

não poderiam existir sem uma causa verdadeira e, por outro lado, que a morte como extinção 

seria a negação da causa verdadeira daquilo que é extinto. Isto implicaria em dizer que uma 

verdadeira causa pode ser destruída e que há coisas que existem sem uma causa inteligível. 

Isto é uma impossibilidade no Fédon. Desse modo, é pertinente dizer que o afastamento de 

um contrário corresponde à geração de seu contrário e não a uma extinção. Isto implica em 

dizer que geração e afastamento entre contrário coincidem, os contrários se afastam e se 

geram reciprocamente, apesar de serem distintos. Assim, o absurdo sensível propicia a 

recordação do inteligível. Mas para que essa recordação ocorra é necessário o método de 

investigação ideal.  É desse modo que Sócrates constrói seu raciocínio em favor do método de 
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investigação ideal para demonstrar a indestrutibilidade da alma, que somente pode ser 

pensada. Então, depois de construir tal raciocínio o filósofo realiza o que havia sugerido em 

61d-e: 

 

- Eu, também, o que digo é por ir ouvir dizer, e seguramente nada impede 

que se transmita o que dessa forma me foi dado aprender. E, com efeito, 

talvez convenha particularmente aos que devem transladar-se para o além a 

tarefa de empreender uma investigação sobre essa viagem e de relatar, num 

mito, o que julgamos ser tal lugar. E por que não? Que poderíamos fazer 

senão isso durante o tempo que nos separa do por do sol? 

 

4.1.8 A Morte e a Diferença Entre Sócrates e Seu Corpo  

 

Depois de fazer uma narrativa mitológica sobre o destino das almas Sócrates 

aconselha seus amigos e discípulos. Então, com as seguintes palavras reforça a distinção 

fundamental entre corpo e alma: 

 

Mas como haveremos de enterrar-te? - Como quiserdes - respondeu -, isto é, 

se conseguirdes reter-me a mim, e se eu não vos escapar! Então riu-se 

docemente e, voltando-se para nós, disse: - Não há meio, meus amigos, de 

convencer Críton de que o que eu sou é este Sócrates que se acha 

presentemente conversando convosco e que regula a ordem de cada um de 

seus argumentos! Muito ao contrário, está persuadido de que eu sou aquele 

outro Sócrates cujo cadáver estará daqui a pouco diante de seu olhos; e ei-lo 

a perguntar como me deve enterrar! E quanto ao que desde há muito venho 

repetindo - que depois de tomar o veneno não estarei mais junto de vós, mas 

me encaminharei para a felicidade que deve ser a dos bem-aventurados - 

tudo isso, creio, eram para ele vãs palavras, meras consolações que eu 

procurava dar-vos, ao mesmo tempo que a mim mesmo! Sede, pois, meus 

fiadores junto a Críton, garantindo-lhe o contrário daquilo que ele afiançou 

aos juízes. Ele jurou que eu ficaria no meio de vós; vós, porém, afirmai-lhe 

que não ficarei entre vós quando morrer, mas que partirei, que me irei 

embora! Este é o único meio de fazer com que esta provação seja mais 

suportável a Críton, o meio de evitar que, vendo queimar ou enterrar meu 

corpo, se impressione e pense que estou sofrendo dores inenarráveis, e que 

no decorrer dos funerais diga estar expondo Sócrates, conduzindo-o à 

sepultura e enterrando-o! Nota bem, meu bravo Críton: a incorreção da 

linguagem não é somente uma falta cometida contra a própria linguagem. 

Ela faz mal às almas! Não! É preciso perder esse temor. Realiza estes 

funerais como quiseres e como achares mais conforme aos usos (115 c-e). 
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QUARTO CAPÍTULO 

 

5. UMA SÍNTESE DO FÉDON 

  

Em primeiro lugar, cabe recordar alguns aspectos do Fédon. Por exemplo, o nome 

daquele que narra esse diálogo é Fédon, o mesmo homem que na prisão fez parte do grupo 

que com o filósofo conversou (57a). Esse relato é contado a Equécrates, cidadão de Flionte, 

que estava ausente de Atenas durante os últimos momentos da vida do filósofo (57a). Logo no 

início de sua narrativa Fédon dá sinal da comoção causada nos presentes pelo acontecimento 

da morte de Sócrates (57a – 60a). Por isso, esse é mais um diálogo inserido num contexto 

dramático e aborda as circunstâncias em que ocorreu a execução da sentença dada ao filósofo, 

que foi um mês depois de sua condenação (57a-59d). Fédon diz que o grupo ali presente se 

prendia entre a dor da perda iminente e uma notável serenidade da parte de Sócrates (59a-b). 

Acredita-se ser acertado dizer que seguindo o mesmo estilo de cada diálogo de Platão 

o Fédon é composto como uma unidade literária, desenvolvido por meio de uma narrativa 

cheia de alegorias, mas, realista na reprodução de seus debates e de suas investigações. A 

impressão mais forte que o leitor do Fédon acaba tendo é a de que seu autor constrói essa obra 

como mais um produto cultural bem cuidado e por meio dela paresenta reflexões sobre o 

método de investigação ideal que deve superar o discurso pseudo-explicativo dos naturalistas 

e conduzir o amante do saber ao verdadeiro conhecimento. Tal condução é realizada por meio 

de um programa investigativo que tece uma relação entre esses vários temas, por exemplo, o 

tema da “morte para o amante do saber” está relacionado ao tema do “pensamento puro” 

(65e), bem como o do “argumento dos contrários” está relacionado ao tema do “argumento da 

reminiscência” (72e). Todos esses temas são bem desenvolvidos nessa obra. 

 

5.1 O Tema Central do FÉDON 

 

Antes de desenvolver os referidos temas, Fédon descreve circunstâncias e enumera as 

presenças e as ausências notáveis. Por fim, mostra o discurso socrático da distinção entre  a 

“morte para o amante do saber”,  a “morte para o vulgo” e a “morte para o suicida” (61d-69e). 

Contudo, o tema principal desse diálogo é o da “morte para o amante do saber”. Isto quer 

dizer que o Fédon não é uma reflexão sobre uma morte vulgar, pois reflete sobre a morte para 

o filósofo (64b-c), cujo foco epistêmico é a morte segundo o pensamento (64a). Por isso, 

apesar dos vários temas presentes nesse diálogo, o verdadeiro desenvolvimento temático 
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ocorre em torno da morte para o amante do saber e as vantagens dessa espécie de morte. 

Então, tal diálogo está distribuído por meio de temas que se dividem em argumentos 

diferentes, mas que se engendram e se completam mutuamente sempre em torno da morte 

para o filósofo. Ademais, esses temas são, num primeiro momento, introdutórios às questões 

mais profundas.  

 

5.1.1 Sobre a Primeira Reflexão de Sócrates 

 

O primeiro tema apresentado nesse diálogo que mostra um aspecto filosófico é o da 

reflexão de Sócrates que é feita a propósito da relação entre o prazer e aquilo que passa por 

ser o seu contrário, a dor (60b-c). Eis aqui um tema pontualmente explorado mais adiante e 

abre para a questão que percorre transversalmente todo o diálogo: a dos contrários (70c-d).  

 

5.1.2 Sócrates e as Fábulas de Esopo 

 

Em seguida vem o motivo de Sócrates ter transposto as fábulas de Esopo e o hino a 

Apolo para o metro cantado (60c-d), no qual se mostram aqui e ali leituras simbólicas
107

 (60c 

– 61b). Então, segue o tema do conselho de Sócrates para que Eveno siga ao filósofo que 

morre (61b-c). Na verdade, é com esse tema que o diálogo filosófico se aprofunda, pois a 

questão que surge é aquela de se a morte é um bem superior à vida (61c-d). Caso seja, como 

os filósofos o pretendem e Sócrates dá a entender pelo fácil consentimento com que a ela se 

entrega (63a-b), contrariando o princípio de que os bons deveriam tentar prolongar a sua 

associação aos deuses (62d-e), então, cabe perguntar: não constituirá o suicídio a atitude mais 

correta? (61d).  

 

                                                         
107

 De acordo com Santos, José Gabriel Trindade, 1998 p. 10, a referência a sonhos, oráculos e outros sinais é um 

dos elementos mais comumente explorados pelas leituras simbólicas. Por exemplo, Apologia 20e-21b, 28e, 29 d 

parece mostrar a intenção de apresentar a filosofia como uma missão inspirada pela divindade. No que diz 

respeito ao Fédon, com referência à associação que se pode fazer entre a libertação dos ferros que prendiam o 

filósofo e à notícia da execução de sua sentença; é possível sugerir que a morte é afinal uma libertação. Outra 

leitura simbólica possível se relaciona ao momento em que Sócrates se deita para morrer, porque nela seu corpo 

está suspenso entre a terra e o céu. Há ainda outra que está relacionada à informação de que Sócrates se mantém 

em contacto com o chão até ao final da conversa com os presentes. É nesse sentido que devemos interpretar a 

série de obscuras referências à relação de Sócrates com a poesia. Que pode ter esta em comum com a prática da 

filosofia? Não será difícil responder à pergunta. Segundo Trindade, além de as leituras simbólicas terem uma 

longa tradição na Cultura Ocidental conseguem efeitos surpreendentes ao conferirem um significado 

extraordinário a fatos aparentemente sem importância, pois deslocam a atenção do leitor para além da narrativa. 

Mas, essas mesmas leituras podem ser perigosas, pois além de poderem desvalorizar o plano da realidade, ainda 

podem tornar impossível demonstrar quando são acertadas, ou não. 
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5.1.3 O Motivo do Tema Central do Fédon 

 

É justamente por causa do convite de Sócrates ao poeta Eveno que o tema central do 

diálogo surge. Com o referido conselho de Sócrates à Eveno as questões do suicídio, da morte 

para o vulgo e da morte para o amante do saber se aprofundam e ganham aspectos mais éticos 

e filosóficos, tais como: Filolau e o suicídio (61d – 62c)
108

 e a acusação proferida ao filósofo 

por Símias, Cebes e o vulgo que o acusam de insensatez pela facilidade com que ele se 

entrega à morte (62c – 63b). Por causa da referida acusação, cabe a Sócrates justificar essa 

fácil entrega à morte, provar que não se trata de uma insensatez. Sócrates deve explicar o 

porquê de sua preferência em deixar os amigos que o cercam e os deuses que tutelam sua vida 

na pólis. Deve explicar o motivo desse fácil consentimento em morrer que é próprio do 

filósofo e tão condenável pelo vulgo (62c-63b). Então, o que se exige é um discurso 

verdadeiramente explicativo que mostre  a distinção entre a “morte para o filósofo”, a “morte 

para o vulgo”  e a “morte para o suicida” (63b-c). Essa exigência quer mostrar que somente 

existindo alguma vantagem na morte para o filósofo estaria justificada a atitude de Sócrates 

perante aqueles que o acusam de insensatez (63b).  

 

5.1.4 O Início da Primeira Navegação de Sócrates 

 

Para mostrar que não está sendo insensato com a sua escolha, nem está conduzindo 

seus ouvintes à insensatez, Sócrates inicia uma primeira navegação argumentativa, na qual é 

apresentada como defesa contra a insensatez a vantagem da segura convicção do filósofo face 

à morte (63b-64a).  

 

                                                         
108

 Santos, José Gabriel Trindade, 1998 p. 13 ressalta que a resposta de Sócrates, que antes apontara a interdição 

divina (61c), é confirmada pela referência a outras fontes (Filolau e os Mistérios: 61e, 62b), e adiante precisada 

pela tese de que o destino dos que morrem é melhor para os bons do que para os maus (63c). É ela que assinala a 

entrada no debate, dando por finda a introdução dramática. Todavia, como a resposta só parcialmente responde à 

pergunta, cabe a Sócrates esclarecer como e por que razão o destino de um homem depois da morte depende do 

modo como agiu, em vida. O esclarecimento, porém, contém todo um programa de investigação. E, se não, 

vejamos. 1) É preciso definir, ou redefinir, as noções comuns de 'vida' e 'morte'; 2) de forma a explicar como é 

possível a vida depois da morte.Torna-se então necessário referir o processo a uma entidade que possa transitar 

de um estádio ao seguinte; 4) dando-a como responsável pelas acções cometidas. O debate começa com a 

apresentação da tese de que a filosofia é um treino para a morte, logo a seguir complementado pela reformulação 

da noção de 'morte' como a separação da alma, para um lado, e do corpo, para outro (64c)? É imensa a 

importância desta definição, pois é dela que partem todos os argumentos do diálogo. Vida e morte são 

reinterpretadas em termos da relação entre 'alma' e 'corpo', e isto, sem que a definição desta noções pareça 

necessária!  
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5.1.5 A Morte Para o Vulgo 

 

Para o vulgo a morte corresponde à aniquilação dos prazeres do corpo; portanto, é 

insensato fazer da morte um bem. Sócrates tenta aprofundar sua defesa investigando de modo 

mais profundo o que é a morte segundo o pensar. Então sua pergunta fundamental nessa 

investigação é: “Segundo nosso pensar, é a morte alguma coisa”? (64c).  

 

5.1.6 A Morte Para o Filósofo 

 

Agora o filósofo faz da morte o objeto de reflexão filosófica (64c-d). A pergunta sobre 

a morte para o filósofo está necessariamente subordinada ao pensar e não ao sentir. Isto quer 

dizer que a morte deve ser investigada por um método que negue o uso das sensações, pois se 

trata da morte para o pensamento, aliás, para o pensamento puro, que é o pensamento do 

verdadeiro filósofo. Por isso, morte e pensar passam a ter estreitíssima relação no diálogo e 

daí por diante não mais se separam. Isto implica em dizer que a morte e o pensamento puro 

são idênticos. Aliás, se trata do pensamento investigando sua própria morte, uma vez que 

pensar de modo puro é o mesmo que negar tudo que no próprio pensar seja derivado da 

sensibilidade. Sendo assim, torna-se pertinente a seguinte pergunta: o que resta num 

pensamento que nega de si mesmo tudo que seja derivado da espacio-temporalidade, ou da 

corporeidade? Nada? Mas, quem pode dar esta resposta? O que é aquilo que depois de 

eliminar tudo de si mesmo ainda pode reconhecer esse “Nada”? É possível ao pensamento 

pensar sua própria extinção? Quanto mais a resposta for sim, mais provará a indestrutibilidade 

daquilo que se chama pensamento purificado e, portanto daquilo que pensa, ou seja, a alma. 

O que vem antes implica no seguinte: enquanto o vulgo pensa a morte apenas como 

perda dos objetos da experiência, da sensibilidade, onde o que está em jogo é a insensatez de 

aniquilar as sensações, posto que daí não resta nada vantajoso, Sócrates a coloca no âmbito de 

um pensar que abrange a perda das sensações e de tudo que deriva dessas sensações, inclusive 

das imagens que compõem a imaginação (eikasia). Desse modo o filósofo investiga o que 

resulta desse pensamento que aniquila não só o corpo, mas tudo que no próprio pensar é 

derivado do corpo. Portanto, Sócrates não está pensando uma morte parcial, apenas do corpo, 

mas a totalidade do sentido da morte. E toda essa negação dos entraves do corpo deve ocorrer 

segundo o pensar, o pensar verdadeiramente filosófico, aquele a partir do qual é possível a 

pergunta: “segundo o nosso pensar, é a morte alguma coisa”? A resposta para isto implica em 

dizer que para a defesa de Sócrates bastaria mostrar que no homem há algo distinto do corpo 
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deste homem, distinto das sensações, e de tudo que daí deriva. Em seguida mostrar-se-ia que 

isso permanece, persiste mesmo eliminando de si tudo que é sensível. Mas Cebes não alcança 

o argumento dessa distinção.  

 

5.1.7 Exigência de Cebes e Símias 

 

Porque Cebes e Símias não alcançam esse primeiro argumento, Sócrates se lança num 

engendramento dos citados objetos do conhecimento filosófico na tentativa de aprofundar sua 

explicação. Por esse motivo é que a defesa de Sócrates será mostrar que a morte para o 

filósofo, ao conduzir à distinção entre sentir e pensar conduz a alma ao pensamento puro. Ou 

seja, a morte para o filósofo conduz ao único meio que o torna capaz de recordar os seres 

puros, ao método de investigação ideal, que leva ao conhecimento daquilo que a alma já 

conhecia antes de entrar num corpo e ao que volta a se unir por meio da recordação propiciada 

pelo pensamento puro. A propósito, é para mostrar como isto ocorre que o filósofo percorrerá 

vários temas. Contudo, o ponto introdutório da defesa de Sócrates é o da segura convicção das 

vantagens que a morte oferece ao filósofo (63b-d). Por isso, é necessário definir de que morte 

Sócrates está falando. A propósito, esse tema passa por uma pequena interrupção estratégica. 

Essa interrupção mostra como funciona o veneno que mata o filósofo (63d-e). A seguir se 

encontra uma definição de morte para o filósofo, que serve de fundamento para a sua defesa e 

para o método de investigação ideal. 

 

5.1.8 A Questão da Separação no Fédon 

 

Com relação à referida definição da morte para o filósofo, é importante recordar que 

no tema da separação entre o corpo e a alma se encontra o fundamento do pensamento puro e 

sua relação com a reflexão inicial sobre prazer e dor. Isso se torna cada vez mais evidente na 

medida em que se investiga a distinção entre “a morte segundo o pensamento filosófico” e “a 

morte segundo o pensamento do vulgo”, pois ambos envolvem a questão de “separação”. A 

propósito, aquele que pensa a morte segundo o pensamento filosófico sabe que pensá-la é o 

mesmo que purificar o pensamento das imagens derivadas das sensações. Por isso, a 

explicação sobre o que é o pensamento puro está diretamente relacionada ao modo pelo qual 

surgem as diferentes perspectivas sobre a morte nesse diálogo. Ora, Sócrates diz que o 

pensamento do vulgo sobre a morte carece de um elemento indispensável que está presente no 

pensamento da morte para o filósofo (64b). Mas, é preciso notar o modo aparentemente 
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contraditório com o qual Símias diz que o vulgo afirma que os filósofos ao se dedicarem à 

morte é justamente a morte que merecem. Alí Sócrates diz que o vulgo está dizendo uma 

verdade completa, mas em contraposição a essa primeira afirmação Sócrates coloca uma 

condição adversativa, ou seja, ao dizer que o vulgo vem a dizer uma verdade completa 

Sócrates aponta para a omissão de algo que ficou de fora pela falta de reflexão. Isto quer dizer 

que o pensamento do vulgo é guiado por uma irreflexão refutável. Mas, o que é isto que fora 

excluído pelo pensamento do vulgo sobre a morte? Em sua explicação sobre a morte Sócrates 

diz que o pensamento dos suicidas e de todos aqueles que avessos são à morte e ao modo da 

morte dos verdadeiros filósofos, carece de reflexão. Isto significa que, o pensamento do vulgo 

ao excluir de si a necessária reflexão filosófica mata o que há de mais precioso para o 

verdadeiro filósofo, a saber, a ação purificadora do pensamento filosófico sobre a morte. Tal 

purificação propiciada pelo pensamento da morte para o filósofo é o que faz da morte o objeto 

mais recorrente e apreciado. Portanto, nessa obra a pergunta mais importante para o 

verdadeiro filósofo é: “apesar do pensamento do vulgo a morte é algo”?   

