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Introdução 

 

O objectivo desta dissertação é o de expor um argumento de 

maneira a concluir que os interlocutores do Íon, de Platão, são dois 

bons exemplos de personagens em que o seu carácter antecede quer 

aquilo que dizem quer a sua suposta classificação enquanto agentes de 

actividades intelectuais, o que implica que ambos devem ser analisados 

segundo esse seu carácter de natureza piedosa. 

A primeira parte sustenta o fracasso dos actos destas duas 

personagens naquilo em que se pode considerar profano, bem como o 

seu sucesso naquilo em que se pode considerar piedoso. O termo 

profano deve ser aqui entendido como independência dos deuses, 

ausência de influência do sagrado, prova de uma sabedoria humana e, 

especificamente no caso de Íon, acto voluntário e deliberado. O termo 

piedoso deve aqui ser entendido como o oposto, bem como o modo de 

afirmação do carácter tanto de Íon como de Sócrates. Ora, os actos 

profanos cedem a sua prevalência aos actos de piedade por três razões: 

porque Íon é possuído pelas musas, porque Sócrates não é 

suficientemente bom juíz para o julgar e porque ambos agem segundo a 

sua relação com o sagrado. 
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A segunda parte sustenta o fracasso da sua fixação nas 

actividades humanas, como artistas ou filósofos, bem como a 

necessidade de analisar estas duas personagens segundo o seu 

carácter, ou seja, segundo a sua piedade. Aqui, acrescenta-se ao 

sentido do termo profano a limitação de Íon ou de Sócrates em conceitos 

humanos como filosofia e arte, enquanto conceitos enquadrados num 

sistema de compreensão à luz de um fundamento como a ideia de bem, 

verdade, entre outros, dependendo dos pensadores em causa. 

Acrescenta-se também ao sentido do termo profano a noção de 

pensamento próprio justificado num conceito fundamental e não numa 

vivência ou convicção pessoal, neste sentido também Deus, como 

fundamento intelectual de um sistema, deve ser considerado profano. 

Acrescenta-se ao termo piedoso aquilo que é pessoal e íntimo, bem 

como qualquer acção de origem velada e proveniente de uma vivência 

religiosa particular. É necessário que se analise estas duas personagens 

pelo seu carácter piedoso por três razões: porque as musas de Íon são 

possessivas, porque Sócrates serve um deus desapontado e porque 

ambos não podem ser classificados como filósofos ou artistas mas como 

homens piedosos.   
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I – Actos Profanos. 

 

A primeira parte desta dissertação vai centrar-se no Íon, de 

Platão. No entanto, devo dizer, antes de mais, que o meu objectivo não é 

o de permanecer na análise do diálogo em si. Não pretendo fixar-me 

nele, nem muito menos limitar-me a qualquer tipo de relatório onde 

exponha a sua evolução, quer ao nível das suas personagens, quer ao 

nível da sua temática ou argumentação, apresentando, por fim, a sua 

tese. Esse modo de abordagem ao texto, tal como encontrei em diversos 

comentadores, entre eles Guthrie, não deixou, porém, de me servir com 

bastante utilidade; tendo sido um meio para chegar a um fim. 

Foi através da leitura e estudo desta obra, bem como do que os 

comentadores diziam sobre ela, que cheguei a pontos de reflexão que 

me encaminhariam para fora da referida análise e diálogo. Esses pontos 

de reflexão visam o sentido da conversa entre Íon e Sócrates. 

 Nascem a partir das respostas de Íon; dos seus auto-elogios, da 

certeza que tem do seu conhecimento de Homero, da sua 

insensibilidade ao discurso lógico, da sua sensibilidade, talvez em 

demasia, à beleza de uma teoria, do medo que tem em ser visto como 

um homem injusto, da ignorância que revela acerca da sua própria 
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actividade, da sua fragilidade ou dificuldade em defender as suas ideias 

e, acima de tudo, do estado passional a que se encontra sujeito.  

Surgem também das perguntas e respostas de Sócrates; da sua 

ironia, da sua sobriedade de pessoa não possuída, da sua aparente 

preocupação pelo discurso argumentativo e, acima de tudo, da sua 

suposta insenção ou imparcialidade.  

Considerando o diálogo entre Íon e Sócrates, bem como os 

diversos elementos do parágrafo anterior, cheguei aos pontos de 

reflexão já referidos. Resumi esses pontos a três. 

 Em primeiro lugar, tentei compreender o que significa um Íon 

possuído e de que modo esse seu estado antecede e supera quer a tese 

de Sócrates, quer a defesa do rapsodo, enquanto profissional que 

conhece a sua arte. 

Em segundo lugar, tentei compreender o que significa um 

Sócrates como bom juíz, questionando a sua imparcialidade e isenção, 

bem como a eventual autoridade para esclarecer o sentido da actividade 

de Íon. 

Em terceiro lugar, tentei interpretar os resultados desta disputa 

intelectual. Isto é, de que modo os objectivos de ambas as personagens 

são, ou não, atingidos. Que ambições suas ficam por satisfazer e que 

quais são aquelas que realmente são satisfeitas. Interpretação essa que 

me levou a olhar para Sócrates e Íon como homens profanos, mas 

piedosos. 

A reflexão acerca destes três pontos levou-me àquilo a que se 

pode considerar a base argumentativa de toda a minha tese. 
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I.A- Íon, o possuído. 

 

No princípio do diálogo, a personagem Íon aparece vinda de um 

concurso de rapsodos, tendo recebido e, em princípio, merecido o 

primeiro prémio. Esse concurso era organizado pelos habitantes de 

Epidauro, no decorrer das festas em honra do deus Asclépio. As festas 

dedicadas a esse deus proporcionavam exibições que se estendiam a 

todas as artes das musas, desde a recitação de poemas à própria 

música. Neste contexto, Íon apresenta-se como um rapsodo premiado, 

isto é, como o representante máximo de uma dessas artes1.  

Sócrates, logo no início, esclarece a actividade de Íon, dizendo que 

ele aprofunda o pensamento do poeta sem, no entanto, se limitar a isso. 

Acrescenta que ele é, para os ouvintes, um intérprete do seu 

pensamento. Referindo ainda o cuidado que ele precisa de ter na sua 

apresentação, por ter de andar sempre bem arranjado e com o melhor 

aspecto possível2. Ou seja, faz-nos visualizar Íon, bem como os seus 

colegas de profissão, como uma espécie de misto entre um crítico 

literário e um actor prestigiado. Aquilo a que hoje chamaríamos uma 

estrela ou uma celebridade do mundo do espectáculo. 

                                                 
1 Platão, Íon(530a-b) 
2 Ibid, (530b-c) 
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O rapsodo seria, portanto, alguém que tinha como profissão 

recitar poemas e comentá-los, quer seja em relação à sua técnica como 

em relação ao seu conteúdo. Deste modo, aos olhos da sociedade 

helénica, estes profissionais do mito tinham um estatuto de sábios. 

Seriam como que subordinados dos poetas, partilhando, tal como eles 

da sabedoria que pertencia aos deuses. Mais especificamente, neste 

texto de Platão, os rapsodos caracterizam-se por ser os “intérpretes 

daquele intérprete da divindade que é o poeta”3. Portanto, alguém cuja 

sabedoria não poderia ser posta em causa. 

 A natureza da sabedoria que aqui encontramos caracteriza-se 

pelo elo de ligação entre as musas, o poeta e o rapsodo. Esse elo de 

ligação, embora seja explicado por Sócrates através da ideia de 

possessão, na cultura grega, principalmente antes de Platão, não era 

visto dessa maneira. De facto, nessa altura, a noção de inspiração 

divina, que no diálogo Íon não passa de um modo de possessão por 

parte das musas, era perfeitamente conciliável com a capacidade 

criativa do poeta. Assim, ele não só tinha o privilégio de conhecer 

realidades divinas, como também era reconhecido pelas suas 

capacidades técnicas.  

 O estudo de Penelope Murray, Plato on Poetry, ilustra bem esta 

conciliação entre a inspiração e a técnica; acerca desta questão refere 

que “ o poeta é o mensageiro, o servo ou o arauto das musas, ele 

conduz os seus veículos e colhe as suas canções dos seus jardins e 

clareiras. No entanto, apesar da dependência do poeta em relação à 

                                                 
3 Brisson, Luc; Platon, Les Mots et les Mythes. p.60-61. 
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musa, nunca é sugerido que ele seja meramente o instrumento 

inconsciente do divino; a poesia é tanto apresentada como uma dádiva 

das musas como um produto oriundo da imaginação do poeta. O seu 

dom pode ser inexplicável mas não é irracional.”4. 

 Podemos, portanto, concluir que os poetas, tal como os seus 

subordinados, os rapsodos, eram indubitavelmente reconhecidos como 

sábios em duas vertentes fundamentais: a poética e a técnica. A sua 

sabedoria poética tinha origem no conhecimento divino que possuíam 

através da inspiração concedida pelas musas. A sua sabedoria técnica 

provinha da sua aprendizagem e talento pessoal, que lhe permitia 

descrever um mito de um modo sublime. 

 No início do texto de Platão, o estatuto de Íon é realçado e, ao 

longo da obra, são justamente estas duas vertentes da sua sabedoria 

que são exploradas, tendo, porém, em conta que o poeta está para o 

rapsodo tal como as musas para o poeta. 

 Consideremos, então, a personagem Íon, o sábio. Enquanto 

rapsodo, ele era socialmente considerado uma autoridade nos poetas 

que tratava, particularmente em Homero5. Para além disso, acabou de 

ganhar o primeiro prémio nas festas em honra de Asclépio. Mas, como 

se tal não bastasse, pensa ainda ganhar também as Panateneias6. 

Segundo a sua própria opinião, afirma ser quem “diz as mais belas 

coisas sobre Homero, melhor do que qualquer outro, nem Metrodoro de 

Lâmpsaco, nem Estesímbroto de Taso, nem Gláucon, nem qualquer 

                                                 
4 Murray, P., Plato on Poetry; p.7. 
5 Guthrie, W.K.C.; A History of Greek Philosophy, vol. IV, p. 200.  
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outro dos que existiram até hoje souberam apresentar tantos e tão 

belos pensamentos como eu”7. Isto é, entre os sábios ele é o mais sábio, 

pelo menos no que concerne à especificidade desta sabedoria que os 

poetas e os rapsodos partilham. 

 A caracterização desta personagem no início do texto implica a 

necessidade de Íon ser alguém capaz de, a qualquer momento, 

demonstrar os seus conhecimentos provenientes desta sabedoria em 

ambas as suas vertentes: a poética e a técnica. Portanto, alguém 

perfeitamente apto a resistir a uma inquirição que visasse, quer o 

conteúdo da poesia de Homero, quer o modo como esse conteúdo era 

formalmente exposto. Foi precisamente essa inquirição que a outra 

personagem do diálogo, Sócrates, fez ao longo do texto. 

A estrutura do diálogo vai ao encontro desta disputa entre duas 

personagens que tentam, na minha opinião, sem olhar a meios, provar 

uma dupla sabedoria ou uma dupla ignorância. Trata-se de um texto 

constituído por duas partes, em que Sócrates pergunta e Íon responde, 

e uma secção intermédia, onde Sócrates expõe a sua teoria da 

possessão. 

 Comparando o Íon com o Híppias Menor, Charles H. Kahn 

menciona um ponto particularmente interessante, “ambos os diálogos 

são constituídos por duas secções simétricas nas quais Sócrates 

questiona os seus interlocutores, separadas por uma passagem 

intermédia na qual ele desenvolve a sua visão positiva acerca do 

                                                                                                                                               
6 Festas, talvez mais importantes, em honra da deusa Atena. Cfr. Brisson, Luc; Platon, Les Mots et les 
Mythes, p. 61.  
7 Íon (530d) 
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assunto.”8. Estamos, em ambos os casos, perante uma estratégia de 

ataque em duas frentes que culmina na derrota final daquele que 

defende o seu estatuto de sábio; deixando a meio da ofensiva uma 

sugestão porventura inovadora. Sugestão essa que nem por um 

momento é posta à prova. Íon aparece como detentor do conhecimento 

poético e técnico, mas acaba por ter de admitir não possuir nem um, 

nem outro. Entretanto é levado a pensar em si como sendo alguém 

possuído pelo divino. 