É justamente a referida pergunta que conduz a investigação sobre a morte para além 

do pensamento vulgar, pois o vulgo acredita que a morte seja algo relacionado apenas à 

separação espacio-temporal do corpóreo, tais como os prazeres e satisfações diversas do 

corpo. Por isso, é a partir das críticas levantadas pelo pensamento trivial que a interpretação 

de separação entre corpo e alma pode ser abordada de outra perspectiva. Pois, o vulgo apesar 

de não carecer de crença na alma e até na imortalidade, não sabe pensar a morte que se dá 

além da separação sensível, ou seja, uma morte que se dá no próprio pensamento como 

negação de tudo que é derivado das sensações. Isto implica em dizer que a morte enquanto 

separação entre corpo e alma deve ser compreendida por meio do sentido do termo separação 

no contexto do pensar filosófico sobre essa separação. Por isso, compreender a morte para o 

filósofo, a morte para o vulgo e quais são as implicações existentes na distinção dessas duas 

noções de morte e qual a relação que tudo isso tem com a primeira reflexão de Sócrates é 

tarefa absolutamente necessária para a crítica que Platão levanta contra o método de 

investigação direta dos fenômenos.  

Como a palavra morte está completamente relacionada à palavra separação no Fédon, 

como já foi preludiado, o que o vulgo entende por separação deve ser diferente daquilo que o 

verdadeiro filósofo pensa. Por isso, não é suficiente afirmar que a morte é igual à separação 

entre corpo e alma, nem que tal separação se dê por um estilo de vida ascética. Antes, é 

necessário investigar o que é realmente essa separação nas duas abordagens. A propósito, 

quando ocorre a pergunta “Além disso, algo a morte é” (64c-d)? Sócrates provoca uma 
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importante e indispensável reflexão sobre a separação entre corpo e alma. Pois, a resposta é, 

primeiramente, dada através de outra pergunta, por meio de uma interrogativa que expressa 

impaciência ou insegurança, porque se trata de uma pergunta indireta que expressa hesitação, 

que pode representar a mesma perplexidade de quem faz a pergunta: “por ventura (...)”? Isto 

significa que, a dinâmica dessa pergunta ao indica uma hesitação deixa uma possibilidade de 

resposta negativa. Por isso, como a primeira parte da pergunta é hesitante, o indagador abre 

outra possível resposta. Ora, na primeira parte Sócrates pergunta se por ventura a morte é 

nada mais do que a separação entre corpo e a alma, mas na segunda parte ele acrescente  outra 

possibilidade, a saber, “...ou a alma se libera daquilo que é corpóreo?”. Em outros termos, a 

morte é uma separação entre corpo e alma ou uma liberação da alma face ao corpo? Mas, qual 

é a diferença entre as duas? Curiosamente, como se não tivesse obtido a resposta definitiva, 

Sócrates expande a pergunta, em primeiro lugar se referindo ao corpo do seguinte modo: “e é 

isso o morrer, distinto realmente da alma, liberto em si, de acordo consigo o corpo vem-a-

ser”? Em segundo lugar se refere à alma do seguinte modo:  “distinta, todavia, a alma do 

corpo liberta, em si, de acordo consigo é”?  

 

5.1.9 A Separação Entre Focos do Pensamento 

 

Para aprofundar o entendimento sobre a separação entre corpo e alma Platão além de 

finalizar a definição de Símias com uma pergunta, ou seja: “a morte é apenas isto?”, transpõe 

a questão da aquisição do prazer para a aquisição da sabedoria. Isso ocorre por que tal 

transposição aponta para uma mudança de foco do pensamento que implicará não numa 

separação espacio-temporal entre corpo e alma, mas numa separação entre focos sensíveis e 

não sensíveis do próprio pensamento. Isto quer dizer que se a referida separação se referisse 

às coisas separáveis de modo espacio-temporal Sócrates não teria insistido na pergunta depois 

da definição dada por Símias, que, aliás, fora uma definição fisiológica (64e-d):  

 

- Segundo nosso pensar, é a morte alguma cousa? - Claro - replicou Símias. -

Nada mais do que a separação da alma e do corpo, não é? Estar morto 

consiste nisto: apartado da alma  separado dela, o corpo isolado em si 

mesmo; a alma, por sua vez, apartada do corpo e separada dele, isolada em si 

mesma. A morte é apenas isso? - Sim, consiste justamente nisso. 

 

Note-se que na citação acima mostrada Símias ressalta uma separação espacio-

temporal entre alma e corpo, mas ao invés de ter a confirmação de Sócrates ele recebe outra 

pergunta, a saber: “A morte é apenas isso?”. Mas, quando essa separação é colocada na 
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perspectiva da aquisição da sabedoria torna-se uma questão onto-epistemológica, cuja 

importância reside, não mais nos elementos separáveis fisicamente, mas numa separação dos 

conteúdos do pensamento, numa separação entre interesses da alma pensante. Por isso, além 

de perguntar se a morte é apenas isso, Sócrates faz algumas perguntas sobre os interesses do 

filósofo com relação à aquisição da sabedoria. Então, há suma importância na pergunta sobre 

para onde se dirige o interesse do filósofo, pois a contestação do vulgo é porque o interesse, 

ou foco do pensamento do filósofo tem como centro das atenções a sabedoria e não a servidão 

às sensações do corpo (64d - 65a):  

 

- Examina agora, meu caro, se te é possível compartilhar deste modo de ver, 

pois nisso reside, com efeito, uma condição do progresso de nossos 

conhecimentos sobre o presente objeto de estudo. Crês que seja próprio de 

um filósofo dedicar-se avidamente aos pretensos prazeres tais como o de 

comer e de beber? - Tão pouco quanto possível, Sócrates! - respondeu 

Símias. - E aos prazeres do amor? - Também não! – E quanto aos demais 

cuidados do corpo, pensas que possam ter valor para tal homem? Julgas, por 

exemplo, que ele se interessará em possuir uma vestimenta ou uma sandália 

de boa qualidade, ou que não se importará com essas coisas se a força maior 

duma necessidade não o obrigar a utilizá-las? - Acho que não lhes dará 

importância, se verdadeiramente for filósofo. - De forma que, na tua opinião 

prosseguiu Sócrates -, as preocupações de tal homem não se dirigem, de um 

modo geral, para o que diz respeito ao corpo, mas, ao contrário, na medida 

em que lhe é possível, elas se afastam do corpo, e é para a alma que estão 

voltadas? - Sim, sem dúvida. - É, pois, para começarmos a nossa conversa, 

em circunstancias desta espécie, que se revela o filósofo, quando, ao 

contrário de todos os outros homens, afasta tanto quanto pode a alma do 

contato com o corpo?  - Evidentemente. - Sem dúvida, a opinião do vulgo, 

Símias, é que um homem, para o qual não existe nada de agradável nessa 

espécie de coisas e que com elas não se preocupa, não merece viver, mas, 

pelo contrário, está muito próximo da morte quem assim não faz nenhum  

caso dos prazeres de que o corpo é instrumento? – É a própria verdade o que 

acabas de dizer.
109

 

 

Acredita-se que Sócrates tenha mostrado essa diferença de focos de interesse para 

mostrar quando o foco do pensamento está misturado, contaminado com as coisas sensíveis e 

quando o pensamento é filosófico e puro. Por outro lado, para mostrar quando o foco do 

pensamento está purificado da mistura sensível Sócrates pergunta se  quando se trata de 

adquirir verdadeiramente a sabedoria, é ou não o corpo um entrave se na investigação lhe 

pedimos auxílio (65a). Então, com essa distinção entre focos do pensamento Platão quer 

mostrar que há algo que só se adquire quando se retira o foco do pensamento das sensações, 

quando o pensamento reflui a si mesmo. É a essa mudança de foco do pensamento que Platão 
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se refere quando diz que o interesse do filósofo não está nos prazeres do corpo. A essa 

mudança de foco Platão chama de separação entre corpo e alma, ou purificação do 

pensamento.  O pensamento que fluía na direção das sensações reflui a si mesmo, isola-se em 

si mesmo, reflui de todos os pontos do corpo a si mesmo (67c-d): 

 

- Mas a purificação não é, de fato, justamente o que diz uma antiga tradição? 

– Não é apartar o mais possível a alma do corpo, habituá-la a evitá-lo, a 

concentrar-se sobre si mesma por um refluxo vindo de todos os pontos do 

corpo, a viver tanto quanto  puder, seja nas circunstâncias atuais, seja nas 

que se lhes seguirão, isolada e por si mesma, inteiramente desligada do corpo 

e como se houvesse desatado os laços que a ele a prendiam? - É exatamente 

isso.
110

 

 

Com base no exposto, é possível afirmar o seguinte: se a vida é colocar a alma no foco 

das sensações corpóreas, a morte é retirá-la de tal foco. Sendo assim, a morte é isolar a alma 

em si mesma por um refluxo do pensamento recolhido de todos os pontos do corpo e focado 

em si mesmo, na própria alma. Mas, há nisso, uma importante implicação que deve ser 

considerada, a saber, se o pensamento, por um refluxo de todos os pontos do corpo é focado 

na alma e, por sua vez, a alma é da natureza dos seres incorpóreos, tal pensamento não pode 

ser composto por imagens espacio-temporais, pois a espacio-temporalidade é condição 

corpórea e, enquanto tal, é uma espécie de entrave à pureza do pensamento nesse contexto. 

Portanto, o pensamento que se mistura a espacio-temporalidade das sensações do corpo não 

poderia ser considerado puro. Por tudo isso, quando durante o diálogo Sócrates pergunta se o 

corpo é ou não um entrave ao pensamento que tem verdadeiramente foco na aquisição da 

sabedoria, ou se acaso alguma verdade é transmitida aos homens por intermédio da vista ou 

do ouvido, ou ainda, se pelo menos em relação a essas coisas não se passa como os poetas não  

cansam de no-lo repetir. Ora, os poetas dizem que não se vê nem se ouve com clareza e 

filósofo está fazendo essas perguntas para aprofundar tanto a noção de separação entre corpo 

e alma quanto a noção da morte para o filósofo tendo em vista o pensamento puro. Pois, 

separação entre corpo e alma, morte e purificação do pensamento são o mesmo na visão 

filosófica desse diálogo. Aliás, ao dizer que morrer e estar morto é a única ocupação do 

filósofo (64a-c) e descrever seu estilo de vida (64d - 65a), Sócrates cria a situação introdutória 

para definir o meio pelo qual se conhece o verdadeiro ser das coisas, ou seja, o pensamento 

puro. Ademais, é somente a partir dessa introdução que o filósofo pode mostrar a 
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impossibilidade do saber por meio dos sentidos (65a-b), mostrar que o pensar é coisa distinta 

do sentir (65c-d) e que a apreensão dos seres inatos somente é possível por meio do 

pensamento e não dos sentidos (65d – 66b). Com isso fica estabelecida uma dualidade que 

fundamenta o pensamento puro, uma dualidade apenas distintiva entre corpo e alma. Até aqui 

o que Sócrates está desenvolvendo é a fundamentação do método de investigação ideal, por 

meio dessa distinção entre corpo e alma. Desse modo vão sendo elaboradas as definições de 

corpo e de alma como passo introdutório ao aspecto onto-espistemológico do diálogo e da 

fundamentação da crítica contra o método de investigação direta dos fenômenos. A distinção 

entre corpo e alma no Fédon é, portanto, um recurso platônico para chegar a uma 

fundamentação onto-espistemológica sobre a verdadeira causa e, consequentemente, chegar à 

fundamentação da hipótese sobre a imortalidade da alma. Tal distinção se torna recorrente em 

todo o diálogo.  

 

5.1.10 A Definição de Alma no Fédon 

 

O termo “alma” (yuxh/) encontra-se presente cerca de cento e cinquenta vezes no 

Fédon em suas diversas formas, mas sempre para reforçar o que se quer dizer por “separação 

entre corpo e alma”. Por exemplo, em 80b Sócrates define a alma como sendo da seguinte 

natureza: divina (qei/w|), Imortal (a)qana/tw|), inteligível (nohtw=|), uniforme (monoeidei=) 

indecomponível (a)dialu/tw|) e diz que, sempre idêntica a si mesma é a alma (a)ei\ 

w(sau/twj kata\ tau)ta\ e)/xonti e(autw=| o(moio/taton ei)=nai). Pelo contrário, o corpo se 

compara ao que é da seguinte natureza: ao que é humano (tw= de\ a)nqrwpi/nw), mortal 

(qnhtw=|), multiforme (polueidei=), ininteligível (a)noh/tw), decomponível (dialutw=) e diz 

não ser sempre idêntico a si mesmo o corpo (mhde/pote kata\ tau)ta\ e)/xonti e(autw=| 

o(moio/taton au)= ei)=nai sw=ma.).  Por isso, é importante notar que tais definições são 

colocadas face a face estrategicamente como um par de contrários, de modo que fique 

reforçada a dualidade fundamental entre corpo e alma.  

No sentido indicado pela primeira reflexão de Sócrates, aquela que ocorre em torno da 

relação de reciprocidade entre prazer e dor, na qual, mesmo não sendo simultâneos, os 

contrários ladeiam-se; não seria possível supor que separar o corpo da alma é de algum modo, 

aproximá-lo dela e vice-versa? Não seria possível também supor que repugná-lo é, de algum 

modo, valorizá-lo? Ora, embora a lógica comum lide sempre com uma perspectiva unilateral, 
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focada apenas no aparente, na qual, afastar é o mesmo que separar-se no espaço e no tempo, a 

dialética platônica do Fédon talvez abranja a possibilidade de que o afastamento se converta 

numa aproximação. Aliás, no tocante à relação corpo/alma presente no referido diálogo e de 

uma abordagem que não mostre contradição entre o Platão do Fédon e o Platão dos outros 

diálogos, é oportuno lembrar que no Timeu (42e-44d) esse filósofo descreve o que constitui 

uma educação sã, na qual o que se busca é o equilíbrio entre os componentes do corpo (que 

compõem a saúde física), e os componentes da alma (que compõem a virtude e a inteligência). 

Seria o Platão do Fédon contraditório em relação ao Platão do Timeu? Talvez a investigação 

sobre a relação corpo/alma nessa obra precise ser retomada com um olhar guiado por uma 

perspectiva diferente da lógica unilateral do senso comum. Pois, por exemplo, a aparente 

contradição entre os dois citados diálogos parece, realmente, um conto admonitório para todo 

aquele que imagina que a alma racional é descompensadamente superior à vida sensível no 

Fédon. Mas Platão diz, mesmo que pareça não dizer nessa obra, que, separadamente, qualquer 

uma parte pode ser uma ameaça, e completamente danosa, enquanto que em conjunto 

produzem a única educação — física, intelectual e moral — que é adequada à pessoa como 

um todo. Isso significa que no que diz respeito à saúde e às doenças, à virtude e aos vícios, 

não há proporção nem desproporção de maior importância do que a existente entre a alma e o 

corpo.  

 

5.1.11 A Importância das Sensações na Aquisição do Saber 

 

A propósito do que está dito atrás, no argumento da reminiscência, aquilo que parecia 

uma fortuita repugnância ao corpo ganhará aquela outra perspectiva a partir da qual as 

sensações terão papel decisivo no conhecimento que se dá por meio da recordação. Contudo, 

no que diz respeito à relação corpo/alma no caminho platônico de educação dos jovens, como 

bem lembra o professor Robinson, nunca se atende a essa particularidade nem se percebe que, 

quando uma alma grande e, a todas as luzes, poderosa, tem como veículo um corpo mirrado e 

fraco, ou quando se invertem as relações entre ambos, o animal, como um todo, carece de 

beleza, por ser irregular na mais importante das relações, ao passo que a condição contrária, 

para quem sabe discernir, é o mais belo e atraente espetáculo. Mas, como conservar essa visão 

a partir de um diálogo que parece ser completamente disjuntivo no tocante à relação 

corpo/alma como é o caso do Fédon?  

A tarefa de mostrar a reciprocidade entre corpo e alma no Fédon só se daria se, de 

alguma forma, se pudesse fundamentar a suposição de que valorização e desvalorização do 
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corpo nesse diálogo constituem um par de contrários sujeito ao mesmo critério referido a todo 

e qualquer par de contrários, por serem processos de um discurso platônico que parece 

unilateral, mas deve ser lido sob uma ótica que se deixa afetar pelo seu principal recurso 

dialógico, a saber, que tudo que constitui um par de contrários deve ser entendido como um 

processo de oposição recíproca e complementar como está descrito na reflexão inicial sobre a 

relação prazer/dor. Principalmente, num discurso que; admite contradições por lidar, 

justamente, com todos os processos de oposições recíprocas.  Sendo assim, não seria também 

a desvalorização do corpo, de algum modo, apenas um processo que traz de volta o seu valor? 

Isto deve ser aprofundado ao se examinar a associação entre argumento dos contrários e 

argumento da reminiscência. Mas, por hora essas perguntas apenas introduzem de modo 

estratégico as importantes observações que serão expostas mais tarde sobre a definição de 

morte para o filósofo. Agora o mais importante é recordar que tal definição se desenvolve 

tendo em vista a dualidade fundamental que antecede a definição de pensamento puro no 

Fédon. Parece verdade que estabelecida a referida dualidade fundamental, torna-se 

perceptível que dela passam a depender várias consequências; por exemplo, se ao corpo 

correspondem os prazeres, de todo o tipo (64d), e as sensações (65b), mas à alma corresponde 

o raciocínio (65c), então, a "aquisição da sabedoria" (65a) só se torna possível quando a alma 

renuncia ao corpo e a tudo o que lhe é afim para se consagrar à investigação das Formas (65d 

- 66a). Essa parece ser realmente a tese desenvolvida na extensão de 66b - 67b.  