Cada uma das vertentes da sabedoria do rapsodo é posta em 

causa através de argumentos adequados. O primeiro argumento, 

exposto na primeira parte do diálogo, tem como objectivo de destruir a 

pretensão de um conhecimento técnico, ou seja, do modo como o 

conteúdo é expresso. O segundo argumento, exposto na segunda parte 

do diálogo, tem como objectivo destruir a pretensão de um 

conhecimento poético, ou seja, do próprio conteúdo dos poemas.  

As premissas do primeiro argumento podem resumir-se a três e, 

se quisermos, uma quarta, do mesmo género da segunda. Duas delas 

servem para levar Íon a concluir que não possui sabedoria acerca dos 

autores que fala. A terceira especifica essa sabedoria situando-a ao 

nível da técnica.  

Deste modo, Sócrates pergunta “ és assim tão dotado 

exclusivamente em relação a Homero ou também a Hesíodo e a 

Arquíloco ?”9, ao que Íon responde, “Não, não: é só em relação a 

                                                 
8 Kahn, Charles H., Plato and the Socratic dialogue; p. 101, 102.  
9 Íon(531a) 
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Homero”10. Perante esta resposta, Sócrates pergunta novamente, “ Mas 

não há assuntos sobre os quais Homero e Hesíodo dizem ambos a 

mesma coisa?”11, ao que Íon replica afirmativamente.  

Assim, tendo em conta que Homero e Hesíodo dizem as mesmas 

coisas acerca dos mesmos assuntos, seria incoerente que Íon fosse 

somente especialista em Homero. Ao haver, portanto, um conhecimento 

desses autores, considerando que a matéria tratada por eles é comum, 

esse conhecimento tanto se aplicaria a um como a outro. Caso 

contrário, não seria por sabedoria que Íon fala, mas por qualquer outra 

razão. Por exemplo, por gosto ou inspiração. 

Sócrates coloca Íon numa situação em que este, ou rejeita a sua 

especialidade, ou só pode ser visto como ignorante. A terceira premissa 

é colocada pelo próprio rapsodo e contesta a segunda, pois sustenta que 

Homero, embora diga as mesmas coisas que os outros poetas, o faz de 

um modo diferente e superior. Assim, este argumento, refuta a 

premissa socrática desviando a discussão do conteúdo que é dito nos 

poemas para o modo como esse conteúdo é dito. Isto é, muda os planos 

de referência, de um conhecimento poético para um conhecimento 

técnico. Deste modo, tenta salvaguardar tanto a especialidade como a 

sabedoria de Íon.  

No texto, Sócrates coloca a questão; “ os outros poetas não 

abordam os mesmos assuntos?”12, ao que Íon responde “ sim, Sócrates, 

                                                 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Íon(531c) 
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mas é que não o fizeram do mesmo modo que Homero.”13. Porém, a 

tentativa acaba por falhar, pois surge uma quarta premissa que partilha 

da segunda. Sócrates volta a procurar o critério geral que permita a Íon 

sustentar que Homero diz as coisas de um modo diferente e melhor que 

os outros poetas. Íon rejeita conhecer esse critério geral para manter a 

sua especialidade, tornando a conclusão necessariamente a seguinte:  

“se falasses por arte, serias capaz de dissertar sobre todos os outros 

poetas, visto que existe uma poética geral”14. 

Assim, Íon, ou admite ser especialista numa arte poética, o que 

faria dele um bom juiz dos poetas, avaliando quem diz melhor ou pior 

os conteúdos dos poemas, ou terá de ser visto como um especialista 

sem critério geral. Ou seja, sem conhecimento, neste caso, técnico. Íon 

preferiu a segunda possibilidade, o que levou Sócrates a concluir que o 

rapsodo quando fala dos poetas, não é por sabedoria, mas por 

possessão. 

O segundo argumento visa directamente o conhecimento poético 

que os rapsodos partilhariam indirectamente com as musas, tendo 

como intermediários os poetas. Tem como base duas premissas. A 

primeira consiste no facto de Íon considerar que comenta bem todos os 

assuntos dos poemas, sem discriminação, nem excepção. A segunda 

diz-nos que muitos dos assuntos focados num texto são, mais 

facilmente, do domínio de outros elementos de uma sociedade do que 

do domínio dos rapsodos ou poetas.  

                                                 
13 Ibid. 
14 Íon(532c) 
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Ora, estas duas premissas só não entram em contradição se não 

for por conhecimento que Íon comenta os poemas. Caso contrário, de 

que outra maneira poderá ele comentar tão bem o que sabe como o que 

não sabe? Sócrates dá vários exemplos acerca desta segunda premissa, 

que, em relação com a primeira, implica necessariamente a ignorância 

de Íon. Podemos considerar um deles, o do cocheiro.  

Primeiro, Sócrates pergunta; “entre os assuntos de que fala 

Homero, sobre qual falas bem? Suponho que não seja sobre todos.”15, 

ao que Íon responde; “Pois fica a saber, Sócrates, que é sobre todos sem 

excepção.”16. Com esta questão, o diálogo, embora ainda vise, como 

sempre, a actividade de Íon, situa-nos numa matéria diferente. Ou seja, 

foca a nossa atenção no alegado conhecimento poético, aquele que os 

rapsodos partilhariam, em segunda mão, com as musas.  

Logo a seguir, Sócrates lembra a arte do cocheiro como sendo um 

dos assuntos de que Homero fala e, no parágrafo seguinte, faz com que 

Íon volte a reconhecer a sua ignorância; “Acerca dos versos que 

recitaste de Homero, qual dos dois, tu ou um cocheiro, os julgará 

melhor?”17, ao que Íon é obrigado a responder, “O cocheiro”18. 

Após estes dois argumentos, a pretensa dupla sabedoria dos 

rapsodos e dos poetas acaba por se tornar numa dupla ignorância. No 

fim do diálogo, quem o lê e tenta analisar, pode ficar perfeitamente 

convencido de que Íon nada sabe, quer em relação à técnica dos poetas 

de que fala, quer em relação aos assuntos dos poemas. Para além disso, 

                                                 
15 Íon(536e) 
16 Ibid. 
17 Íon(538b) 
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pode também ficar recepivo à possibilidade de os poetas e os rapsodos 

serem pessoas possuídas pelas musas. No entanto, há diversos 

elementos na personalidade de Íon que o podem fazem pensar de novo. 

De facto, uma revisão do precurso do diálogo, tendo em conta o carácter 

do rapsodo pode também demonstrar que a ignorância de Íon não fica 

provada pela coerência do discurso socrático mas pelo facto de Íon não 

se ter sabido defender. Ora, se tal for provado, teremos de invalidar as 

conclusões aparentemente mais óbvias. Isto é, de que Sócrates 

demonstrou que Íon não é sábio e é possuído pelas musas.  

Voltando ao primeiro argumento, aquele que tem como objectivo 

destruir a pretensão do rapsodo de posse de um conhecimento técnico, 

Vemos que Íon, se fosse coerente com o que Sócrates dizia, tinha 

facilmente prevalecido sobre ele.  

A primeira premissa diz que Íon é especialista em Homero. A 

segunda diz que há muitos assuntos sobre os quais Homero e os outros 

poetas dizem ambos a mesma coisa . Portanto, a conclusão necessária é 

a de que nesses assuntos não é admissível especialidade, entrando a 

primeira premissa em contradição com a segunda.  

A terceira premissa acrescenta que essa especialidade é possível 

no que concerne ao modo e não à matéria do que é dito, podendo o 

especialista julgar que um poeta é, nesse sentido, dotado tecnicamente, 

ou mesmo superior ao outro. Finalmente, o diálogo combina esta última 

com uma variante da segunda - Homero e os outros poetas partilham 

da mesma arte poética -. Assim, a conclusão é necessariamente a 

                                                                                                                                               
18 Ibid. 
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seguinte - Íon, para julgar um poeta em relação ao seu talento próprio, 

ou em relação ao talento de outro, terá de ser especialista em ambos, no 

que respeita a sua arte, senão a contradição volta a verificar-se -.  

Ora, esta conclusão, em vez de destruir o pretenso conhecimento 

técnico de Íon, só o reforça. Se repararmos, este esquema lógico deixa 

em aberto a seguinte resposta - Íon é tão especialista em Homero como 

nos outros poetas quando estes falam as mesmas coisas acerca dos 

mesmos assuntos e quando usam as mesmas técnicas, sabendo julgar 

quem as usa melhor. Íon é um especialista exclusivo em Homero 

quando este fala sobre outros assuntos, quando fala coisas diferentes 

acerca dos mesmos assuntos e quando usa técnicas diferentes dos 

outros ou quando as usa melhor -. Se Íon soubesse argumentar não só 

teria mantido a sua imagem de sábio como a teria reforçado. 

Através das palavras do texto verificamos que, se Íon quisesse 

simplesmente ser visto como alguém que possui conhecimento, bastava 

ter estado calado e concordado com Sócrates; pois ele pergunta, “se tu 

reconheces o que fala bem, poderás reconhecer também a inferioridade 

do que fala mal?”19 ao que Íon responde afirmativamente; o que leva 

Sócrates a concluir, “Então, meu caríssimo Íon, não erraremos ao 

afirmar que Íon é tão bom especialista de Homero como dos outros 

poetas.”20, ao que Íon podia ter respondido de novo que sim, mantendo 

a sua sabedoria inquestionável.  

Neste momento do diálogo, notamos que Sócrates acabou de 

montar uma armadilha a si mesmo. Íon podia ter dificuldades em 
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provar que era especialista em Homero, justamente por não ser sequer 

dotado de uma mediana capacidade lógica. Mas, pelo menos, na 

discussão principal sobre a sua sabedoria, a defesa do rapsodo teria 

prevalecido sobre o ataque do inquiridor. 

Curiosamente, é o próprio Íon que presta ajuda ao seu adversário 

quando ele tinha acabado de cair para não mais se levantar. Quando a 

sua imagem de rapsodo sábio estava garantida, eis que ele levanta uma 

questão emocional que proporciona a Sócrates salvar-se da armadilha 

em que se tinha metido. Tal acontece quando Íon pergunta, “ então, 

Sócrates, qual é o motivo por que, ao discutir-se outro poeta qualquer, 

não mostro interesse e não sou capaz de dizer nada que valha a pena: 

fico simplesmente sonolento? Mas quando se menciona Homero fico 

logo desperto, atento e tenho tanto para dizer?”21, ao que Sócrates, 

quem sabe, aliviado, responde, “ não é difícil adivinhar, meu amigo. É 

mais que evidente para todos que tu és incapaz de dissertar sobre 

Homero por arte e por ciência, pois se falasses por arte, serias capaz de 

dissertar sobre todos os outros poetas.”22. 

É neste contexto que surge a teoria de Sócrates acerca dos 

rapsodos e dos poetas, que falam dos assuntos sem ser por arte. Ora se 

não é por arte sua, terá de vir de algum lado; da possessão, por parte 

das musas, no caso do poeta, por parte do poeta, no caso do rapsodo.  

Assim, Sócrates alega que estes dois elementos, tanto os poetas 

como os rapsodos, nada sabem acerca do que dizem, nem do modo 

                                                                                                                                               
19 Íon(532b) 
20 Ibid. 
21 Íon(532b-c) 
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como dizem. Contudo, não o prova por sua própria perícia, mas por 

causa de um rapsodo que, pelo seu fascínio pessoal por Homero bem 

como pelo seu problema emocional com os outros poetas, lhe oferece o 

argumento numa bandeja. De facto, Íon só perde esta discussão pelo 

facto de ser frágil e até mesmo ingénuo23. 

Do mesmo modo, Sócrates também sugere a sua teoria da 

possessão como resposta positiva à actividade do rapsodo. Contudo, 

também tal facto não é provado por sua própria perícia, mas por causa 

do mesmo rapsodo que já se porta como alguém possuído. Aliás, não 

deixa de ser interessante o modo como essa teoria socrática é aceite por 

Íon; pois não é pela sua evidência que ele a aceita, mas pela emoção 

que o belo discurso de Sócrates lhe causa. Por este motivo parece bem 

acertado o comentário, “encantado por esta imagem dos poetas e 

rapsodos como porta-vozes inspirados dos deuses, Íon confessa 

ternamente que as palavras de Sócrates lhe tocaram a alma e torna-se 

imediatamente um prosélito da teoria socrática da inspiração 

poética.”24, pois Íon é uma personagem puramente passiva  e 

emocional. 

O carácter passional de Íon acaba por ser o elemento decisivo, 

não só para o que tenho referido, mas também para o surgimento do 

segundo argumento, aquele que prova a sua ignorância em relação ao 

conteúdo dos poemas. De facto, ele aparece no contexto do 

desenvolvimento da teoria socrática da possessão.  