A questão da morte para o filósofo e a separação entre corpo e alma não somente 

fundam a onto-epistemologia do Fédon, descrevem ainda a estrutura de um pensar 

tanatológico fundamentado na mesma oposição recíproca circular daquela primeira reflexão 

de Sócrates em torno da reciprocidade entre o prazer e a dor, ou seja, do contrário (to\ 

dokou=n e)nanti/on). Ocorre, porém, que não recorrer ao resultado dessa primeira reflexão ao 

interpretar a oposição entre corpo e alma talvez seja o que há de mais inadequado aos leitores 

dessa obra, como se o discurso platônico se tornasse manco em relação a isso. Sendo assim, é 

oportuno lembrar que a referida descrição da oposição entre corpo e alma parece ocorrer 

estrategicamente para indicar o modo pelo qual se dá a verdadeira sabedoria da alma nesse 

diálogo, ou seja, através de um pensar que livre dos entraves do sensível corpóreo, mas que é 

propiciado por ele. Sendo assim, o verdadeiro foco dessa questão é o instrumento do 

verdadeiro conhecimento das Formas, ou seja, o pensamento puro, que se define de modo 

mais adequado através da descrição da morte para o filósofo e, de modo mais abrangente, na 

descrição dos aspectos da relação corpo/alma.  
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Além do que já foi dito atrás, tais descrições além de estarem fundamentadas no 

mesmo processo de confronto recíproco que existe entre o par prazer/dor, em torno do qual, 

foi feita aquele primeira reflexão do filósofo, levam a uma noção de pensamento contrário ao 

pensamento composto por imagens das sensações, ou seja, conduzem ao pensamento puro e, 

portanto, ao aspecto onto-epistemológico desse diálogo. Não estaria o escritor do Fédon 

ciente disso? Não estaria Platão provocando seu leitor a olhar de outra perspectiva para a 

aparente contradição de seu pensamento? É importante recordar que a renuncia ao corpo e a 

tudo o que lhe é afim, para se consagrar à investigação das Formas é guiada pela enumeração 

dos entraves derivados do corpo, que impedem a descoberta da verdade. Tal enumeração 

reforça a ideia de que só por meio da renúncia desses entraves a alma pode atingir a 

sabedoria. Sendo assim, o filósofo deve, por amor à sabedoria, abster-se de tais recursos 

sensíveis derivados do corpo. Aliás, é isto o que significa o "morrer" para o filósofo. Então, se 

durante a vida não for possível alcançar a sabedoria, só depois de deixar o corpo-obstáculo a 

alma estará em plena libertação. É isto que significa o “estar morto” para o filósofo. Mas, com 

base no recurso daquela reflexão inicial em torno do prazer e da dor, é possível afirmar que, 

alma e corpo, cada um deles, constitui maravilhoso confrontante diante de seu contrário, já 

que a alma é o contrário do corpo e o corpo seu contrário. Isto significa que, sendo a natureza 

da alma inteligível e a do corpo sensível, enquanto tais são naturezas contrárias e 

complementares. Ademais, são justamente esses aspectos complementares de uma totalidade 

onto-epistemológica qua a alma deve saber pensar para ser uma alma livre do engano. É isto, 

mais uma vez que fundamenta a crítica contra o método de investigação direta dos 

fenômenos. 

Nessa totalidade a alma deve saber que as coisas sensíveis constituem um devir 

incessante e, por isso, possuem a qualidade daquilo que não tem lugar fixo, que é absurdo 

(átopon a)/topon). Sendo assim, dizer que o corpo é repugnante em relação à alma é 

semelhante a dizer que o escuro é uma ausência em relação à luz. Portanto, acredita-se que 

essa desvalorização do corpo é estratégica no sentido de que a alma deve saber que o 

pensamento composto por imagens derivadas das sensações é contrário ao pensamento 

purificado de tais imagens, que a distinção entre pensamento composto por aquelas imagens e 

pensamento puro é condição necessária à totalidade onto-epistemológica do verdadeiro 

conhecimento no Fédon. Por isso, parece acertado afirmar que a descrição do estilo de vida do 

filósofo constitui uma primeira resposta à pergunta sobre a relação entre o comportamento do 

homem em vida e o destino da sua alma depois da morte. Mas é verdade também que em tal 
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descrição vão se acumulando muitos pontos a esclarecer. A propósito, o primeiro desses 

pontos é a apresentação daquelas razões pelas quais o filósofo não teme se entregar facilmente 

à morte (67c - 68b) seguida de um breve exame da virtude (68c - 69e). É acertado dizer ainda 

que mesmo que as questões ali abordadas sejam importantes, fica evidente que esta parte do 

diálogo é introdutória. Aliás, é oportuno recordar que é essa introdução que substancia a 

oposição entre a alma e o corpo, a distinção entre sentir e pensar, entre pensamento 

contaminado por entraves derivados dos sentidos e o pensamento puro. Contudo, a 

investigação mais profunda só começará quando Cebes, insatisfeito com a distinção entre 

corpo e alma p a definição de pensamento puro, exige provas fenomênicas da subsistência da 

alma. Ora, com essas distinções o objetivo de Sócrates é estabelecer o processo de negação 

dos entraves derivados da sensibilidade e, a partir disto, mostrar quais são esses entraves, 

negá-los e com o processo de negação alcançar o pensamento puro que possibilita o método 

de investigação ideal.  

Ainda no tocante à distinção entre corpo e alma como fundamento do pensamento 

puro e, portanto, da onto-epistemologia do Fédon é importante enfatizar que a referida 

totalidade epistêmica percorre, necessariamente, fisiologia e metafísica, o que faz de Platão, 

ao mesmo tempo um examinador da natureza e um idealista. Por isso, para as coisas que são 

de natureza corpórea a alma deve saber pensar com imagens das sensações, enquanto que para 

as coisas de natureza incorpórea deve purificar o pensamento pela abstração de tais imagens 

sensoriais. Portanto, tudo que se aplicou ao par prazer/dor poderá ser aplicado a todos os pares 

de contrários, inclusive à oposição entre pensamento puro e pensamento composto por 

imagens das sensações.  

Em relação a esses tipos contrários de pensamento há dois processos que devem ser 

levados em consideração, a saber, a geração de imagens das sensações e o afastamento de tais 

imagens. Em outros termos, nesse diálogo o conhecimento do sensível e do inteligível se dá 

por mediação de dois tipos, a saber, para o conhecimento dos sensíveis há a mediação do 

pensamento composto por imagens das sensações e para o conhecimento dos inteligíveis há o 

processo de negação de tais imagens visto que são derivadas das sensações e impedem o 

pensamento puro. Sendo assim, esses dois processos correspondem à geração e ao 

afastamento de imagens derivadas da observação direta dos fenômenos. Isto significa que 

quando a alma pensa acertadamente os objetos sensíveis sabe que os mesmos não têm lugar 

fixo na realidade, são absurdos (a)/topon) e maravilhosos confrontantes diante de seus 

contrários. E, quando essa mesma alma pensa acertadamente os objetos inteligíveis sabe que 
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são eles os verdadeiros contrários, maravilhosos confrontantes diante daquilo que apenas 

passa por serem os seus contrários, os sensíveis.  

O que está atrás significa que, por um lado, os sensíveis nunca estão no mesmo lugar, 

nunca se separam e nunca se unem verdadeiramente. Por outro, os inteligíveis não podem ser 

pensados por meio da lógica do espaço e do tempo sensíveis. Portanto, nunca estão num lugar 

sensível, são também absurdos (a)/topon), nunca se separam e nunca se unem aos sensíveis. 

Por causa dessa imaterialidade da natureza inteligível, a alma só conhece sua própria natureza 

quando sabe pensar os objetos inteligíveis sem imagens das sensações, pois tais objetos são 

espelhos puros do autoconhecimento da alma que somente conhece a si mesma por meio da 

meditação contemplativa de tais espelhos.  

Como está inerente ao exposto, sensível e inteligível são dois aspectos de uma mesma 

totalidade onto-epistemológica que deve ser pensada pela alma. Sendo verdadeiro tudo que foi 

exposto até aqui, há total relação entre aquela primeira reflexão sobre prazer/dor, a separação 

entre corpo e alma, pensamento puro e conhecimento no Fédon. Portanto, o tema onto-

epistemológico dessa obra está inteiramente relacionado à sua abordagem tanatológica, pois é 

através da separação entre corpo e alma que se chega ao pensamento puro e, portanto, à 

fundamentação da crítica contra o método de investigação direta dos fenômenos.  

Outra observação indispensável é a de que essa alma que está diante da totalidade 

onto-epistemológica é susceptível de um único erro, a saber, o erro do pensamento confuso 

sobre os dois aspectos dessa totalidade, a partir do qual, as “coisas contrárias” são 

confundidas com “o verdadeiro contrário”.  Por tudo isso, a primeira coisa a ser examinada é 

como Platão pensa a oposição, a separação entre corpo e alma e a relação que daí se 

estabelece com o modo de oposição entre pensamento puro e pensamento composto por 

imagens das sensações. Para tal empresa é necessário o início da defesa de Sócrates, ou seja, a 

distinção entre corpo e alma e o conhecimento de quais são os entraves ao pensamento puro.  

Contudo, é importante recordar que em 80b a alma é definida do seguinte modo: 

divina (qei/w), imortal (a)qana/tw), inteligível (nohtw=), uniforme (monoeidei=), indissolúvel 

(a)dialu/tw), sempre igualmente (a)ei\ w(sau/twj) de acordo com isso (kata\ tau)ta), 

irrestritamente (e)/xonti) a si mesma idêntica (e(autw= o(moio/taton ei)=nai yuxh...). É essa 

a primeira noção que se deve considerar sobre a alma no Fédon.  

Já a noção de corpo, por conseguinte, é construída com base no contrário do que se 

disse sobre a alma: ao contrário (tw= de\) humano (a)nqrwpi/nw|), mortal (qnhtw=|), 

multiforme (polueidei=), ininteligível (a)noh/tw), dissolúvel (dialutw=) e nunca igualmente 
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(mhde/pote) de acordo com isso (com essa descrição), irrestritamente a si mesmo idêntico é o 

corpo (kata\ tau)ta\ e)/xonti e(autw= o(moio/taton au)= ei)=nai sw=ma.). É essa, igualmente, 

a primeira noção que se deve considerar sobre o corpo. A propósito, se os referidos entraves 

são constituídos por tudo que é derivado da sensibilidade corpórea, por isso, tanto a 

imaginação derivada do corpo como quaisquer outros entraves são obstáculos na aquisição da 

verdadeira sabedoria (66b-d). Logo, é necessário o processo de negação desses entraves para 

alcançar o pensamento puro (66d - 67a), pois a apreensão do puro somente é possível pelo 

puro (67b-c). Então, o referido processo de negação dos entraves corpóreos constitui a 

purificação do pensamento (67c-d) e define qual é o principal instrumento da alma pensante 

que quer conhecer a verdadeira sabedoria; esse instrumento não é outro senão o pensamento 

puro. Além disso, uma vez tendo sido definido o instrumento principal da alma pensante, ou 

seja, o “pensamento puro”, o diálogo segue na direção daquilo que somente esse instrumento 

pode alcançar, a saber, a aquisição do verdadeiro conhecimento sobre os fundamentos da 

imortalidade da alma como resposta à objeção de Cebes. Portanto, acredita-se que a tese 

anunciada no primeiro parágrafo possa ser justificada por meio da associação entre o 

argumento dos contrários e o argumento da reminiscência no referido diálogo (72e). Pois no 

engendramento entre os referidos argumentos, a “recordação” da verdadeira natureza da alma 

se dá pela reciprocidade entre o “processo de purificação do pensamento” e o “estado de 

pensamento puro” (65 a-b). O que está atrás significa simplesmente que, o “processo de 

purificação do pensamento” correspondendo ao afastamento de imagens sensíveis, ou de 

quaisquer derivados dos sentidos, por meio de tal afastamento estabelece reciprocidade com o 

“estado inato de pensamento puro”, ou pensamento das Formas que a alma sempre conheceu e 

havia esquecido (72e – 73a).  É oportuno recordar que Sócrates diz que se tal recordação não 

ocorrer durante a vida, somente com a morte ocorrerá (66e). Sendo assim, o pensamento puro 

é, necessariamente, um “estado”, visto que é pensamento das Formas inatas e deve ser 

pensado sem qualquer influência sensível (75 d). O exposto significa que o pensamento sobre 

os seres que se comportam sempre do mesmo modo somente é possível por meio daquilo que 

é da mesma natureza desses seres, a saber, da alma (67a-b). Desse modo, a explicação sobre o 

pensamento puro é indispensável na defesa de Sócrates perante Símias e Cebes.  

No Fédon, a alma do filósofo, ao buscar o conhecimento, ou a recordação de sua 

verdadeira natureza, o faz por meio de dois métodos, chamados, alegoricamente, de primeira e 

segunda “navegações” (vide 95d). O primeiro método ocorre por meio de um pensamento 

considerado impuro visto que tal pensamento recorre às imagens sensíveis derivadas da 
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observação direta dos fenômenos – imagens inadequadas para espelhar a verdadeira natureza 

da alma, pois são derivadas dos sentidos. O segundo método ocorre por meio de um 

pensamento considerado puro, cujo o conteúdo são as Formas inteligíveis – tais Formas são 

adequadas para espelharem a verdadeira natureza da alma, pois não são derivadas dos 

sentidos, por isso, devem ser pensadas sem o recurso de imagens ou de quaisquer que sejam 

os recursos sensíveis. Portanto, é necessário adotar um plano de exposição dos argumentos 

que conduzem ao conhecimento da verdadeira natureza da alma nesse diálogo. 

 

5.1.12 A Segunda Navegação 

 

Numa segunda navegação argumentativa para fundamentar sua defesa perante os 

tebanos pitagóricos Símias e Cebes (62e - 63a-b) Sócrates começa recordando sua antiga 

fascinação pelo estudo chamado “exame da natureza” (96a). Mas, o faz para desconstruir a 

pseudo-explicação do discurso naturalista sobre a verdadeira causa da geração e corrupção 

das coisas (95e) e, consequentemente, desconstruir o pseudo-conhecimento da verdadeira 

natureza da alma. O filósofo fará essa desconstrução por meio de seu famoso método, ou seja, 

levantando questões para desfazer respostas inconsistentes (96a-97b). O começo desse 

caminho é a referência ao entusiasmo que lhe causou o primeiro contacto com o pensamento 

de Anaxágoras e a decepção a que foi conduzido por meio desse pensamento (97c-98e). Já o 

desfecho da crítica que o filósofo faz ao referido naturalista será culminado pela acusação de 

que aquele desconhece o Bem (98b-c). Desse modo, a insatisfação de Sócrates para com os 

pensadores de seu tempo é sustentada pela noção do Bem, que na visão do filósofo se torna o 

sustentáculo de qualquer conhecimento, ou concepção de inteligência (98c-99c). Assim será 

exposto o segundo método de investigação do filósofo, através do qual ocorre a reciprocidade 

entre o processo cognitivo e o saber (99d-100e). A partir daí, Sócrates regressará ao debate 

com os seus interlocutores, mostrando o modo de aplicação da segunda navegação 

investigativa. Então, através desse segundo método o filósofo acrescentará algumas 

referências adicionais (100e-105b), que lhe permitirão, após uma breve ponte (105b-c), 

apontar todo o argumento que responde à pergunta sobre a verdadeira natureza da alma (105c-

107b). Antes de iniciar o percurso desta primeira parte do argumento e antes de desenvolver 

uma breve recapitulação dos pontos que separam Sócrates de Cebes (102a), é oportuno 

ressaltar que o primeiro método de investigação consiste na observação direta dos fenômenos 

e é pensado com o recurso das imagens derivadas dessa observação sensível (99e). O segundo 

método, por outro lado, consiste numa purificação do pensamento, ou seja, na distinção entre 
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imagem e aquilo do que a imagem é imagem. Tal distinção, que nasce da investigação sobre a 

morte e a imortalidade da alma, apesar de poder ser posteriormente descrita por imagens 

míticas (61d-e), enquanto método de investigação é uma apreensão da Forma sem o recurso a 

imagens, ou quaisquer recursos derivados da observação direta dos fenômenos, e portanto, 

derivados dos sentidos (99d-102a).  

O que está exposto atrás significa simplesmente que, ao se lançar em busca do 

conhecimento de sua verdadeira natureza, a alma do filósofo primeiro investiga a distinção 

entre sensível e inteligível, entre corpo e a alma mesma, depois elimina o recurso das imagens 

derivadas da observação direta dos fenômenos para pensar as Formas sem tal recurso. É a isto 

que se dá o nome de segundo método, ou seja, “segunda navegação” (99d). A propósito, 

parece que nesse contexto o objeto do conhecimento é o Bem comparado a um corpo 

intensamente brilhante, a julgar pelo paralelo esboçado por Sócrates,  pois, num determinado 

ponto do diálogo, Sócrates comparou sua situação de investigador com a daqueles que 

observam eclipses do Sol e são obrigados a interpor como que um “filtro”, ou quiçá, um 

“espelho” entre os olhos e o corpo que observam para não cegarem (99d). Desse modo, 

Sócrates renunciou ao recurso da observação direta dos fenômenos, confiando aos argumentos 

as suas tentativas de estudar a “realidade dos seres” (99e).  

Sócrates  examinou se os seres vivos se originam de alguma putrefação em que toma 

parte o frio e o calor (96b), se é o ar, o fogo, ou nada disso que faz o homem pensar (96b), se 

é da memória e da opinião estáveis resultantes das sensações de ouvir, ver e cheirar que nasce 

o conhecimento (96b), examinou também como se dá a corrupção dessas coisas (96c) e como 

se dão os fenômenos que se passam na abóbada celeste e na terra (96c). Aparentemente com 

um certo tom de ironia, Sócrates declara sua inaptidão para o “exame da natureza” e continua 

relatando que durante sua mocidade havia coisas das quais ele possuia o conhecimento certo, 

ao menos na opinião dele e na dos outros (96c). Então, Sócrates diz que tal conhecimento 

produziu-lhe uma tal cegueira que desaprendeu até o que antes imaginava saber.  