                                                                                                                                               
22 Íon(532c) 
23 Beversluis, John, Cross-examining Socrates; Sobre esta atitude John Beversluis refere, “a sua vaidade 
não é a vaidade distanciada da arrogância intelectual mas a ternurenta vaidade da ingenuidade.”.p.80.  
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A uma determinada altura, o discurso do inquiridor sugere que o 

rapsodo, tal como o público que o aplaude, não está na posse da sua 

razão mas “fora de si”, durante o espectáculo. Ora Íon admite que isso 

acontece com o público, mas não com ele próprio. No entanto, não o 

contesta por isso lhe parecer incoerente, mas por não se sentir bem com 

a ideia de ser um louco possuído. Este facto leva John Beversluis a 

acrescentar ao seu comentário anterior que a “ameaça de apostasia 

surge quando Sócrates, ao prosseguir, deduz uma inesperada e 

desagradável implicação: assim como o poeta inspirado está ‘fora de si’ 

e, portanto, louco, também o está o inspirado rapsodo. Se assim é, 

também Íon está louco.”25. 

Sócrates prossegue para a sua segunda ofensiva, aproveitando o 

facto de o seu adversário não se conformar com a ideia de ser louco. 

Desta vez, ele visa destruir a pretensão de Íon em possuir um 

conhecimento poético, isto é, em relação aos assuntos de que os poetas 

falam. Ora também aqui o rapsodo se revela como alguém possuído, 

sentimental e facilmente vencível. 

O segundo argumento pode resumir-se a duas premissas e uma 

conclusão. A primeira premissa é - Íon fala bem de todos os assuntos 

sem excepção -. A segunda é - há assuntos nos poemas que são mais do 

conhecimento de outros elementos de uma sociedade do que de um 

rapsodo -. O que faz da conclusão necessariamente a seguinte - Não é 

por conhecimento que Íon comenta bem os referidos assuntos -. 

                                                                                                                                               
24 Beversluis, John, Cross-examining Socrates;p.88. 
25 Ibid. 
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A resposta de Íon a esta estrutura lógica apresentada por 

Sócrates revela novamente o seu carácter. Ao aperceber-se de que deste 

modo perdia a discussão, começou a rejeitar a segunda premissa de um 

modo totalmente antidialéctico26. Assim, para manter o seu estatuto de 

sábio e de sóbrio, ele afirma ser tão entendido em assuntos de guerra 

como um general, já que a guerra é um dos assuntos dos textos de 

Homero. O seu carácter é tão mais emocional que racional que, ele 

prefere uma posição ridícula e fora do bom senso do que ter de aceitar 

algo que emocionalmente o afecta.  

Perante esta posição Sócrates pergunta, “Então Íon, pelos deuses, 

sendo tu o melhor dos Gregos como general e como rapsodo, por que é 

que andas por aí a representar para os gregos e não comandas 

tropas?”27, ao que Íon responde com a coerência possível, dentro da 

atitude alienada que anteriormente escolheu, “A vossa cidade e a dos 

Lacedemónios não me escolheriam como general. Na verdade, vocês 

pensam que são auto-suficientes.”28. 

Quase no final do texto, o rapsodo prefere a insensatez a seguir o 

percurso lógico que o levaria a reconhecer o seu estado de possessão e, 

portanto, de uma espécie de loucura. Foge do resultado necessário do 

diálogo afirmando emocionalmente o contrário de uma das premissas, 

ainda que tal signifique algo de absurdo. 

Íon, no fundo, desconversa, tornando-se, no diálogo, uma 

personagem antidialética. Contudo, a negação do bom senso é algo que, 

                                                 
26 Beversluis, John, Cross-examining Socrates; p.88. 
27 Íon(541b-c) 
28 Íon(541c) 
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no limite, uma conversa puramente lógica pode admitir. Parece, 

portanto, manter alguma coerência nesta sua última resposta, dizendo 

que os gregos só não o escolhem para general por pensarem que são 

auto-suficientes. No entanto, nem a esta última atitude ele se mantém 

fiel e, novamente, pelo seu carácter sentimental. Sócrates propõe-lhe de 

seguida que ele seja um ser divino e deixa-lhe a sugestão de que, se ele 

não o aceitar, só poderá ser visto como um homem injusto. Aliciado 

com a possibilidade de ser alguém divino e com medo de ficar com a 

imagem de um homem injusto, Íon aceita a proposta do seu adversário 

e perde o seu estatuto de sábio. 

A derrota de Íon acaba por ser o resultado de uma demonstração 

que apela também à emoção, já que ele é uma personagem 

perfeitamente insensível à derrota lógica29. Este diálogo de Platão 

apresenta-nos um rapsodo que aparece como sendo um sábio, tenta 

manter defender essa reputação mas não consegue. Contudo, ainda que 

os objectivos iniciais de Íon não tenham sido atingidos, também não se 

pode daí depreender que tal se deva tão somente aos argumentos de 

Sócrates. Ou seja, o facto de o rapsodo mostrar ser uma personagem 

pouco dotada de capacidade argumentativa e facilmente manipulável no 

discurso passional, não deixa de ser um contributo considerável para 

que o diálogo tenha este desfecho.  

Íon perde por ser passivo, constantemente movido pelas suas 

paixões. Nunca se mostra como alguém que se afirma activamente, 

independentemente do que vai sentindo. De facto não age, tão somente 
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reage passivamente ao sentimento que o move. Nas palavras de 

Sócrates, este rapsodo só pode estar possuído. Porém, tal não acontece 

por Sócrates ser convincente na sua teoria, mas porque o estado de 

possessão do seu adversário antecede a própria demonstração 

socrática. Isto é, não é o inquiridor que prova a ignorância e a 

possessão de Íon mas é precisamente a possessão de Íon que permite a 

prova da sua ignorância, bem como a constatação desse seu estado.   

A partir da reflexão deste primeiro ponto, isto é, da análise do 

estado de Íon podemos concluir duas coisas. Em primeiro lugar, a 

personagem em causa nunca tem objectivos fixos, o de ser visto como 

sábio ou ignorante, por exemplo. A sua defesa, os meios que utiliza e os 

próprios objectivos a que se propõe, mudam conforme a sensação que a 

proposta do seu adversário lhe causa. Ele é um servo dessas sensações.  