É verdade que a um leitor desprevenido a continuação do texto parece não fazer 

qualquer sentido. Pois, mudando aparentemente de assunto, Sócrates começa a falar de 

homens e cavalos, altos e baixos e, mais surpreendentemente ainda, de relações numéricas e 

medidas de comprimento. O que realmente Sócrates quer com tudo isto; confessar que “hoje” 

não conhece a causa  da adição e da divisão (96e-97a), ou da origem e corrupção de algo, de 

acordo com o método naturalista? (97b). Talvez alguém possa pensar que assim é, mas, a 

circunstância de terminar com uma incerta nota de esperança, acerca de “um outro [método] 

que vai tentando ao acaso”, parece servir de introdução à exposição do referido método. A 
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propósito, o que Sócrates tinha investigado eram coisas do tipo: é do comer e do beber, 

adicionando, pelos alimentos, carne à carne e ossos à ossos, ou seja, substância semelhante à 

substância semelhante que o homem pequeno se torna grande (96d), que um homem é maior 

do que outro por causa de uma cabeça (96d-e), que um cavalo é mais veloz do que outro por 

causa de uma cabeça (96d-e), que o número dez é maior do que o número oito por causa do 

acréscimo de “dois” (96d-e), que dois côvados são maior do que um côvado por causa da 

metade de dois côvados (96e). Ocorre, porém, que Sócrates declara que está longe de saber a 

causa dessas coisas (97a). 

Curiosamente, apesar de se declarar longe de ter o conhecimento das causas daquelas 

coisas, Sócrates parece conhecer como se desconstrói, como se nega o pseudo-conhecimento 

de tais causas. A propósito, é importante suscitar a seguinte questão: independentemente do 

alcance dos problemas formulados, que sentido se pode atribuir a este passo do diálogo? 

Parece que dividindo a dificuldade, não é difícil avançar. Ademais, uma coisa parece ser 

indubitável, a saber, Sócrates quer mesmo chamar a atenção ao problema ”das causas das 

coisas”. O que sócrates diz talvez não pareça tão difícil com uma investigação lenta e 

cuidadosa. Por exemplo, com sua famosa arte de fazer perguntas, parece que aos invés de 

estar apenas dando um salto ilógico em seu raciocínio, na verdade ele começa pondo em 

questão o conhecimento sobre a união e separação entre as coisas. Pois Sócrates pergunta: na 

adição entre duas unidades qual delas é a primeira a se tornar o “dois” (97a). Ora, o que deve 

se tornar um motivo de cuidadosa atenção aqui é o fato de qualquer um poder responder que 

nenhuma das duas unidades, nem a que é adicionada primeiro, nem a que é adicionada depois 

se torna o “dois”; é óbvio que ambas permanecem sempre unidades distintas, pois o “dois” é 

somente uma relação no pensamento. Isto significa simplesmente que nenhuma unidade se 

torna o “dois” sensivelmente, pois o “dois” verdadeiro é um ente matematico, apenas 

pensável. Portanto, tal pergunta não é feita para obter a resposta de qual unidade se torna o 

“dois”, mas para negar a falsa noção de união entre as coisas sensíveis, pois, a partir das 

operações aritméticas no plano prático sensível tal noção gera uma pseudo-explicação sobre 

os verdadeiros entes matemáticos. Ademais, cabe perguntar como é que “o que é” se pode 

transformar sem deixar de ser ele-mesmo, e a que é que se pode chamar de “Grande” e 

“Pequeno”, “Maior” e “Menor”, e também “Duplo” e “Metade”. Será que todos estes termos 

têm algo em comum? Por outro lado, para mostrar o falso conhecimento sobre a causa da 

separação entre as coisas sensíveis é perguntado se aquilo que antes era unidade, ao se partir 

ao meio se torna o “dois” (97a-b). Neste caso, se a resposta for afirmativa, então, cabe 

perguntar qual das duas metades se torna o “dois” primeiro (97a-b).  
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O que está exposto atrás parece existir no contexto de perguntas desconstrutivas do 

falso conhecimento sobre a causa da separação e da união entre as coisas, pois realmente nem 

essa divisão, nem essa adição podem ser causa do “dois”, já que o “dois”, enquanto ente 

matemático é causa de si mesmo. Portanto, se depois de ter exemplificado operações 

aritiméticas como adição e divisão entre unidades Sócrates pergunta qual delas é a causa do 

“dois”, não o faz para saber qual dessas operações é realmente a causa, mas para mostrar que, 

nesse caso, o “dois” teria duas causas (97b). Neste caso, duas coisas contrárias seriam causas 

para a mesma coisa, a saber, adição e divisão, seriam causas do “dois” (97b). Aliás, no que 

concerne a grandezas e relações a resposta parece não ser difícil, pois trata-se de naturezas 

relacionais existentes apenas no pensamento. Já no que se refere às coisas sensíveis, o grande 

é maior que o pequeno, mas também pode ser menor que outro, tal como o dobro o é em 

relação à sua metade, mais pode ser metade em relação à outro. Então a pergunta continua: 

como se pode conhecer a causa de algo ser o que “é”? Por que algo é o que é? Como é que as 

coisas se unem ou se separam? Aliás, as coisas se unem ou se separam? Talvez, união e 

separação sejam apenas relações. Ademais, para se separarem ou se unirem, antes cada coisa 

tem que ser necessariamente “um”. Então, para coroar a sua desconstrução do falso 

conhecimento sobre a causa da união ou separação da scoisas, Sócrates coloca em questão o 

porquê do “um” ser “um”, dizendo que nem sequer sabe porquê “um” é “um” (97b). Sendo 

assim, esse método para alcançar o conhecimento da causa das coisas serem o que são, não 

serve para Sócrates (97b). Qual será então o outro método? 

Se o que está atrás estiver correto, então, acerca da causa, o  pensamento também 

muda, mas, é preciso perguntar: precisamente em que é que muda? Isso é o que parece não 

estar dito ainda no discurso de Sócrates. Então, é absolutamente pertinente perguntar como se 

pode pensar a relação entre os homens, os cavalos, os números e todas aquelas questões 

referidas antes. Ademais, talvez aqui que se possa arriscar algumas conjecturas, pois o 

problema a que Sócrates se dedica nesse contexto é realmente sempre o mesmo, a saber, o 

conhecimento da causa de como se originam as coisas, o conhecimento da causa de como se 

destroem,  de como se transformam, de como é que o pequeno cresce a ponto de se tornar 

grande, para depois diminuir, tornando-se de novo pequeno. E mais ainda, o conhecimento do 

porquê uma determinada causa ordena melhor o modo das coisas serem, ou seja, o 

conhecimento da causa que é o Bem das coisas (97e), pois se alguém deseja encontrar a causa 

de cada coisa, segundo a qual nasce, perece ou existe, ao procurar tal causa deve encontrar, 

como causa, o melhor modo dessa coisa existir, sofrer, ou produzir qualquer ação. Ou seja, 

aquilo que é melhor e mais perfeito (97e-d). Ademais, quem encontra o melhor e o mais 
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perfeito encontra também o pior e imperfeito, pois o conhecimento de um gera 

reciprocamente o conhecimento do outro porque ambos são objetos do mesmo conhecimento 

(97e-d). 

Com base no que está atrás, se as Formas são as causas verdadeiras, então, para pensá-

las e, a partir disto, recordar sua verdadeira natureza, a alma deve pensar as experiências, 

considerando as “causas sensíveis” e suas “imagens” por meio de um “processo cognitivo 

negativo”, ou seja, a alma deve negar que as imagens de tais experiências sejam idênticas ao 

imaginado. Isto significa que, o imaginado passa, então, a ser pensado por um processo de 

afastamento daquelas imagens derivadas dos sentidos. A propósito, no referido processo deve 

haver necessária distinção entre “imagem” e “imaginado”; aliás, tal distinção corresponde à 

reciprocidade entre “purificação do pensamento” e “recordação das Formas”. Sendo assim, o 

“processo cognitivo do sensível” e o “estado cognitivo das Formas” estabelecem 

reciprocidade entre si. Esta é a tese que aqui deve ser defendida.  

Por tudo isso, neste ponto, nada melhor que as próprias palavras do filósofo para 

esclarecerem a questão. Ou seja, Sócrates diz que, assim, partindo em cada caso da hipótese 

que julga ser mais segura, tudo o que se lhe afigura em concordância com as Formas no 

tocante às causas e a todos os demais [seres], toma por verdadeiro; e, em caso contrário, por 

falso (100a). A propósito, regressando ao passo (99e), talvez se possa esclarecer melhor o 

alcance da proposta daquilo que é chamado “segunda navegação”. Não é claro que Sócrates 

não confia nas informações que os sentidos lhe proporcionam e, por isso as nega? Estranho 

seria que confiasse, depois do que atrás adiantou em desfavor do corpo. Resta então, saber 

como é que Sócrates se propõe alcançar o saber, ou ao menos adquirir conhecimento. Com 

base no exposto, é indispensável investigar e mostrar como se dá o “processo distintivo entre 

sensível e Formas” no referido diálogo, qual a sua função e se há alguma visão a partir da qual 

Platão o desenvolve. 

A partir do que está dito acima ocorre um importante problema, a saber, se a reflexão 

que a alma do filósofo faz sobre os contrários passa, necessariamente, pela tentativa de 

explorar as aparências instáveis e ao mesmo tempo o saber infalível das Formas. Contudo, 

para esse saber infalível, enquanto as Formas forem “em si e por si” (idênticas a si próprias e 

sem causa) não poderão admitir qualquer movimento ou mudança. O problema que surge daí 

é: supondo-se que somente o puro conheça o puro e somente o imóvel conheça o imóvel, a 

exigência para conhecer as Formas imóveis é a de um pensamento livre de qualquer 

movimento ou mudança. Há no Fédon um pensamento que corresponda à exigência de um 

“estado cognitivo”? Ora, enquanto “processo cognitivo” o pensamento está sempre em 
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movimento e mudança, então, parece jamais atender à exigência do “estado cognitivo”, 

portanto, está impossibilitado da pureza necessária para conhecer o puro, ou da imobilidade 

necessária para conhecer o Imóvel e imutável. Logo, ou o”estado cognitivo” não é possível ou 

somente é possível enquanto aquilo que se comporta sempre do mesmo modo, na total 

ausência da mobilidade e mutabilidade. Há no Fédon tal pensamento? Se nessa obra o 

pensamento é idêntico a um processo de construção de imagens derivadas dos sentidos e nada 

mais, então está dada a resposta. Mas,  havendo alguma outra definição de pensamento no 

mesmo diálogo será necessário investigá-la a fundo.  

Segundo Santos, José Gabriel Trindade, 2012, p. 12, tal como a generalidade dos 

pensadores gregos da época, Platão aborda a cognição a partir da sua interpretação do poema 

de Parmênides, Da natureza; a mesma abordagem é aceita por Zenão e Melisso, as teses do 

eleata exercem a sua maior influência em dois domínios paralelos, a saber, o da cosmologia 

como nos casos de Empédocles, Anaxágoras e os Atomista e o da epistemologia, como nos 

casos dos sofistas e dos "socráticos”. Considerando que Platão aborda a cognição a partir da 

sua interpretação do poema de Parmênides, qual o uso que o filósofo da Academia faz dessa 

interpretação do poema do Eleata em seus diálogos? De acordo com a obra citada, Platão 

recebe e critica ambas as vertentes da influência de Parmênides e estende a argumentação 

eleática a toda a sua filosofia. Nesse contexto, o problema das relações entre ser e saber vai 

sendo explorado nos diálogos platônicos, onde Platão segue copiando, citando, imitando, 

comentando e cricando o filósofo de Eleia. Desse modo, o filósofo da Academia usa os 

argumentos do eleata para estruturar as suas sucessivas versões do problema das relações 

entre ser e saber.  

Depois do exposto cabe perguntar: como é encarado o “pensamento” no poema Da 

Natureza?  Santos, José Gabriel Trindade, 2012, p. 12 diz que no referido poema de 

Parmênides o “pensamento” é encarado como “estado cognitivo” que caracteriza “o 

conhecimento efetivo de algo” em todo caso em que o enunciado que o suscita for verdadeiro 

para todas as pessoas e não se refira àquilo que somente possa ser percebido através do uso 

dos sentidos. 

 Considerando ainda a influência de Parmênides sobre o filósofo da Academia  parece 

importante se fazer a seguinte pergunta: há alguma diferença entre a abordagem cognitiva de 

Parmênides e a de Platão? Esse filósofo tem como principal objetivo nos primeiros diálogos 

mostrar que – sendo infalível o saber – nenhum conhecimento e ensino consistentes são 

derivados das “humanas opiniões”? Parece que nos segundos diálogos – cujo foco é o 

desenvolvimento dos pressupostos cognitivos das teorias “das Formas” e da “reminiscência” 
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Platão propõe duas concepções no ncontexto de um “dualismo ontoepistemológico”111 e 

intimamente articuladas, a saber, a concepção de como “é” a realidade, de modo a poder ser 

conhecida e a concepção de como “é” o conhecimento, de forma a poder captar a realidade. 

Parece também que nos terceiros diálogos a finalidade é mostrar como uma concepção 

coerente e consistente da cognição é capaz de adequar o conhecimento do mundo instável 

construído pela sensibilidade à exigência da estabilidade do “ser”112. O programa de pesquisa 

pelo qual Platão recebe as concepções de “ser” e de “saber” herdadas do eleata começa por 

mostrar o modo de se aplicar tais concepções e ensaia gradualmente sua integração nas 

propostas que avançam nos diálogos? Quais as propostas que avaçam nos diálogos de Platão? 

Será que em cada um dos chamado diálogos “socráticos” Platão mostra uma situação dialética 

em que um interlocutor é avaliado pela personagem Sócrates por meio da pergunta “o que é”? 

Será que a finalidade programática desses confrontos é a de denunciar as limitações do saber 

humano, mas a dimensão problemática do “conhecimento” quase se perde por causa do 

contexto conflitual em que ocorrem as respostas dos interlocutores de Sócrates que as avalia 

pelo estilo dialético?
113

.  

Tendo em vista que o pensamento filosófico tem importância decisiva na solução das 

questões levantadas até aqui, é importante investigar quais os pontos mais fortes da concepção 

platônica da filosofia. Sera que os pontos mais fortes da concepção platônica da filosofia são 

as “teorias” da reminiscência e das Formas? Parece que na teoria da “reminiscência” ou 

“anamnese” Platão quer mostrar como toda a cognição, em particular na aquisição de 

informação nova se inscreve no contexto daquela que já é possuída por aquele que busca o 

conhecimento. Isso pode significar que há deficiência cognitiva num juízo elementar como “o 

prazer é bom”, pois o ponto de vista cognitivo da teoria da reminiscência está além da do 

“palpite”, ou da “opinião” do falante? É possível dizer que conceitos como os de “prazer” e de 

“bom” têm identidade bem definida e estrutura própria, não podendo ser reduzida á mera 

impressão que alguém tenha deles?114.  

Tendo em vista a importância da teoria da reminiscência e sua associação com o 

argumento dos contrários é preciso investigar também de que modo tal associação pode ser 

entendida. A esse respeito Santos, José Gabriel Trindade, 2012, p. 17 explica que a 

                                                         
111
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“reminiscência” deve então ser entendida de dois modos: as almas de todos os humanos são 

estruturadas pelas Formas, nelas há um “Bom", um “Belo”, um “Grande” etc. e, no segundo 

modo, as “almas” humanas são dotadas dessa mesma estrutura eidética,  desse todo 

englobante da totalidade das Formas, portanto, todos os indivíduos devem se esforçar para 

recordar as Formas. Tal recordação deve ocorrer através do exercício da dialética.  

Como deve ocorrer o exercício dialético de recordação das Formas? Parece que os 

indivíduos terão de compreender que é a reminiscência das Formas que lhes permite 

configurar as impressões percebidas pelos sentidos como “objetos”, formados a partir das 

cópias das Formas; depois, é necessário que levem esse exercício até à plena 

recordação das Formas, em si mesmas. Só então terão atingido o “estado de saber”115.  

O referido “estado de saber” que o indivíduo atinge pelo exercício da dialética é 

idêntico ao estado cognitivo do Poema do Eleata? A obra citada diz que, apesar de não haver 

no Poema qualquer sinal da presença da reminiscência, nesse ponto Platão é inteiramente fiel 

ao argumento de Parmênides, pois se “o que não é” não pode ser conhecido, então, só “o que 

é” pode ser conhecido; logo, “pensar e ser são o mesmo”.  

Tendo em vista a importância da relação entre teoria da reminiscência e teoria das 

Formas na concepção platônica de pensamento é importante investigar o que Platão propõe 

em sua teoria das Formas. Parece que nela o que Platão propõe é que qualquer conceito 

exprime discursivamente uma estrutura ontoepistemológica denominada “Forma” (ou “ideia”: 

eidos). Isso significa que um predicado dito de um sensível representa uma entidade 

inteligível que não pode ser confundida com aquilo de que é dita. Em outras palavras, 

segundo a teoria das Formas nenhum sensível é de modo incondicionado aquilo que alguém 

diz dele. Além disso, o que esse sensível é agora não o será depois, e o que é para uns, não o é 

para outros116. De acordo com o exposto, para Platão, “o que é” são as Formas. Santos, José 

Gabriel Trindade, 2012, p. 18 diz que se só as Formas constituem o “ser”, então, a 

recuperação das Formas constitui o “saber”. A consequência disto é que, qualquer outra 

modalidade cognitiva, articulada com a senso-percepção, é desqualificada: seja como 

“crença” (doxa: no sentido de uma “faculdade”, ou estado cognitivo), seja como “opinião” 

(doxa: produto do processo discursivo), levadas a cabo sobre a "aparência” (doxa: o 

percebido a partir da sensibilidade). 

Quais os problemas que decorrem dessa estrutura estritamente dualista? Santos, José 

Gabriel Trindade, 2012  levanta duas questões pertinentes antes de expor uma resposta para 
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tal questão, a saber, se só das Formas há saber, para que serve a opinião? Se todo o saber é 

(do) inteligível, que conhecimento haverá deste mundo? De acordo com a obra citada a única 

resposta a essas duas questões será dada pela “filosofia", entendida como “amor ao saber”  117.  

Como seria possível preservar a identidade entre pensamento e Forma? É possível 

preservar a identidade entre saber e Formas encarando o processo cognitivo desenvolvido pela 

“crença/opinião” como o caminho para esse estado ideal? A qual teoria no programa platônico 

se reserva a função de preservar a identidade entre saber e Formas? Já foi dito que essa é a 

função reservada à articulação da reminiscência com a prática dialética118. 