Em segundo lugar, Sócrates só prova que Íon nada sabe porque 

este o ajuda e se deixa facilmente manipular. Sócrates também não 

prova a sua teoria poética pois o estado de Íon antecede tudo aquilo que 

ele sustenta. Assim, pela análise da personagem Íon não podemos dizer 

quem tem razão acerca do assunto em causa, ficamos até com dúvidas 

se existe algum assunto em causa ou, pelo menos, se ele é relevante. 

 Ficamos também sem saber se os rapsodos e os poetas devem 

ser vistos como sábios ou como loucos. Substuiremos todos os 

argumentos e possíveis conclusões do diálogo por uma só constatação: 

Íon reage às suas paixões, é uma personagem completamente passiva e 

                                                                                                                                               
29 Kahn, Charles H., Plato and the Socratic Dialogue;p.112. Mais concretamente, o autor diz, “Socrates 
não é bem sucedido na sua refutação a Íon pois o rapsodo é insensível à derrota lógica”. 
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passional, um escravo de quem o inspira; segundo Sócrates, alguém 

possuído pelas musas.   

 

 

 

 

 

 

 

I.B – Sócrates, o bom juíz. 

 

 As duas personagens do diálogo caracterizam-se a si mesmas de 

um modo totalmente diferente. Íon apresenta-se como um rapsodo 

consagrado, especialista em Homero, portanto, como o detentor de uma 

sabedoria específica, pelo menos à luz da sociedade helénica da época. 

No entanto, comporta-se como alguém possuído pelas musas; 

comportamento esse que, mais tarde, é obrigado a admitir. Sócrates, 

pelo contrário, nega ser sábio e afirma-se como um homem comum, 

conhecendo apenas o que qualquer um pode conhecer. Isto é, sem 

especificidade. Tendo em conta esta sua postura, podemos dizer que 

Sócrates, ao posicionar-se fora de qualquer actividade concreta, assume 

um distanciamento que lhe permite julgar a especificidade da sabedoria 

e da actividade do seu adversário. 

 A descrição que Sócrates faz de si mesmo aparece logo no início 

do diálogo, quando este rejeita o elogio do oponente que o chama sábio. 
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A sua resposta é a seguinte: “Gostava que isso fosse verdade, Íon. Mas, 

sábio? Certamente vocês são os sábios, os rapsodos e os actores, vocês 

e os poetas cuja obra vocês recitam. Quanto a mim, eu nada mais digo 

que a verdade, tal como um homem vulgar. Até mesmo a questão que te 

coloquei, vê como é comum e simples. Qualquer um pode entender o 

que eu disse.”30.  

 A partir desta resposta podemos retirar três aspectos. O primeiro 

é que Sócrates se recusa a ser visto como sábio, afirmando que, se 

alguém o é, só pode ser o seu adversário. O segundo é que, em relação 

ao estado de possessão de Íon, ele contrapõe a sua sobriedade. O 

terceiro é que, contrariamente à especificidade e parcialidade do 

rapsodo, ele apresenta o seu conhecimento como sendo objectivo, 

verdadeiro e imparcial. Ora, de facto, são estas as características que 

Sócrates alega possuir, de maneira a conquistar uma autoridade que 

lhe permita atingir os seus objectivos. 

 A postura desta personagem, em relação ao primeiro aspecto, 

costuma ser referida como irónica. Sem contestar essa referência, 

importa focar que se trata de um posicionamento estratégico. 

Os elogios de Sócrates ao rapsodo não parecem coerentes com o 

seu comportamento. Por um lado, diz; “Sabes, Íon, muitas vezes senti 

inveja de vocês, rapsodos, da vossa profissão(...) é necessário estarem 

familiarizados com os poetas(...) vocês têm de aprofundar o seu 

pensamento, não somente os seus versos. Isso é invejável !”31.  

                                                 
30 Íon(532e) 
31 Íon(530b-c) 
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Por outro, quando chega a altura de Íon lhe mostrar o que sabe 

de Homero, precisamente a matéria digna de inveja, Sócrates recusa-se. 

Aliás, fá-lo aplicando uma expressão que habitualmente interpretamos 

como uma subtil mensagem de desprezo. Ele esquiva-se à 

demonstração de talento por parte do rapsodo alegando não ter tempo 

para o ouvir32. Estas propostas de Íon, rejeitadas por Sócrates, 

aparecem no diálogo por duas vezes (530d e 536d). Ora, tal atitude não 

é coerente da parte de quem elogia, já que este acaba por mostrar a sua 

indiferença relativamente a tudo aquilo que o elogiado diz33. Tal facto 

implica que os elogios de Sócrates tenham um outro propósito que não 

seja a simples exaltação do talento do seu adversário.  

Tendo em conta, ou não, a ironia a que nos habituámos a atribuir 

a Sócrates, estes elogios coloca-no num posicionamento que convém 

não ignorar. A personagem que elogia, negando a sua própria 

sabedoria, fica necessariamente no lugar daquele que pode questionar, 

enquanto o elogiado é forçado a responder, de maneira a provar a 

veracidade dos elogios que aceitou. Sócrates não tem de mostrar que é 

sábio, pois, logo de início rejeitou esse título. Porém, Íon, a qualquer 

altura poderá ser chamado a defender esse mesmo título, enfrentando o 

pior dos adversários de quem quer sustentar qualquer coisa que seja, a 

dúvida. É neste contexto que este posicionamento socrático deve ser 

visto como estratégico, pelo menos neste diálogo. 

                                                 
32 Íon(531a) 
33 Murray, P. Plato on Poetry; a comum opinião da autora leva-a a dizer: “Para os propósitos de Platão 
neste diálogo a natureza dos comentários do rapsodo não são evidentemente importantes.”; p. 97. 
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O segundo aspecto da caracterização que Sócrates faz de si 

mesmo leva-nos ao seu estatuto de homem profano, em oposição ao 

homem sagrado que Íon mostra ser, desde o início ao fim do texto. Logo 

no princípio da conversa, um dos elementos que Sócrates diz invejar em 

Íon é o facto de os rapsodos estarem sempre familiarizados com os 

poetas. Considerando o elo de ligação entre os poetas e as musas, esta 

familiaridade com os poetas acaba por ser uma familiaridade directa ou 

indirecta, com o divino. Por essa razão, Sócrates refere Homero como o 

mais divino de todos34, pois é desse tipo de homens que está a falar, de 

homens que têm o privilégio de intimar com o sagrado. Esse privilégio é 

invejável, pois tal predilecção por parte dos deuses é algo que as 

pessoas comuns não se podem arrogar de ter. É, portanto, natural que 

Sócrates inveje Íon, como homem comum que é. 