Mas e quanto à segunda questão? Se todo o saber é (do) inteligível, que conhecimento 

haverá do mundo sensível? Parece que essa questão não pode ser satisfatoriamente 

respondida, pois mesmo admitindo que algum conhecimento possa haver do sensível, ainda 

resta determinar como essa tentativa de exploração das aparências instáveis deverá poder 

conduzir ao saber infalível das Formas. Pois, enquanto as Formas forem “em si e por si” 

(idênticas a si próprias e sem causa) não poderão admitir qualquer movimento ou mudança. 

Entendendo que essa questão não pode ser satisfatoriamente respondida
 
pelas correntes teorias 

platônicas da reminiscência e das Formas, tais como apresentadas até então, Santos, José 

Gabriel Trindade, 2012 diz que claro que ou a filosofia terá de para sempre ignorar o mundo 

sensível, ou a noção de ‘Forma' - e com ela toda a TF terá de passar por uma profunda 

reformulação119. Os diálogos mostram que Platão optou pela segunda alternativa? 

Dados alguns passos na direção da compreensão do programa platônico de análise da 

cognição do poema de Parmênides surge a seguinte questão: o que Platão traz de “novo” 

sobre o “pensamento”através de seu programa? Parece que a resposta é: “a reformulação da 

teoria das Formas”. Mas, antes de firmar  tal resposta será exposto um pouco da noção de 

pensamento no Fédon  e daquilo que  Santos, José Gabriel Trindade pensa como sendo a 

reformulação da teoria das Formas. Por isso, voltando à questão de como se dá o pensamento 

na obra investigada, é importante recordar que no Fédon de Platão a primeira reflexão de 

Sócrates, enquanto esfrega os pulsos libertos das grilhetas, é feita a propósito da sensibilidade, 

a saber, do parentesco entre o prazer e a dor que são chamados de contrários pelos homens 

(60.a), a partir disso a questão dos contrários percorre transversalmente todo o diálogo para 

encontrar, entre outras coisas, a hipótese sobre a imortalidade de psyché. Desse modo, o 

argumento dos contrários se encontra relacionado a vários outros argumentos, inclusive ao 

                                                         
117

 (Idem) 
118

 (Ibidem p. 18) 
119

 (Idem) 



159 

argumento da reminiscência que parece constituir o verdadeiro âmbito epistemológico dessa 

obra. Portanto, é por meio da associação entre o argumento dos contrários e o argumento da 

reminiscência que surgem as noções de “pensamento”, de “reminiscência” e da função de 

ambos no citado diálogo.  

Recordando que Platão recebeu grande influência de Parmênides de Eléia e de 

Heráclito de Éfeso, é oportuno investigar mais profundamente se é possível dizer que o 

“pensamento” no Fédon é reciprocamente um “estado cognitivo” e um “processo de 

cognição”. Tendo em vista tal proposta, vale recordar que, no poema Da Natureza, o 

“pensamento” é visto como um “estado cognitivo” e que tal estado caracteriza o 

“conhecimento efetivo” de algo. A propósito, nos dois exemplos expostos por Santos, José 

Gabriel Trindade, a saber, o enunciado “2+2=4” constitui conhecimento efetivo pelo fato de o 

enunciado que o suscita ser sempre verdadeiro para todas as pessoas e o enunciado “parou de 

chover” não pode exprimir um conhecimento efetivo por não poder ser aceito igualmente por 

todos120. É importante recordar que a obra citada finaliza esses exemplos ressaltando outra 

ordem de diferença entre tais enunciados, a saber, a chuva somente pode ser percebida através 

do uso dos sentidos, mas a igualdade das expressões numéricas é inteligível, é captada pela 

inteligência121. De acordo com a noção de Parmênides a chuva é um fenômeno físico 

ocorrente no mundo exterior ao processo psíquico chamado “pensamento”, por isso, tem uma 

compreensão diferenciada da compreensão da igualdade numérica, visto que essa igualdade 

ocorra como “pensamento no íntimo da mente de um sujeito cognitivo”122.  

Com base no exposto se pergunta o que é o “íntimo da mente de um sujeito cognitivo 

onde ocorre o processo psíquico chamado pensamento”, o que são “conteúdos exteriores ao 

íntimo da alma”, o que são “conteúdos interiores ao íntimo da alma”, o que é “íntimo da 

alma”, o que é “a própria alma”, o que é o “processo de conteúdos no íntimo da alma” e, há 

diferença entre “pensamento e conteúdo do pensamento”? Acredita-se que haja importância 

considerável nessas questões, pois com suas respostas talvez se elimine  possíveis equívocos 

que a confusão entre tais expressões pode propiciar na exposição da noção de “conhecimento” 

na obra investigada. Ora, se os fenômenos somente podem ser percebidos através do uso dos 

sentidos, mas a igualdade das expressões numéricas é inteligível, é captada pela inteligência 

no íntimo da mente de um sujeito cognitivo, é necessário estabelecer a diferença entre: 

“conteúdos exteriores ao íntimo da alma”, “conteúdos interiores ao íntimo da alma”, “íntimo 
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da alma”, “a própria alma” e o “processamento de conteúdos no íntimo da alma”. Pois, nesse 

caso, os conteúdos exteriores não são iguais aos interiores, o íntimo da alma não é idêntico à 

própria alma, nem o pensamento é igual aos seus conteúdos. Portanto, estabelecer a clara 

diferença entre tais elementos é uma necessidade diante da noção de conhecimento na referida 

obra. A propósito, segundo Santos, José Gabriel Trindade, Parmênides de Eléia foi o primeiro 

a notar a diferença entre perceber coisas como um fenômeno físico e pensar uma igualdade 

numérica. Além disso, Parmênides explorou tal diferença em sua concepção do “pensamento” 

para denunciar a duplicidade dos registros cognitivos a que os homens são sujeitos, a saber, 

“senso-percepção” e “pensamento”. Para Parmênides isto significa que apenas o pensamento 

proporciona resultados consistentes, ou seja, diferentemente da sensibilidade o pensamento 

conhece algo tal como esse algo é, por isso é infalível. Portanto, somente no caso descrito há 

“conhecimento efetivo” ou “pensamento”. O que faz com que toda informação colhida através 

da sensibilidade não possa ser caracterizada como “pensamento”, pois não corresponde à 

exigência de identidade entre o “pensamento” e o “pensado”. Sendo assim, o que está em jogo 

é a duplicidade dos registros cognitivos a que os homens são sujeitos, a saber, “senso-

percepção” e “pensamento”. O ensinamento do eleata foi reconhecido por todos nos séculos 

V-IV a.C. e gerou diferentes reações em diversos pensadores, mas os cosmologistas gregos 

mostram que todos nele se apoiaram e construíram suas teorias físicas123. Por isso, será preciso 

abordar o Fédon de modo coerente antes localizá-lo no contexto epistemológico platônico 

para descobrir se o pensamento no Fédon é um “estado cognitivo”, um “processo de 

cognição”, os dois reciprocamente. Qual é então o modo de abordar tal obra nesse intuito com 

essa finalidade? A obra de Platão pode ser abordada de muitas maneiras,  mas põe em 

destaque duas dessas maneiras, a saber, leitura ocasional ou sistemática, de um, de mais ou da 

totalidade dos diálogos que são atribuídos a Platão. Outro modo é através das obras dos 

comentadores que – unificando e sintetizando as temáticas tratadas nos diálogos – conferem 

ao pensamento de Platão uma identidade própria124. Com quais problemas se depara o 

pesquisador de Platão? Santos, José Gabriel Trindade, 2012, p. 11 diz que nos diálogos Platão 

se confronta com dois problemas herdados da tradição grega, sobretudo de Parmênides, a 

saber, o problema da constituição da realidade, ou mundo físico e a estruturação das 

competências cognitivas, ou seja, “saber” e “opinião”. Para esses dois problemas que são 

interligados Platão divisa um complexo programa de investigação ao longo de sua vida de 
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pesquisador e escritor e esse programa de investigação se acha registrado no conjunto dos 

diálogos articulados em três grupos cronológicos pelo consenso dos comentadores.  

Como exceção da regra, ao contrário daqueles que construíram suas teorias físicas a 

partir da concepção de Parmênides os sofistas exploraram os paradoxos e aporias da 

concepção de “pensamento infalível”. Para tais sofistas, diante do pensamento infalível a 

falsidade não existe e a contradição não é possível. Mas, se o pensamento não for infalível, 

não é possível acessar a realidade exterior. A propósito, a obra citada diz ainda que o 

programa platônico visa aceitar a concepção de conhecimento proposta por Parmênides 

conjugada ao reconhecimento da necessidade de registrar e desarmar os paradoxos dos 

sofistas dirigidos contra aquela concepção de pensamento125. Nos primeiros diálogos, ou 

diálogos “socráticos”, o objetivo principal é mostrar que, sendo infalível o conhecimento, 

então nenhum conhecimento e ensino consistentes serão derivados das “humanas opiniões”. 

Já nos segundos diálogos, ou diálogos focados no desenvolvimento dos pressupostos 

cognitivos das teorias “das Formas” e da “reminiscência” há a proposta de duas concepções 

intimamente articuladas, a saber, como “é” a realidade, de modo a poder ser conhecida e 

como é o “conhecimento”, de forma a poder captá-la. Essas duas linhas de pesquisa estão 

inseridas no contexto de um “dualismo ontoepistemológico”  126. A expressão “dualismo 

ontoepistemológico” significa que através da modalidade cognitiva chamada “pensamento” e 

daquela chamada “opinião” são captadas as duas realidades, a saber, a realidade visível, ou 

“sensível” e a realidade “inteligível. É importante notar que aqui ficam estabelecidas duas 

realidades e duas modalidades cognitivas para captá-las. Então, o que pode captar o 

“pensamento” e o que pode captar a “senso-percepção”?  Nos terceiros diálogos que são 

conhecidos como diálogos “críticos”, há o conjunto de problemas estruturais da TF (Teoria 

das Formas), os quais, aparentemente, os diálogos anteriores não resolveram com sucesso . 

Nesses últimos diálogos parece haver uma superação da proposta “dualista” e do infalibilismo 

cognitivo através de uma análise que mostra como uma concepção coerente e consistente da 

cognição é capaz de adequar o conhecimento construído pela sensibilidade à exigência da 

estabilidade do “ser”. Por isso, se faz necessário investigar como ocorre essa adequação. 

Além disso, se torna imprescindível investigar se no Fédon Platão quer mostrar  aquilo que se 

considera “pensamento infalível”, ou, uma adequação do conhecimento construído pela 

sensibilidade à exigência da estabilidade do “ser” onde haja reciprocidade entre “processo de 

cognição” e “estado cognitivo”. Parece que para superar as dificuldades de sua teoria das 
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Formas TF, Platão é forçado a rever alguns dos princípios em que a fundamentou, tal como 

exposta nos “segundos diálogos”127. Como inicia tal reformulação? Através de uma discreta 

análise da competência cognitiva “crença/opinião” (doxa). Nessa primeira análise a cognição 

é tratada como um processo e como o resultado a que conduz. Em seguida, tal resultado deve 

ter características que permitam considerá-lo verdadeiro ou falso. Então, uma vez definido o 

processo "doxástico”, ela poderá ser equacionada com o estado cognitivo infalível, ou 

“saber”. Baseado no exposto vale perguntar: em qual diálogo se encontra a diferença entre 

crença e opinião? No Teeteto há distinção implícita entre “crença” e “opinião”. A propósito, 

tal diálogo se entrega à sistematização das operações psíquicas que conduzem de uma à outra. 

O Teeteto, então, define uma cadeia de modalidades cognitivas, onde se encontram termos 

abrangentes como "reflexão” (dianóia), ou “cálculo” (syllogismos). Qual o próximo passo na 

reformulação da teoria das Formas após a primeira análise? A análise da imaginação será o 

segundo passo, daí passando à memória e ao pensamento até que chega à opinião128. Qual a 

diferença entre “opinião” e aquelas operações mentais que a precedem na análise, tais como: 

“imaginação”, “memória” e “pensamento”? A “opinião” é distinta das operações mentais que 

a precedem porque pode ser expressa através do discurso ou “enunciado” (lógos)129. Qual a 

finalidade da liberação da opinião da cadeia de operações mentais que a tornam possível? Tal 

liberação visa neutralizar a exigência da concepção do saber entendido como "conhecimento 

efetivo”? Mas, qual o objetivo de Platão a partir de tal análise? Seu objetivo é o de criar 

condições para a emergência de um sujeito do conhecimento. Qual a importância de tal sujeito 

do conhecimento? Ora, esse sujeito do conhecimento é independente do objeto ao qual aplica 

as suas faculdades. 

Tendo em vista que Platão tenta viabilizar o acesso da opinião ao saber infalível, qual 

o resultado daí obtido? Tal tentativa não é coroada de sucesso porque mesmo que tenha 

ensaiado diversas combinações das operações a que chegou, tais combinações não chegam a 

conjugar uma faculdade/processo suscetível de erro com uma faculdade / estado caracterizada 

pela infalibilidade130. Supondo-se que haja a impossibilidade de conjugar “crença” e “opinião” 

com o saber infalível o que ocorre como resultado de tal impossibilidade? Tal impossibilidade 

leva Platão a abandonar o caminho para o saber como associação da reminiscência às Formas. 
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Sendo impossível a conjugação da “crença” e da “opinião” com o saber infalível qual a 

posição que Platão assume face à noção de conhecimento de Parmênides? Platão põe em 

causa a herança eleática e descarta pressupostos e princípios defendidos direta ou 

indiretamente pelo eleata131. 

Qual o primeiro pressuposto do eleata a ser abandonado por Platão? É o da exigência 

de identificação do saber com o “conhecimento efetivo” de algo que lhe concede a 

infalibilidade. Platão chega a negar tal pressuposto de modo explícito? O filósofo da 

Academia nunca chegou a negar tal pressuposto explicitamente132. 

Se Platão não nega “explicitamente” a exigência de identificação do saber com o 

“conhecimento efetivo” de algo que lhe concede a infalibilidade, de que modo o faz, então? 

Platão ao invés de negá-lo explicitamente limita-se a renunciar a abordagem cognitivista do 

saber, para optar por uma estruturação do conhecimento da realidade na tripla perspectiva do 

ser, do conhecimento e da linguagem133.  

Qual a diferença entre a perspectiva do eleata e a que Platão adota baseada numa 

estruturação do conhecimento da realidade na tripla perspectiva do ser, do conhecimento e da 

linguagem? O “monismo” defendido por Parmênides, a ideia do ser como unidade única 

englobante é “atomizado” na concepção platônica de uma pluralidade de Formas134.  

Se a ideia do ser como unidade única englobante é substituída por uma pluralidade de 

Formas, como é que Platão pensa tais Formas? Para Platão cada uma dessas Formas é um 

“todo uno”. Quanto à tese da imobilidade e imutabilidade do ser de Parmênides, como Platão 

a encara ao adotar essa  tripla perspectiva da estrutura do conhecimento? Essa tese é rejeitada 

e em seu lugar surge a da coexistência da entidade metafísica, denominada “ser”, com o 

mundo sensível, estruturado pela interação das Formas do Movimento e do Repouso. 

No tocante ao princípio fundamental da incognoscibilidade do não-ser, o que ocorre 

com tal princípio na nova perspectiva platônica? Tal principio é também cancelado por 

Platão. O filósofo da Academia a cancela por causa da reformulação da negativa, pois, tal 

negativa, de “contrariedade” passa a ser lida como “diferença”135. 

O que ocorre com a separação eleata entre ontologia e epistemologia a partir da nova 

perspectiva platônica? Na nova concepção, inclusiva de múltiplas unidades existentes em si; a 
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articulação da realidade inteligível com a sensível é permitida. Essa articulação das realidades 

coexistentes constitui a ambas como objeto da cognição.  

Por outro lado, as diversas operações cognitivas – senso-percepção, memória, 

imaginação, pensamento - deixam de se achar associadas aos seus domínios estritos: seja a 

mutabilidade da aparência sensível, seja a identidade da realidade inteligível. Fica então 

aberto o caminho para a concepção do conhecimento, entendida como relação entre um 

sujeito cognoscente e um objeto conhecido136.  

O que se pode considerar  a mais relevante das consequências dessa revisão da teoria 

das Formas? A mais relevante das consequências dessa revisão da teoria das Formas é que, se 

Verdade e Falsidade podem coexistir na diversidade das opiniões, é necessário mostrar que se 

manifestam nos enunciados e não na faculdade que as torna possíveis. 

Se a mais relevante das consequências da revisão da teoria das Formas é a necessidade 

de  “Verdade” e “Falsidade” coexistentes se mostrarem nos enunciados e não na faculdade 

que as torna possíveis, então, como deve ser emitido tal enunciado? Por meio de um processo 

mental íntimo alguém emite uma opinião e a põe num enunciado, mas o que se considera 

“verdadeiro” ou "falso” não é esse processo mental, mas o enunciado que publicamente o 

exprime. É essa cadeia de inovações que constitui o projeto filosófico ao qual a obra citada dá 

o nome de “construção do conhecimento”. Partindo da dualidade eleática, que opõe a 

faculdade/estado, designada como “pensamento”, à faculdade/processo “crença/opinião”, os 

diálogos platônicos gradualmente criam uma concepção unitária, articuladora de uma cadeia 

de operações mentais, que só pode ser entendida como um processo (e não mais como um 

estado cognitivo). 

Considerando a importância de tudo que foi exposto sobre a obra citada é preciso 

ressaltar o acordo e as dessemelhanças que o presente trabalho desenvolve em relação à 

mesma. No que diz respeito à parte concordante é preciso reafirmar que a tese aqui defendida 

é a de que no Fédon de Platão, a associação entre o argumento dos contrários e o argumento 

da reminiscência (72e – 77e) seguida da analogia da investigação do eclipse do sol (99d-

102a), que serve de modelo ao método de investigação ideal  mostra que o método naturalista 

de investigação direta dos fenômenos (99c-100b) não conduz, necessariamente, ao verdadeiro 

conhecimento. Ademais, a referida associação deve estar relacionada com a primeira reflexão 

de Sócrates (60b), com a definição de morte para o filósofo, com o processo de negação dos 

entraves derivados das sensações (65a-69b), com os vários exemplos de como se dá a 

recordação (72e -77e), com a função purificadora da filosofia (80e-84b), com a crítica 
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platônica à noção naturalista de causa geradora e corruptora de todas as coisas (95e - 99d), e 

com a crítica platônica à inadequada nomeação das coisas, desenvolvida por meio da 

associação entre o argumento da afinidade e a Teoria da participação (102a-107b). No 

entanto, entre todas as hipóteses levantadas por esta pesquisa ressalta-se como a mais 

importante a de que no Fédon o conhecimento é uma espécie de recordação que se dá pela 

reciprocidade entre o processo negativo de cognição e o estado cognitivo inato. O 

conhecimento/recordação é sustentado pelo argumento da reminiscência, o processo negativo 

de cognição é a purificação do pensamento e o estado cognitivo inato é aquilo que a alma 

sempre soube, embora tenha esquecido ao nascer em forma humana, ao misturar-se com os 

fenômenos sensoriais. Por isso, é necessário que a alma pensante as pense primeiro pelo 

processo de negação daquilo que a Forma “não é”, até que o seu pensamento assim purificado 

seja reciprocamente um “estado cognitivo”  sem qualquer movimento ou mudança, no qual, 

pensar o inato é idêntico a ser inato. A alma deve atingir esse segundo momento em seu 

pensamento, pois depois de dizer o que não “é” deve dizer o que “é” e, para tal,  assim como 

somente o puro conhece o puro, somente o imóvel e imutável conhece o imóvel e o imutável, 

o pensamento deve ser um estado para conhecer um estado. Em outros termos, essa alma 

pensante que é da mesma natureza das Formas e, enquanto tal, é imóvel e imutável, deve 

saber distinguir duas coisas bem distintas, a saber, “pensamento imagístico de pensamento 

puro”. Por pensamento imagístico aqui se entende que, no Fédon, imagens (eikônas) são 

produzidas pelos sentidos, por isso, são sensíveis. A propósito, na distinção entre essas duas 

ordens de pensamento consiste o saber infalível da alma nessa obra, posto que, sabendo 

distingui-las a alma já não confunde mais a imagem com aquilo do que a imagem é imagem. 

Isto quer dizer simplesmente que, por um lado, a purificação das imagens sensíveis do 

pensamento é o processo negativo de cognição do que “não é”, pois o conhecimento das 

Formas não podendo admitir qualquer movimento ou mudança consiste na distinção entre 

imagem e aquilo do que a imagem é imagem. Por outro lado, o estado puro recordado pelo 

processo negativo é o estado cognitivo da Forma pura. Ou seja, sem a confusão entre imagem 

sensível e Forma o pensamento é idêntico ao conhecimento daquilo que “é”.  Daí se afirmar 

que, no Fédon a cognição é ao mesmo tempo “processo” e “estado”. Enquanto “processo 

cognitivo negativo” diz respeito apenas à alma impura que precisa aprender a pensar o que as 

Formas não são. Mas enquanto “estado cognitivo” diz respeito à alma do filósofo que adquiriu 

a sabedoria e sabe que o conhecimento do “não ser”, ou seja, o conhecimento do que a Forma 

não “é”, converge no conhecimento do que a Forma “é”. Isto implica em dizer que um 

processo sendo movimento e mudança não pode conhecer aquilo que não admite movimento 
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ou mudança, mas ao pensar o que a Forma não “é”, ou seja, ao desfazer a confusão entre 

imagem e aquilo do que a imagem é imagem, o pensamento da alma é idêntico a recordação 

do “ser”. Então, ao mesmo tempo em que a alma diz o que a Forma “não é” está dizendo o 

que ela “é”. Sendo assim, “processo cognitivo” e “estado cognitivo” são recíprocos nessa 

obra.  

A propósito da referida tese, é importante lembrar que o “processo de cognição”  137 

nessa obra se dá pelo afastamento daquilo que impede a recordação do “contrário em si” que é 

Inato. Ou seja, para recordar as Formas é preciso afastar o esquecimento das Formas. Como 

isso se dá?  É preciso que a alma pensante recorde que imagens sensíveis e aquilo do que elas 

são imagens são distintos, que a imagem não é a Forma138. Através desse processo de negação 

se dá uma “reciprocidade entre processo  e estado cognitivos”, uma vez que isso corresponde 

a pensar reciprocamente o que a Forma “não é” e o que a Forma “é”.  Portanto, a justificativa 

da referida tese ocorre pelo fato de que a circularidade descrita, tanto na reflexão sobre o 

binômio prazer/dor (60.b-e) quanto no argumento dos contrários que ocorre por meio de 

gerações e afastamentos recíprocos (72.a-b) é a mesma que ocorre ao par esquecer/recordar 

no argumento da reminiscência no tocante ao conhecimento do “não ser” e do “ser” das 

Formas. Disto se obtém o mesmo sentido para tais argumentos nessa obra (72.e)139.  

 

 

                                                         
137

 Para elucidar a diferença entre coisas contrárias e contrário em si, Platão expõe o seguinte no passo (103.b): 

...No início de nossa palestra foi afirmado que uma coisa se forma da coisa contrária; mas, neste momento, o que 

se diz é que o contrário em si não se forma de seu contrário, tanto em nós mesmos como em sua própria 

natureza. Antes, meu amigo, falávamos de coisas que possuem qualidades contrárias, e então as classificamos de 

acordo com estas. Agora, porém, estamos a falar daqueles próprios contrários que estão dentro de uma coisa e 

lhe dão o nome.Tradução de Jorge Paleikat e João Cruz Costa.  
138

 Para descrever esse processo negativo da cognição Platão expõe o seguinte: - E que haveria de obter em sua 

maior pureza esse resultado, senão aquele que usasse no mais alto grau, para aproximar-se de cada um desses 

seres, unicamente o seu pensamento, sem recorrer no ato de pensar nem à vista, nem a outro sentido, sem levar 

nenhum deles em companhia do raciocínio; quem, senão aquele que, utilizando-se do pensamento em si mesmo, 

por si mesmo e sem mistura, se lançasse à caça das realidades verdadeiras, também em si mesmas, por si 

mesmas e sem misturas? Tradução de Jorge Paleikat e João Cruz Costa. 
139

 Depois de Sócrates ter descrito a circularidade entre os processos contrários Cebes ressalta: é precisamente 

esse também o sentido daquele famoso argumento que (suposto seja verdadeiro) tens o hábito de citar amiúde. 

Aprender, diz ele, não é outra coisa senão recordar. Se esse argumento é de fato verdadeiro, não há dúvida que, 

numa época anterior, tenhamos aprendido aquilo que no presente nós recordamos. Tradução de Jorge Paleikat e 

João Cruz Costa. 
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Considerações Finais  

No Fédon Sócrates (ou Platão) acusa principalmente a incoerência daqueles que vivem 

como se as sensações, seus derivados e a investigação direta dos fenômenos constituíssem o 

meio seguro para a aquisição do verdadeiro conhecimento. Essa acusação é possível porque 

há uma confusão nos processos sensíveis por eles serem circulares e recíprocos, embora sejam 

tidos como coisas concretas. Então, Platão desenvolve uma crítica contra o discurso dos 

naturalistas que utilizam o método de investigação direta dos fenômenos para adquirir a 

verdade das coisas. Tal crítica tem sua fundamentação no entrelaçamento da noção de morte 

para o filósofo (64c), na associação entre o argumento dos contrários e o argumento da 

reminiscência (72e), na apresentação do método de investigação ideal (99 d-e) e na associação 

do argumento da afinidade com a teoria da participação (102a-107b). Nisto se constitui a 

solução para a aquisição do verdadeiro conhecimento e correção do discurso naturalista. A 

consequência da fundamentação dessa crítica permite que se possa dizer que o verdadeiro 

conhecimento se dá pela reciprocidade entre processo negativo de cognição (ou purificação 

do pensamento) e estado cognitivo inato (ou recordação das Formas inatas).  

A fundamentação para a tese anunciada neste trabalho ocorre tendo em vista o 

seguinte: No Fédon, o conhecimento está relacionado aos processos chamados 

esquecer/recordar, mas é um estado de pensamento puro (ou recordação) das Formas inatas 

(76e). É assim porque somente o puro pode pensar o puro (67a-d). Igualmente, não há Formas 

inatas sem uma alma (ou aquilo que as pensa), nem há alma pensante sem as Formas inatas 

(ou aquilo que é pensamento puro). Com isto se quer dizer que a verdadeira vida sendo um 

inteligível somente é possível que a alma seja algo porque participa desse inteligível nomeado 

vida (105c). Igualmente, seria contraditório afirmar que a vida que é causa da alma é possível 

sem aquilo do que a causa é causa. Ora, a causa jamais seria causa sem aquilo do que é causa 

(99 a-b). Igualmente, não há corpo sem alma, posto que a alma seja causa do corpo. Então, a 

alma animando uma coisa sempre traz vida a essa coisa (105 d). Isto implica em se poder 

dizer também que assim como não há causa sem aquilo do que é causa, não há alma sem 

corpo. E, assim como as Formas inatas são os verdadeiros estados e as verdadeiras causas, 

não há estados sem processos. Por isso ainda é possível se dizer, mesmo que por meio de um 

mito, que a alma que mantém o foco do seu pensamento no corpo e nas sensações, depois da 

morte do corpo/carne permanece por muito tempo ainda adejando ao redor de seu cadáver (ou 

seu corpo/carne em decomposição) e dos monumentos funerários, oferecendo resistência e 

sofrendo, somente se deixando levar pelo gênio guia sob violência e grandes esforços (108 a-
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c). A isto alguém poderia objetar dizendo que não passa de um mito, contudo, nada impede 

que se use um mito para despertar indagações. Aliás, como Platão diz, talvez convenha 

particularmente aos que devem transladarem-se para o além empreenderem uma investigação 

sobre a morte e de relatarem, num mito, o que julgam ser o que é distinto das sensações (vide 

61 d-e). O raciocínio ao qual se relaciona o mito aqui referido implica, pelo menos, numa 

problematização sobre a distinção entre processos e estados e sobre a noção de corpo nessa 

obra, pois, se a vida é causa da alma e a alma é causa do corpo, jamais pode haver vida sem 

alma nem alma sem corpo. Ou seja, uma causa não pode ser causa sem aquilo do que é causa. 

Todavia, é preciso refletir sobre aquilo que os que vivem nas trevas dão o nome de causa 

como está sugerido em 99 b. Portanto, no Fédon de Platão, se estabelece uma relação entre 

estado e processo para se mostrar que o verdadeiro conhecimento é, igualmente, reciprocidade 

entre estado cognitivo inato e processo de purificação do pensamento.  

De acordo com o que vem antes, a argumentação que Platão desenvolve a favor da 

aquisição do verdadeiro conhecimento envolve aspectos sensíveis e cognitivos que são 

distintos, porém, recíprocos. Tal argumentação se inicia quando Sócrates se livra dos ferros da 

prisão e dela se pode sintetizar os seguintes raciocínios: as sensações podem ser chamadas de 

contrárias, mas os verdadeiros contrários não são sensíveis (103a). Desse modo, entre o que é 

chamado de prazer e o que é chamado de dor, que passa por ser o seu contrário (enantíon) há 

dois processos tidos como contrários e dois estados que são os verdadeiros contrários. Tais 

processos, tidos como contrários, se alternam sem que os verdadeiros contrários ocorram 

simultaneamente (tó hâma) (60 b-c). A propósito, somente os estados podem ser verdadeiros 

contrários porque não se confundem como o começo e o fim de um círculo em giro se 

confundem. Contudo, não há um verdadeiro contrário que não seja ladeado pelo que é o seu 

outro (tò héteron) (60a-b). Ademais, entre um e outro contrário verdadeiro há, em todos os 

casos, uma vez que são dois, um duplo processo de geração; uma geração que vai de um 

desses contrários ao seu contrário, enquanto outra, inversamente, vai do segundo para o 

primeiro (71 a-b). A isto Platão acrescenta que: entre um estado chamado maior e um estado 

chamado menor há dois processos chamados crescer e decrescer que permitem dizer que algo 

cresce ou decresce. Igualmente, isto vale para os processos que se compõem ou se 

decompõem que se resfriam ou se aquecem e para todos os processos (71 b). Mesmo para os 

processos que ainda não possuam nomes apropriados pelas línguas convencionadas isto é 

necessário: que haja dois estados verdadeiramente contrários e reciprocamente a esses estados 

haja dois processos tidos como contrários que se geram mutuamente como num circulo em 

giro (72 a-b). 
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Ocorre, porém, que se os processos tidos como contrários são da natureza das 

sensações e se alternam contínua e reciprocamente como num círculo em giro, isto implica em 

se poder dizer que, como as sensações tidas como contrárias são circulares, então, nelas 

começo e fim se confundem, mas, os verdadeiros contrários jamais se confundem. Afastam-se 

mutuamente por meio dos processos que deles participam. Contudo, pode-se dizer que esse 

afastamento recíproco se identifica de algum modo com a geração recíproca, isto ocorre do 

seguinte modo: como os verdadeiros contrários não ocorrem simultaneamente (tó hâma) no 

mesmo homem (60 b-c), porém, ladeiam-se sempre, então, com o afastamento de um o outro 

é gerado em sem lugar. Por exemplo, o estado chamado ímpar pela aproximação do par não se 

torna par, mas nada impede que depois do afastamento do ímpar se gere o par por causa do 

afastamento do ímpar (106 b-c). No entanto, são os processos nomeados pelos estados de que 

participam que sofrem mudanças. Isto implica em se poder dizer que os estados são causas 

dos processos, mas não se movem eles mesmos. Então, se os processos sensíveis tidos como 

contrários ao se moverem se confundem como o começo e o fim de um círculo enquanto os 

verdadeiros contrários continuam sempre idênticos a si mesmos, disto resulta que as 

sensações não podem ser conhecidas, nem através delas se pode conhecer verdadeiramente. 

Quer isto dizer que somente os verdadeiros contrários podem ser conhecidos e somente aquilo 

que é da mesma natureza dos verdadeiros contrários pode conhecer. Logo, como a alma é da 

mesma natureza dos verdadeiros contrários, se o seu pensar passa pelo processo de 

purificação dos processos sensíveis tidos como contrários ela pode pensar (ou recordar) as 

Formas eternas que conheceu antes de nascer em condições humanas como diz o argumento 

da reminiscência (72 e – 73 a). Isto implica em dizer ainda que os processos e os estados são 

naturezas contrárias, mas estabelecem uma relação de reciprocidade. Assim, o processo de 

purificação do pensamento (ou morte para o filósofo)
140

 é recíproco ao estado de 

conhecimento inato das Formas eternas. Disto resulta a tese aqui anunciada. Pois tal 

argumentação aborda o ser a partir da cognição estabelecendo reciprocidade entre o ser 

mesmo, aquilo que é conhecido e o modo como se o conhece. Portanto, a associação entre o 

argumento dos contrários e o argumento da reminiscência é verdadeiramente o que confere 

unidade ao diálogo no que concerne á aquisição do verdadeiro conhecimento. É assim que tal 

associação assume um caráter cognitivista visando por meio da distinção fundamental entre 

sentir e pensar explicar a inconsistência do método de investigação direta dos fenômenos e do 

discurso dos naturalistas, considerando a comunhão (koinônia) de corpo e alma como 

fenômeno a que se chama vida humana. Por meio de tal associação é possível dizer que o 
                                                         
140

 Negação de que as sensações e seus derivados sejam o verdadeiro ser das coisas. 
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corpo difere da alma que é simples, e que a alma em si e por si mesma capta a verdade (tês 

alêtheías hâptetai) do ser (ti tôn ónton\ tou óntos\ 65b).  

Além do que está exposto, há ainda as implicações do problema ético-epistemológico 

que devem ser levadas em conta. Pois, aquele para quem o foco do pensamento é a distinção 

entre as Formas puras e as sensações vive bem e aquele para quem o foco do pensamento são 

as sensações e seus derivados vivem mal. Isto se refere, por um lado, à noção de que a 

escravidão à satisfação das necessidades do corpo, nomeadamente a sensação a que os 

homens chamam prazer é um entrave ao conhecimento que purifica e liberta a alma. Por outro 

lado, isto se refere à noção de que os amantes do saber buscam transcender as sensações e são 

eticamente superiores. Contudo, trata-se de uma questão onto-epistemológica e não de uma 

moral puritana, pois o argumento platônico não se refere a uma degradação do corpo, mas a 

uma incapacitação onto-epistemológica propiciada pelas sensações e seus derivados na busca 

do conhecimento efetivo.  

Não deve escapar ao leitor do Fédon que sem as sensações não pode haver a 

recordação das Formas inatas para uma alma que existe em forma humana. Essa alma, por 

definição, é distinta do corpo, e ao se lançar na direção das Formas, por exemplo, é ao pensar 

coisas tais como: “o justo” “em si” (autò), “o belo” e “o bom”, que são algo (ti einai) e não 

nada (oudén) que essa alma se reconhece como sendo da mesma natureza (ou tipo) dessas 

coisas, as Formas (ti tôn toioutôn... eides), que são invisíveis aos olhos (66a). Para o 

reconhecimento (ou recordação) de que a alma é distinta do corpo e mantém “certa potência e 

inteligência” (tina dynamin écheikai phronêsin: 70b), após a morte, se exige o argumento de 

que os estados “estar vivo” e “ter morrido” sejam recíprocos, de acordo com o que é 

investigado em 70d. Então, essa implicação põe lado a lado: o estado cognitivo perfeito e o 

processo de purificação do pensamento (ou negação das sensações e seus derivados); do 

processo a que está submetido o corpo para que a alma readquira o conhecimento inato. É isto 

que a associação entre o argumento dos contrários e o argumento da reminiscência tem em 

foco. Aliás, o argumento da reminiscência é resgatado por analogia ao reviver, uma vez que a 

recordação pura (ou pensamento puro) é o retomo do conhecimento das Formas inatas em 

face ao esquecimento (ou pensamento focado nas sensações). Tal recordação é propiciada 

pelo processo de purificação do pensamento (ou distinção entre as sensações e as Formas 

inatas), é algo além dos processos esquecer/recordar (que são tidos como contrários e que são 

recíprocos aos estados contrários chamados ignorância e saber) (71d-72d). É deste modo que 

é possível dizer, em um contexto cognitivo, que aprender não é senão recordar (hê màthêsis 

ouk alio ti ê anâmnêsis: 72e). Pois o processo negativo de purificação do pensamento propicia 
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a recordação do que o esquecimento apenas escondia. Aliás, se na alma já não estivesse o 

saber inato, isto não seria possível. Isto implica em dizer que o estado (pathein) recursivo a 

que se refere tal argumento decorre de só se poder recordar o que já havia na alma (73b-c). 