A profanidade de Sócrates vai, no entanto, tendo implicações 

novas ao longo do diálogo. À medida em que o seu adversário vai 

manifestando a natureza da sua relação com o divino, menos esta lhe 

convém e menos o seu suposto privilégio se torna digno de inveja.  

No início, a relação do rapsodo com os poetas e com as musas 

parecia ser compatível com uma sabedoria própria e independente. 

Contudo, Íon vai-se mostrando como alguém que, em vez de partilhar 

os segredos dos deuses é simplesmente manipulado por eles. Assim, 

nada tem de seu, estando constantemente num estado de possessão, 

como um louco. Tudo aquilo que diz não é, nem verdadeiro, nem falso, 

mas simplesmente uma manifestação do sagrado que não o influencia, 

                                                 
34 Íon(530b) 
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mas o possui totalmente. Íon está “fora de si” e quem está fora de si 

nada sabe; aliás, nem chega a ter opinião própria, sem ter sequer 

autoridade para dizer o que quer que seja. 

As implicações que a profanidade de Sócrates tem, ao longo do 

diálogo, baseiam-se no facto de esta personagem, como homem vulgar, 

não se encontrar subjugada a nenhuma influência e muito menos a 

uma possessão. Ao estado de loucura que caracteriza o rapsodo, este 

homem comum apresenta a sua serenidade. Íon é divino, mas ébrio. 

Sócrates é profano, mas sóbrio. Deste modo, a caracterização que 

Sócrates faz de si mesmo oferece-lhe, ao longo do diálogo, uma 

autoridade do seu testemunho em relação ao do seu adversário. 

O terceiro aspecto da apresentação socrática como homem vulgar 

destaca a sua imparcialidade. Um dos temas que mais é tratado ao 

longo da conversa é o da especialização. O rapsodo é alguém que se 

arroga possuir uma sabedoria, não uma sabedoria geral, mas 

específica. Aquela que está presente nas musas e nos poetas, não sendo 

partilhada por todos, é exclusiva dos escolhidos pelo divino. 

O que está em causa, quando Sócrates pretende descobrir se Íon 

é sábio, não é se Íon detém um conhecimento objectivo e geral que diga 

respeito ao que nos homens é comum. A especialidade do seu 

conhecimento é tão elevada que ambos discutem o facto de Íon se 

assumir como um especialista em Homero. Aliás, é justamente por este 

motivo que Íon tem de renunciar à sua pretensa sabedoria técnica, pois 

nem a arte poética ele conhece; sendo alguém tão especializado que 

acaba por ignorar as regras da matéria da sua própria especialização. 
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A descrição que Sócrates faz de si mesmo é totalmente oposta à 

de Íon. Como homem vulgar que é, ele apenas exprime a verdade. 

Aquilo que diz, qualquer um pode entender35. Fala daquilo que é 

objectivo e comum e o que diz também é facilmente compreendido pelo 

comum das pessoas. O seu discurso não é o de um poeta, nem o de um 

artesão, nem o de um jurista. A verdade daquilo que Sócrates diz 

antecede a especialidade, quer em relação à matéria do que é dito, quer 

em relação ao modo como é dito e entendido. 

A posição que Sócrates assume, na medida em que é imparcial e 

generalista, leva-o a dizer que apenas exprime a verdade com 

objectividade, tal como ela é para todos. Ora, este elemento de 

imparcialidade, bem como as suas implicações, torna-o 

necessariamente um bom juiz; quer no que concerne à sabedoria, quer 

no que respeita à actividade de todos os especialistas. Portanto, 

Sócrates destaca-se por saber avaliar, com as suas perguntas isentas, 

se o seu adversário é sábio, ou não. Para além disso, ao notar que o seu 

interlocutor não detém o conhecimento que arrogava ter, revela-se 

também como aquele que está na melhor posição para o esclarecer 

acerca da sua própria actividade específica. 

A caracterização que Sócrates faz de si mesmo mostra-nos as 

suas disposições. Em primeiro lugar, possui a virtude da ignorância ou, 

talvez, da noção que tem dela. Em segundo lugar, possui a virtude da 

sobriedade. Em terceiro lugar, possui a virtude da imparcialidade. 

Assim, coloca-se no diálogo de um modo estrategicamente 

                                                 
35 Íon(532e) 
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irrepreensível. Pode perguntar e duvidar, pois nada tem a provar. Pode 

alegar a superioridade do seu discurso, pois é profano e não 

manipulado pelos deuses. Pode julgar, pois exprime a verdade com 

objectividade. 

As virtudes de Sócrates bem como o seu posicionamento 

estratégico neste diálogo de Platão parecem ser os elementos ideais, 

considerando os objectivos da personagem. Esses objectivos são dois, 

pelo menos à primeira vista e segundo uma leitura mais literal. 

O primeiro aparece descrito em 530d, onde, perante um auto-

elogio de Íon, este é desafiado a provar a sua sabedoria. Sócrates 

pretende questioná-lo a fim de descobrir se o rapsodo é, ou não, sábio. 

Este seu objectivo parece ser o principal, na medida em que está 

presente do início ao fim do texto.  

O segundo aparece descrito a meio do diálogo, em 533d, onde 

Sócrates pretende manifestar o seu ponto de vista acerca da actividade 

do seu interlocutor. Apresenta-se como sendo mais secundário e 

dependente do primeiro, pois surge a partir da conclusão de que Íon 

não possui nenhum conhecimento técnico. 

Numa primeira leitura, o diálogo aparenta decorrer com 

naturalidade e os objectivos de Sócrates são atingidos. Isto é, a 

personagem consegue questionar e chegar a conclusões acerca da 

sabedoria do rapsodo, bem como expor a partir daí a sua opinião 

relativamente à sua actividade. Pode também parecer que é quase por 

acaso que, tanto essas conclusões como a referida opinião, são as que 
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no fim se verificam. Ou seja, que Íon não é sábio e, portanto, é 

possuído.  