Igualmente, o saber inato se adquire (paragignêtai), em certo sentido, porque alguma outra 

coisa diferente (ti héteron) da sensação é acionada na mente (héteron ennoêsei), é propiciada 

pela recordação, seja a partir do semelhante, seja do dessemelhante (74a).  Portanto, a tese 

aqui anunciada além de se tornar possível pela associação entre o argumento dos contrários e 

o argumento da reminiscência, se desenvolve tendo em vista os seguintes motivos: essa obra 

aborda o estilo de vida do filósofo, ou seja, a vida de uma alma que existe em forma humana, 

mas tem seu pensamento focado na distinção entre as Formas inatas e as sensações. O que 

resulta na distinção entre os referidos métodos de aquisição do saber e, portanto, na crítica que 

se pode desenvolver contra um desses métodos, nomeadamente, o método naturalista de 

investigação direta dos fenômenos. Pois esse método, como o próprio nome sugere, busca a 

aquisição do conhecimento investigando diretamente os fenômenos, utilizando as sensações e 

seus derivados que não se deixam apreender. Já o referido método de investigação ideal busca 

a aquisição do verdadeiro conhecimento mediado pelas ideias, ou Formas inatas. Desse modo, 

tal método procede de modo análogo à investigação de um eclipse do sol (99d-100a) e se 

fundamenta por meio de dois raciocínios complementares que será repetidos aqui como 

reforço ao que foi dito antes:  

 

1) 

a) Aqueles que observam e estudam um eclipse do sol sem o espelho da superfície da 

água ou de matéria semelhante estragam os olhos (99d-e).   

b) Na referida analogia existem quatro figuras orientadoras da investigação ideal, a 

saber: o investigador, o espelho, o fenômeno e a imagem. 

c) Logo, a investigação do filósofo é mediante o espelho e não por observação direta 

dos fenômenos para que sua alma não fique completamente cega (99e).  

  

           2) 

a) O filósofo não aceita sem reservas que a investigação ideal seja melhor do que 

aquela que deriva de uma experiência dos fenômenos. 

b) Contudo, ao escolher o método de investigação ideal o filósofo deve buscar 

refúgio nas Ideias e procurar nelas a verdade das coisas, deve tomá-las como 
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base, em cada caso. Pois, a Ideia lhe é mais sólida, quer se trate de uma causa ou 

de outra qualquer coisa (99e -100a). 

c) Logo, se de acordo com a analogia do eclipse do sol é necessário investigar 

através de um espelho; na investigação ideal esse espelho não pode ser o 

fenômeno nem sua imagem especulada. Ou seja, o espelho é aquela Ideia que é 

tomada em cada caso como sendo a mais sólida, quer se trate de uma causa ou de 

outra qualquer coisa. 

 

Igualmente, é preciso ressaltar que: o método escolhido pelo filósofo para adquirir o 

verdadeiro saber está completamente relacionado à morte por consistir num processo de 

negação das sensações e seus derivados estabelecendo reciprocidade com o estado de saber 

inato. É por esta razão, que o filósofo ou quem quer que dê à filosofia a atenção que ela 

merece não há de desejar coisa melhor do que a morte (61c). Contudo, o filósofo não fará 

violência contra si mesmo para obter essa espécie de morte, ou purificação do pensamento. 

Pois, a morte para o filósofo, que propicia a aquisição do saber inato não é idêntica ao 

suicídio, nem é idêntica à morte para o vulgo (61b-69e). Tal morte está relacionada à 

reminiscência das Formas inatas, ou seja, à recordação daqueles objetos que não podem ser 

captados pelas sensações e seus derivados. Nesse contexto o processo chamado esquecer 

corresponde a ter o pensamento focado nas sensações sem distingui-las das Formas das quais 

as sensações participam; igualmente, o processo chamado recordar é ter foco do pensamento 

nas Formas puras por distingui-las das sensações. É por isso também, que essa morte 

corresponde à purificação do pensamento e não meramente a destruição do corpo/carne. 

Sendo assim, o filósofo obtém a referida purificação em virtude de o foco de seu pensamento 

estar voltado para os objetos distintos das sensações e de seus derivados. É por esse motivo é 

que a expressão cotidiana da ética de um filósofo será determinada pelo que essa alma 

conhece e não pela imposição de uma disciplina ascética imposta violentamente. Isto quer 

dizer que o comportamento cotidiano do filósofo é consequência psicológica dos conteúdos 

do pensar, é propiciada pelo foco de seu pensamento. Isto implica em dizer que: o ser humano 

se comportará no cotidiano como um escravo das sensações sempre que as usa como um fim; 

caso em que as sensações são senhoras desse ser humano. Mas viverá como um ser livre das 

sensações aquela alma que as conhece e as usa como um meio propiciador do verdadeiro 

saber, cujo prazer está além e é verdadeiramente mais real do que elas, caso em que a alma é 

senhora das sensações. Sendo assim, o foco do pensamento e seus conteúdos constitui o 

fundamento psicológico da expressão cotidiana, ou da ética de um ser humano. Por isso, a 
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morte para o filósofo, que é idêntica à distinção que a alma faz entre seu corpo, suas 

sensações, os derivados dessas sensações e as Formas inatas é o que há de ser mais desejado 

pelo filósofo. Então, a morte para o filósofo não se refere à exigência de uma prova 

fenomênica da imortalidade como exigem os interlocutores de Sócrates a partir de (70a), mas 

a um método capaz de simplesmente pensar a imortalidade como uma das Formas inatas 

indestrutíveis (106e-107a). Contudo, não seria possível demonstrar tudo isto sem a associação 

entre o argumento dos contrários e o argumento da reminiscência cuja fundamentação se 

orienta pelos raciocínios que repetidos para reforçar oq ue se afirma: 

 

1)  

a) O verdadeiro saber é uma recordação das Formas inatas (72e). 

b) As Formas inatas são distintas das sensações e de seus derivados (65a-d). 

c) Logo, o foco do pensamento do filósofo são as Formas inatas e não as sensações 

(64d-67c). 

2) 

a) As sensações propiciam a recordação das Formas inatas (75a-77a). 

b) As imagens derivadas das sensações são cópias imperfeitas das Formas inatas (74a -

75b). 

c) Logo, recordar o saber inato é distinguir a imagem daquilo do que a imagem é 

imagem (73c-74b), através do que o pensamento do filósofo transcende as sensações 

propiciadoras do verdadeiro saber. 

3)  

a) A morte para o filósofo é distinta da morte para o suicida (61c - 63d) e distinta da 

morte para o vulgo (64b-d).  

b) A morte para o filósofo corresponde à negação de que a imagem seja idêntica àquilo 

do que a imagem é imagem.  

c) Logo, no Fédon o saber verdadeiro se dá como reciprocidade entre o processo de 

negação dos derivados das sensações e o estado cognitivo inato.  

 

O que está acima quer dizer que Sócrates busca mostrar um método capaz de pensar a 

imortalidade pela transcendência das sensações. Contudo, quer dizer ainda que as sensações 

de que Sócrates fala são ao mesmo tempo: propiciadoras e entraves do verdadeiro 

conhecimento. Pois, a transcendência não é outra coisa senão a morte par o filósofo, 

entretanto, transcender as sensações exige primeiramente experimentá-las; embora se possa  



174 

dizer que permanecer preso a elas as torna uma coisa má para aquele que quer conhecer algo 

que é distinto das sensações. Então, transcender as sensações é idêntico a distingui-las das 

Formas inatas. Isto parece uma contradição e pode confundir os leitores do Fédon: o sentir 

propicia o pensamento das Formas inatas para uma alma que existe em condições humanas 

(75a-b). Isto implica em dizer que Platão desenvolve uma crítica contra o método naturalista 

de investigação direta dos fenômenos para afirmar que as sensações propiciam a recordação 

das Formas inatas, embora, somente o pensamento purificado das sensações conheça 

verdadeiramente. O conhecimento é propiciado pelas sensações corpóreas, embora não seja 

derivado dessas sensações. Esse argumento põe em questão somente as faculdades distintas, 

ou seja, o sentir e o pensar, não se detém na questão de uma hierarquia da alma em relação ao 

corpóreo, seu aspecto principal é a explicação de como se dá o conhecimento que liberta a 

alma, e o modo pelo qual isso é impossível por meio das sensações. Isto precisa ser ressaltado 

tendo em vista as possíveis incoerências decorrentes de uma abordagem meramente 

antagônica ao corpo, pois, se de algum modo estiver dito por Platão que a alma é princípio do 

corpo, causa do corpo, então, é preciso admitir que em nenhum tempo há alma sem corpo, 

uma vez que uma causa não pode ser causa sem aquilo do que ela é causa. Isto tudo implica 

em dizer ainda que, a associação entre a noção de morte para o filósofo, o argumento dos 

contrários, o argumento da reminiscência e o modelo de investigação do eclipse do sol 

sustenta a eficácia do método de investigação ideal. Por isso, se o debate presente no Fédon 

começa com a apresentação da tese de que a filosofia é um treino para a morte e se 

complementa pela distinção entre alma e corpo (64c) será preciso admitir que pensar objetos 

distintos de aspectos sensíveis é conhecer verdadeiramente. Sendo assim, a morte será o 

objeto de maior valor para o pensar filosófico e implicará não numa separação espacio-

temporal entre alma e corpo, mas numa distinção ontoepistemológica entre sentir e pensar. 

Portanto, o verdadeiro conhecimento se dá no momento em que a alma faz essa distinção. O 

que propicia a recordação das Formas inatas sem o recurso da imaginação, posto que imagens 

sejam derivadas das sensações e distintas daquilo do que são imagens. Igualmente, na 

distinção entre imaginação, que é um derivado das sensações, e o pensamento puro, se apoia a 

base sobre a qual Platão desenvolve sua crítica contra o método naturalista, uma vez que se 

prender aos derivados das sensações constitui entrave ao conhecimento das Formas puras.  

Há uma medida para a aquisição do conhecimento verdadeiro numa alma que se 

encontra em forma humana. Mas, o homem que realmente consagrou sua vida à filosofia é 

senhor de legítima convicção no momento da morte, possui esperança de ir encontrar para si, 

além da realidade sensível, excelentes bens quando estiver morto (63e – 64a). Entretanto, se 
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quando uma pessoa se dedica à filosofia no sentido correto do termo, os demais ignoram que 

sua única ocupação consiste em preparar-se para morrer e estar morto (vide 64a); isto torna 

possível uma confusão entre a metódica distinção entre corpo e alma  e uma mera hostilidade 

ao corpo e às sensações. Tal hostilidade não passa de uma contradição face ao que diz o 

argumento da reminiscência sobre as sensações na aquisição do conhecimento (75a). Tudo 

isto quer dizer que Sócrates não está sendo hostil às sensações, está sendo apenas coerente 

com aqueles três raciocínios em torno de como se dá a recordação das Formas inatas, que é o 

verdadeiro saber. Igualmente, isto quer dizer que Sócrates não está ditando uma disciplina 

ascética para o filósofo, está apenas descrevendo o estilo de vida daquele que tem o 

pensamento focado no que é distinto das sensações. Pois no Fédon as sensações são 

necessárias à recordação do verdadeiro saber e somente constituem obstáculo para o 

pensamento cujo foco permanece preso aos sentidos enquanto deveria ir, por meio das 

sensações, ao que é além das sensações. Desse modo, o que está em jogo nessa obra é o foco 

do pensamento do filósofo, a partir do que o pensamento pode ser objeto do próprio 

pensamento.  

Toda esta argumentação que ocorre em função daquela distinção fundamental entre 

sentir e pensar está relacionada à impertinente exigência dos interlocutores de Sócrates no 

tocante a uma prova fenomênica da sobrevivência da alma após a morte do corpo. Porém, 

acredita-se que tal exigência é somente uma estratégia de Platão para abrir o diálogo à uma 

investigação do argumento dos contrários e suas associações, por exemplo, a associação desse 

argumento ao argumento da reminiscência. A esse propósito, a referida associação está 

relacionada com: a primeira reflexão de Sócrates, a definição de morte para o filósofo, o 

processo de negação dos entraves derivados das sensações (65a-69b), os vários exemplos de 

como se dá a recordação (72e -77e), a função purificadora da filosofia (80e-84b), a crítica 

platônica à noção naturalista de causa geradora e corruptora de todas as coisas (95e - 99d), e 

com a crítica platônica à inadequada nomeação das coisas (102a-107b).  

A imaginação é distinta da reminiscência pura. Isto quer dizer que a distinção entre os 

conteúdos do pensamento é absolutamente necessária na questão da recordação das Formas 

inatas e, que a imaginação, as associações entre o argumento dos contrários e a reminiscência 

pura estão relacionadas à aquisição do verdadeiro conhecimento. Isto quer dizer ainda que no 

Fédon a imagem é algo sensível, e que  através da imagem a realidade inteligível se deixa ver 

como aquilo do que a imagem é imagem. A imagem é também a algo derivado das sensações 

que, no contexto do método de investigação ideal, deve ser negada para que ocorra a 

purificação do pensamento e a aquisição do verdadeiro conhecimento. Tal negação consiste 
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apenas em distingui-la do imaginado. Tais afirmações implicam na relação que se pode 

estabelecer entre os conteúdos do pensamento e a aquisição do conhecimento verdadeiro. 

Mas, implicam em se dizer também que para adquirir o conhecimento das Formas inatas deve 

haver uma investigação direta de fenômenos semelhantes. O que parece ser uma contradição 

entre o Platão que pensa um corpo obstáculo e o Platão que pensa as sensações como 

propiciadoras do conhecimento das Formas perfeitas. Isto resulta numa definição de 

pensamento que esteja de acordo com a distinção fundamental entre sentir e pensar, entre 

sensível e inteligível, e implica na tese de que  a morte para o filósofo é idêntica ao 

conhecimento verdadeiro e o saber filosófico libera a alma do corpo.  

Toda a argumentação nesse diálogo é realmente uma reflexão que começa através da 

imagem sonora, mas transcende essa imagem e abarca o estado silenciosamente pleno daquilo 

de que o som é apenas processo imagístico imperfeito. Nele há uma relação que se pode 

estabelecer entre o discurso de Sócrates e o canto dos cisnes. Mas, há também uma relação 

entre o discurso do filósofo, tão rico em palavras, e o resultado feliz do silêncio fecundo de 

sua alma. Por isso se diz que desse estado silencioso e insondável, no qual o filósofo tem seu 

espírito completamente absorto na meditação, ele volta apenas por uma razão piedosa: a de 

resgatar Símias e Cebes que, ao invés de absortos naquele silêncio místico da meditação de 

Sócrates, conversavam a meia voz (84c).  

Pelo que foi exposto até aqui, é mesmo pela associação entre o argumento dos 

contrários e o argumento da reminiscência que Platão busca resolver o problema do 

pensamento sobre a imortalidade no Fédon. Tal associação está conectada a vários aspectos 

que se entrelaçam. A morte histórica de Sócrates tal qual é narrada por Platão no Fédon se 

torna um modelo que orienta a crítica contra o método naturalista de aquisição do 

conhecimento. Pois essa morte ao se transformar em objeto da investigação filosófica 

favorece a argumentação contra a falibilidade do método naturalista. Mas, há ainda a relação 

que se pode estabelecer entre o argumento da reminiscência e a resposta à Símias por meio do 

argumento da reminiscência. Pois, é necessário, de acordo com a argumentação de Sócrates, 

que a alma tenha vivido no Hades antes de nascer em forma humana como está em 91e-92a. 

Então, não é possível que a harmonia, sendo composta por matéria sonora, derivada do 

dedilhar de uma lira seja, ao mesmo tempo, algo humano e tenha existido antes de assumir a 

forma humana. No tocante a reminiscência, Sócrates não aponta apenas o método, mas todas 

as ocorrências dentro de uma recordação. Portanto, naquilo a que se pode dar o nome de 

recordação ou pensamento, são geradas associações de imagens, ou seja, ocorre a imaginação. 

Assim, a noção de imaginação nesse diálogo está completamente relacionada ao método de 
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investigação direta dos fenômenos e a crítica de Platão contra esse método. Isto implica em 

dizer que, embora de acordo com o argumento da reminiscência o conhecimento seja um 

recordação; nem toda recordação se dá sempre do mesmo modo para todas as coisas. Por isso, 

vários problemas devem ser resolvidos em relação aos modos pelos quais ocorrem 

recordações. Isto implica em dizer que a presença do argumento da reminiscência na 

argumentação de Sócrates além de favorecer a tese de que o método naturalista de 

investigação direta dos fenômenos não conduz, necessariamente, ao conhecimento verdadeiro, 

é também o de sustentar que:  através dos exemplos de recordação apresentados por Sócrates, 

o pensador é levado a refletir sobre os conteúdos de seu próprio pensamento, ou seja, o 

pensamento reflete sobre si mesmo. Isto implica em dizer que o pensamento reflexivo é algo 

diferente daquela imaginação que não faz distinção entre imagem e imaginado. Por isso, a 

alma liberada do corpo é essa alma pensante que sabe fazer distinção entre a imagem e aquilo 

do que a imagem é imagem. É essa mesma alma que, ao negar que a imagem é idêntica ao 

objeto do conhecimento, está livre da prisão das sensações e das imagens derivadas dessas 

sensações. Daí a necessidade de um método de investigação diferente da investigação direta 

dos fenômenos fundamentado pela associação entre o argumento dos contrários e o 

argumento da reminiscência. Tal associação existe para reforçar a noção de que a realidade 

verdadeira deve pertencer ao âmbito do pensamento e não da sensibilidade.  

Quando examinados os fenômenos semelhantes e a relação que daí se pode estabelecer 

com a aquisição do conhecimento das Formas inatas um dos resultados é a admissão de que 

não há objeto do pensamento sem uma alma pensante. Igualmente, resulta dessa investigação 

que não é possível admitir a purificação do pensamento sem a distinção entre imagem e aquilo 

do que a imagem é imagem. Contudo, é justo isso que pode causar confusão entre a 

verdadeira causa e o fenômeno na mente do investigador. É também por isso que, se pode 

dizer que o pensamento de Cebes se equivoca pela falta de compreensão da noção de morte 

para o filósofo, e por se fundamentar exclusivamente no aspecto fenomênico daquilo a que se 

chama morte e daquilo a que se chama vida quando tenta refutar o argumento de Sócrates. 

Neste caso Cebes raciocina a partir da perspectiva da investigação direta dos fenômenos 

espacio-temporais. Então, ao ser refutado por Cebes, somente depois de uma longa pausa, 

absorvido pelo silêncio meditativo, Sócrates anuncia a perspectiva a partir da qual desenvolve 

sua defesa no sentido de pensar a indestrutibilidade da alma imortal. Sem o que, para o 

filósofo que está próximo de morrer, a confiança, a convicção de ir encontrar no além, depois 

da morte, uma felicidade que jamais teria alcançado se vivesse doutra forma, essa confiança 

seria, pensas, desarrazoada e tola (95b-c).  
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O espelho é a figura daquilo que deve mediar à investigação do filósofo e as ideias são 

os espelhos a que se referia Sócrates através da analogia da investigação de um eclipse do sol. 

Pois, Sócrates aprofunda sua interpretação daquela analogia através da pressuposição de que 

há um belo em si, um bom, um grande em si mesmo, e do mesmo modo as demais coisas que 

são em si mesmas. Ou seja, pressupondo as Formas inatas (100a-b). Daí ele conclui que 

nenhuma causa sensível decorrente da observação direta dos fenômenos pode ser tomada 

como a verdadeira causa de algo, nem a cor, nem qualquer coisa da mesma natureza sensível 

pode ser uma verdadeira causa como está colocado em 100c-d. Então, a afirmação de que 

somente o método de observação ideal está apto a captar o conhecimento verdadeiro é levado 

a termo e justifica o motivo pelo qual o filósofo se afasta sem discutir quando alguém lhe 

apresenta uma causa decorrente da observação direta dos fenômenos. Seu próximo passo, 

então, deveria ser uma explicação de como se dá a participação. Contudo, mesmo que esse 

filósofo esteja convencido de que o que faz belo um objeto qualquer é o Belo em si; será 

surpreendente sua aparente incapacidade de explicar como as coisas participam das ideias. 

Sócrates chega a dizer que não explicará como se dá essa participação. Mas, agora o diálogo 

se aprofundará tendo em vista a perspectiva do uso da linguagem adequada. Essa investigação 

será realizada com base no argumento da afinidade, a partir do que ficará clara a noção de 

verdadeira causa.  

A interferência do interlocutor anônimo é um ponto crítico do Fédon, a partir do que 

Platão mostra o segundo aspecto do argumento dos contrários que está associado ao 

argumento da reminiscência e marca a diferença entre coisas sensíveis contrárias e o 

verdadeiro contrário. Desse modo, Sócrates dá mais um passo na questão dos métodos de 

aquisição do conhecimento. Ou seja, o método de investigação direta dos fenômenos cede 

cada ao método de observação ideal uma vez que a argumentação de Sócrates abre para a 

explicação do que é o verdadeiro contrário e se refere ao duplo afastamento entre contrários 

completando sua defesa (103b-107b).  

Como recurso importante do problema da aquisição do saber e do problema da 

linguagem presentes nessa obra Platão executa aquela sugestão inicial de se fazer uma 

investigação racional sobre a morte e narrá-la por meio do mito. Ou seja, Platão  completa 

essa obra marcando a diferença entre Sócrates e o corpo de Sócrates a favor  de sua crítica 

contra o método de investigação direta dos fenômenos e narra o destino das almas por meio 

de um mito. 

Finalmente, o que Platão busca aprofundar nesse diálogo é o confronto - um confronto 

com o dualismo epistemológico, no qual há duas faculdades, a saber, o estado epistêmico, ou 
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o saber perfeito e a outra faculdade que é um processo imperfeito, que é a opinião decorrente 

da investigação direta dos fenômenos. Ora, se o homem tem duas faculdades, e aquela que ele 

exerce naturalmente, aquela que o corpo obriga o homem a exercer produz a opinião, então, 

ou o homem consegue chegar ao saber por meio da opinião ou isso não é possível. Não sendo 

isto possível seria perda de tempo tentar a via da opinião. Nesse caso, é necessário que haja 

uma possibilidade de atingir o saber por meio da razão e por a alma numa relação direta com 

as Formas perfeitas sem as sensações. Mas, mesmo que ainda seja possível perguntar se a 

alguma relação entre a percepção e o saber. Então, supondo-se que exista uma relação 

imediata entre percepção e saber e que a sensação seja o paradigma do conhecimento, ainda 

assim é preciso fazer a pergunta: o que é o conhecimento? Se, para essa pergunta alguém 

responde que é a sensação, então, é preciso admitir que, sendo a sensação, perfeita por ser o 

saber, logo é preciso investigar em que condições é possível chegar ao saber por meio das 

sensações. Ora, em primeiro lugar, a alma que existe na forma humana, existe num mundo 

constituído por movimentos constantes, que são percebidos por uns de um certo modo, mas 

são percebidos por outros de modo diferente. Então, o produto dessa percepção relativa será 

aquilo que tais seres anunciam em seus discursos. Assim, se conhecer coincide com sentir é 

necessário que todos digam a mesma coisa em seus enunciados, o que será impossível, posto 

que todas as coisas das sensações estejam mudando constantemente e o conhecimento desse 

modo sofre variações. Isto implica em dizer que, na realidade sensível as coisas são para cada 

um como cada um as percebe. Nisto consiste o paradigma sensista. Mas, contra esse 

paradigma é realmente sensato ressaltar que Sócrates apresenta dois argumentos: se as coisas 

são para cada um como lhe parece, então, as coisas são e não são ao mesmo tempo. Ora, se as 

coisas são verdade para cada um, então, não faz sentido falar de uma verdade que é verdade 

para todos, pois, sendo assim, a verdade é relativa. Mas, não é necessário que haja uma 

verdade que seja a verdade para todos? Se alguém responde que sim, logo, é preciso admitir 

que é possível comunicar alguma verdade. Ademais, se ao ser humano é possível um juízo de 

gosto, a partir do que algo é considerado melhor do que algo mais, então, é preciso admitir um 

critério que defina o que é o melhor. Isto implica em dizer que, onde há escolha do melhor há 

também a aplicação do conceito geral de melhor - quer se refira ao melhor atleta, quer se 

refira a qualquer escolha do melhor, não seria possível essa escolha sem aquela ideia geral do 

melhor. Portanto, é necessário que haja uma verdade para todos.  

No tocante às opiniões, algumas devem ser consideradas verdadeiras e outras falsas. 

Contudo, se as opiniões podem ser verdadeiras ou falsas, então, como se pode chegar ao saber 

infalível? O argumento contra o paradigma da opinião é o argumento do processual. Por 
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exemplo, aquilo que alguém está sentindo é luz que lhe mostra a cor, que lhe mostra o 

movimento. Mas, a luz e os movimentos não são os mesmos para todos, a percepção ocorre 

em certas circunstâncias de modo diferente. Assim, é oportuno perguntar o que é perceber. 

Perceber é uma faculdade puramente passiva? Ora, aquele que recebe a luz, com a luz percebe 

os objetos sensíveis em torno de si, porém, a sensação não lhe leva ao ser daquilo que é 

percebido, pois o que diz o que são as coisas percebidas é a opinião. Isto implica em dizer que 

essa faculdade é uma faculdade processual. Como faculdade processual ela se distingue do 

momento da sensação. É desse modo que se distinguem sensação e percepção. Assim Platão 

mostra que aquilo que é a sensação face àquele que sente é incomunicável de modo imediato, 

de modo direto. Isto significa que tal comunicação é da ordem da relação. Platão está 

mostrando que enquanto a sensação é singular a percepção é sintética, porque implica numa 

interpretação de dados recebidos e implica na possibilidade de esses dados serem de modos 

diversos do que são para outros. Portanto, o saber efetivo não pode ser sensação. Mas, se a 

sensação é infalivelmente aquilo que se sente e o saber efetivo não é sensação, o saber é mais 

do que sensação, é opinião verdadeira. Então, as afecções psíquicas se constituem realmente 

do seguinte: a sensação, a percepção (ou a interpretação daquilo que é sentido), a imaginação 

(ou comparação de sensações atuais com sensações passadas), a memória (ou reservatório das 

sensações passadas), e o pensamento (ou faculdade de refletir e fazer juízos). Portanto, há um 

conjunto de operações psíquicas que podem propiciar o erro por se tratar de um processo. 

Logo, não é o caso de partindo da sensação, considerada uma faculdade perfeita, que se 

chega, necessariamente, ao conhecimento infalível, pois esse conjunto de operações psíquicas 

é susceptível de variações por ser um processo. Isto tudo implica em dizer que, sendo a 

investigação direta dos fenômenos, por meio daquilo a que se chama opinião, uma 

investigação que congrega diferentes operações psíquicas, tanto a verdade quanto o erro 

podem ser o resultado de tal processo. Por isso, a investigação direta dos fenômenos não é 

confiável e Platão a substitui pelo método de investigação ideal. A propósito, quando alguém 

vê um objeto sensível esse objeto é aquilo que esse alguém vê. Porém, aquilo que está sendo 

visto por esse alguém ao ser processado pelas operações psíquicas são de um modo naquele 

momento, mas podem mudar em outro momento. Ademais, esse processo varia de acordo 

com a perspectiva sob a qual ocorre a investigação do fenômeno. Essa variação propicia uma 

interpretação contaminada pelos derivados das sensações e impossibilita a necessária 

aquisição da verdade do ser daquilo que é investigado. Contudo, somente ao proferir o 

discurso baseado no engano se enuncia o erro, ou seja, aquele que está profundamente 

convencido somente erra ao enunciar por meio do discurso. Isto implica em dizer que a 



181 

verdade não é propriedade singular das pessoas, mas está nas declarações que são verdadeiras 

para todos, aparece como relação entre o saber, a opinião e a sensação. É através dos 

enunciados constituintes do discurso que se tem acesso àquilo que é transcendente a opinião 

singular. Isto implica também em dizer que não é necessário que todos percebam o que um 

dado alguém percebe.  

De acordo com o que vem antes, é uma consequência lógica pensar que quem sabe que 

nada sabe não é ignorante. Sendo assim, não há de fato ignorância – há apenas esquecimento 

de um saber que permanece na alma até que ela o recorde, inclusive o conhecimento de que 

nada sabe. Esse esquecimento é, portanto, apenas o abandono do conhecimento de seres que 

são recordados quando se passa a fazer uso dos sentidos (75d-77a). Então, de acordo com a 

associação entre o argumento dos contrários e o argumento da reminiscência, o “verdadeiro 

saber” corresponde a “recordação dos seres puros”, que somente ocorre mediante o “pensar 

puro”, pois somente o puro conhece o puro (67b). Isto significa que, a questão do saber inato 

está completamente relacionada à questão do reviver e da morte, pois o saber não poderia 

acontecer se não fosse possível estar no Hades antes de assumir a forma humana (76e). Isto 

quer dizer também que o conhecido não é possível sem aquilo que conhece. Mas, Símias diz 

que isso tudo não demonstra a sobrevivência, mostra apenas a pré-existência da alma, 

portanto, a defesa de Sócrates não está completa porque a alma ainda pode ser destruída após 

a morte do corpo (77b). Por isso, Cebes continua exigindo a demonstração da sobrevivência 

da alma após a morte do corpo (77c). Então, Sócrates insiste em que a demonstração já está 

completa e mostra-a pela associação entre o argumento dos contrários e o argumento da 

reminiscência (77c).  

Em consequência de tudo que vem antes é possível fazer a seguinte síntese: com base 

na reflexão sobre as sensações que passam por serem contrárias o Fédon de Platão é análogo 

ao desenvolvimento de uma espécie de naturalismo transcendente que investiga as verdadeiras 

causas geradoras e corruptoras das coisas através do método de investigação ideal. Ademais, 

mesmo que se chegue à convicção de que na reflexão de Sócrates as sensações contrárias 

constituem um absurdo inapreensível, é preciso estar atento ao fato de que quando Sócrates 

diz que dar o nome de causa às coisas sensíveis importaria, nada mais, nada menos, em não 

distinguir duas coisas bem distintas, e em não ver que uma coisa é a verdadeira causa e a outra 

aquilo sem o que a causa nunca seria causa (99 a-b), ele está falando ao mesmo tempo do 

aspecto não-disjuntivo de sua filosofia. Com isto se quer dizer que, o corpo argumentativo 

desse diálogo ao passar pela reconstrução de aspectos importantes do naturalismo criticado 

por Platão, por meio dessa reconstrução chega a mostrar que, assim como não há verdadeira 
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causa sensível, não há causa inteligível sem aquilo do que ela é causa. Ou seja, toda a crítica 

de Platão converge numa necessária reciprocidade entre incorpóreo e corpóreo, a partir do 

que, sem o corpóreo o incorpóreo jamais poderia ser chamado de causa. Por isso, se essa 

reciprocidade entre os contrários é modelo da reciprocidade entre causa e aquilo do que a 

causa é causa constitui um aspecto de suma importância na interpretação do Fédon. O que 

implica, necessariamente, na impossibilidade de o incorpóreo subsistir sem aquilo do qual ele 

é causa, a saber, sem o corpóreo. Portanto, assim como os contrários se ladeiam, segundo o 

que diz a reflexão sobre o par prazer/dor, a alma sendo contrária ao corpo, não pode haver 

alma sem o corpo. O final da reflexão sobre as sensações contrárias está estreitamente 

relacionado a descrição do processo de afastamento recíproco entre os contrários mostrado no 

passo 106. a, onde afastar gera e gerar afasta. 

A argumentação de Platão nesse diálogo parece ser comparada a duas navegações 

através do labirinto que oculta a causa das coisas naturais. Um labirinto análogo ao percorrido 

por Teseu para salvar os gregos. Nesse diálogo, Platão reconstrói o discurso naturalista por 

meio da reflexão sobre os verdadeiros contrários e os processos tidos como contrários. Essa 

reconstrução é feita  com base em dois aspectos, a saber, a recíproca geração entre os 

processos tidos como contrários e o recíproco afastamento entre os verdadeiros contrários. 

Então, se é verdade que o discurso platônico do Fédon é construído em favor de uma causa 

não física, é também verdade que Platão acaba por salvar esse mesmo naturalismo de um 

lógos discordante sobre a causa. Por isso, considerando-se a navegação argumentativa de 

Platão se pode dizer que não só Teseu fez uma navegação para salvar os gregos, mas, Platão 

também terá feito uma segunda navegação para salvar os gregos do lógos de um naturalismo 

que não diz a verdadeira causa em acordo com a mesma.  

Outra coisa que deve ser notada desde o início é que não é possível o conhecimento 

efetivo nem da geração, nem do afastamento a partir de uma perspectiva espacio-temporal em 

quaisquer que sejam os pares de processos contrários, pois, nesse caso não é possível 

identificar um verdadeiro contrário nos processos coincidentes, mas apenas no pensamento 

ideal dos estados contrários. Então, não podendo haver verdadeiro contrário a não ser no 

pensamento ideal é necessário uma adequação do conhecimento construído pela sensibilidade 

à exigência da estabilidade do “ser”. Ou seja, é necessário não só um tipo de pensamento, 

mais dois, um apropriado ao conhecimento daquilo que apenas aparenta ser e outro daquilo 

que é efetivamente. Em outros termos, a alma pensante nesse diálogo se liberta quando sabe 

distinguir a realidade sensível da realidade inteligível.  
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Portanto, para saber como se dá o conhecimento do verdadeiro contrário nessa obra é 

preciso encontrar nela uma clara definição do que seja pensamento e sua relação com o par de 

processos contrários esquecer/recordar que mostra como se dá o pensamento sobre 

imortalidade no Fédon, pois através do argumento dos contrários aplicado a reminiscência na 

questão do conhecimento da igualdade o pensamento puro conhece a realidade efetiva. Desse 

modo, o argumento dos contrários é uma questão que percorre transversalmente todo o Fédon 

na direção do pensamento puro, no qual estão juntos reciprocamente: processo de cognição e 

estado cognitivo. Por isso, é necessário que a alma as pense primeiro pelo processo de 

negação daquilo que a Forma não é, até que o seu pensamento assim purificado seja 

reciprocamente um estado cognitivo sem qualquer movimento ou mudança. A alma deve 

atingir esse segundo momento em seu pensamento, pois, assim como somente o puro conhece 

o puro, somente o imóvel e imutável conhece o imóvel e o imutável, o pensamento deve ser 

um estado para conhecer um estado. Isto é possível porque essa alma pensante que é da 

mesma natureza das Formas e distinta dos processos sensíveis, enquanto tal, é imóvel e 

imutável, deve saber distinguir duas coisas bem distintas, a saber, imaginação e pensamento 

puro, pois imagens (eikônas) são derivadas dos sentidos. A propósito, na reciprocidade entre 

essas duas ordens de pensamento consiste o saber inato da alma nessa obra, posto que, 

sabendo distingui-las a alma já não confunde mais a imagem com aquilo do que a imagem é 

imagem. Sem a confusão entre imagem sensível e Forma o pensamento é idêntico ao 

conhecimento daquilo que é. Daí se afirmar que, no Fédon a cognição é ao mesmo tempo 

processo e estado. Enquanto processo cognitivo negativo diz respeito apenas à alma impura 

que precisa aprender a pensar o que as Formas não são. Mas, enquanto estado cognitivo diz 

respeito a alma do filósofo que adquiriu a sabedoria e sabe que o conhecimento do não ser, ou 

seja, o conhecimento do que a Forma não é, converge no conhecimento do que a Forma é. Por 

isso: 

 

Depois de Sócrates ter descrito a circularidade entre os processos contrários 

Cebes ressalta: é precisamente esse também o sentido daquele famoso 

argumento que (suposto seja verdadeiro) tens o hábito de citar amiúde. 

Aprender, diz ele, não é outra coisa senão recordar. Se esse argumento é de 

fato verdadeiro, não há dúvida que, numa época anterior, tenhamos 

aprendido aquilo que no presente nós recordamos
141

. 

 

 

Portanto, a justificativa da tese aqui anunciada se dá pelo fato de que a circularidade 

                                                         
141

 (Fédon 72 e) 
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descrita, tanto na reflexão sobre o binômio prazer/dor (60.b-e) quanto no argumento dos 

contrários que ocorre por meio de gerações e afastamentos recíprocos (72.a-b) é a mesma que 

ocorre ao par esquecer/recordar no argumento da reminiscência no tocante à recordação das 

Formas inatas.   
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