As disposições socráticas, de ignorância assumida, de sobriedade 

e de imparcialidade, aparentam que esta personagem tenha como 

propósito exclusivo a pura indagação acerca da sabedoria e da 

actividade de Íon. Caso contrário, Sócrates não teria feito uma descrição 

válida e adequada de si mesmo. Isto é, essas disposições implicam 

necessariamente que a investigação do inquiridor não denote qualquer 

tipo de tendência que leve a conclusões de carácter pessoal ou pré-

concebido. De facto, a partir do momento em que Sócrates se diz 

ignorante não pode agir como quem já tem opinião formada acerca do 

assunto em causa. Do mesmo modo, quem é imparcial também não 

poderá encaminhar o seu discurso com vista a provar o seu próprio 

ponto de vista mas terá de estar aberto a todo o tipo de conclusões 

possíveis. Porém, os meios que Sócrates usa para chegar aos seus fins 

não parecem ser desta natureza. Pelo contrário, levantam dúvidas quer 

quanto às virtudes que diz ter, quer quanto aos seus verdadeiros 

objectivos. 

Relativamente ao primeiro objectivo que Sócrates assume, o de 

tentar saber se Íon possui, ou não, sabedoria, podemos notar como 

todas as suas questões encaminham o seu adversário a admitir uma 

resposta negativa. O discurso socrático nunca encaminha as respostas 

do seu interlocutor para a possibilidade de ele ser sábio. Nunca mostra 

outra perspectiva senão a sua ignorância. As suas questões parecem 

buscar permanentemente e intencionalmente essa solução. Isso é 
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notório logo desde a primeira pergunta que, aparentando a inocência da 

simples curiosidade, acaba  por seguir uma mesma linha coerente com 

vista à pergunta final.  

Essa primeira pergunta é a seguinte; “és exclusivamente 

especialista de Homero ou também Hesíodo e de Arquíloco?”36. Ora, a 

sua confirmação, por parte de Íon, nada mais é do que a constituição da 

primeira premissa que leva à ignorância do rapsodo. Curiosamente, logo 

a seguir e sem haver o mínimo desvio do assunto aparece, no mesmo 

parágrafo, a segunda pergunta, que levará à constituição da segunda 

premissa do mesmo raciocínio. Aliás, este texto caracteriza-se por não 

ter qualquer tipo de desvio ou caminhos que possam levar a conclusões 

alternativas, como podemos verificar em outros diálogos platónicos, por 

exemplo, no Crátilo37. Assim, todo o discurso socrático visa 

directamente uma só conclusão, a de que Íon não é sábio.  

O modo como as questões são feitas por parte de Sócrates fazem-

nos duvidar das suas verdadeiras intenções. Essa dúvida acentua-se 

mais no fim da primeira parte do texto. Íon, perante a dificuldade em 

ver a causa do seu talento específico para Homero, bem como a sua 

falta de talento para falar sobre os outros poetas, pede auxílio ao seu 

interlocutor. Sócrates trata logo de o esclarecer, dizendo que vê 

perfeitamente qual é a causa desse sintoma. Nesse momento, ele não 

                                                 
36 Íon(531a) 
37 Este diálogo, que trata sobretudo da linguagem, é constituído precisamente por dois caminhos opostos e 
apresenta conclusões negativas e positivas relativamente a ambos. A primeira parte culmina com a 
rejeição da tese convencionalista de Hermógenes pela necessidade de ajustar, por imitação, os nomes aos 
entes nomeados, segundo a sua natureza (427c). A segunda parte culmina com a rejeição da tese 
naturalista de Crátilo pela necessidade de partir das coisas para os nomes e não do contrário(439b).  
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perde a oportunidade para alegar a ignorância do rapsodo, assim como 

o seu estado de possessão38.  

Para além disso, o modo como o diz, tal como o discurso que se 

segue, faz-nos pensar que ele já tinha tirado as suas conclusões antes 

mesmo de ter feito a primeira pergunta. Sócrates parece não querer 

saber se o rapsodo é sábio ou não. Do princípio ao fim do diálogo, 

parece tão somente empenhado em provar a ignorância de Íon. 

As questões do inquiridor apresentam-se, não como um meio 

para conduzir uma investigação aberta a todas conclusões possíveis, 

mas como um instrumento que tende a encaminhar a conversa a uma 

só conclusão. De facto, as suas perguntas parecem ser a maneira que 

Sócrates encontrou para obter as premissas necessárias que lhe 

permitam chegar ao previamente concebeu39. R. Robinson, acerca dos 

diálogos da primeira fase da escrita platónica, no qual se insere Íon, 

comenta o seguinte sobre a personagem principal; “ as declarações 

acerca de estar a ‘ver se a resposta é verdadeira’ não são sinceras. 

Assim como não o são os pedidos de instrução pelos quais ele obtém a 

base da sua resposta.”40. Ora também neste texto encontramos um 

fenómeno semelhante; os seus elogios não são coerentes com a sua 

atitude relativamente ao elogiado e as suas primeiras questões servem 

tão somente para concluir, directa e imediatamente, a ignorância do 

mesmo. 

                                                 
38 Íon(533c-d) 
39 Robinson, R.; Plato’s Earlier Dialectic; acerca desta atitude socrática autor refere que, “Na primeira 
fase, enquanto as premissas estão a ser obtidas, Sócrates não está preocupado em revelar a tendência das 
suas questões. Algumas vezes, de facto, está deliberadamente a tentar escondê-la, de maneira a que o 
interlocutor não possa recusar garantir-lhe as premissas de que ele precisa.”; p.22.  
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A desconfiança que a leitura deste texto nos suscita, em relação à 

incompatibilidade entre as virtudes que Sócrates diz ter e ao seu 

discurso efectivo, leva-nos a questionar as intenções que podem estar 

por detrás do esquema lógico que a personagem usa. Porém, seguindo a 

direcção das suas perguntas reparamos que, pelo menos essa lógica é 

salvaguardada. Isto é, embora Sócrates use a lógica de maneira a 

chegar a conclusões previamente estabelecidas, parece, ao menos, 

respeitar esse meio que, na sua opinião, qualquer um entende. As suas 

perguntas podem tender intencionalmente a um fim, mas seguem uma 

coerência, pois Sócrates afirma comunicar através de um meio comum 

a todos e objectivo. No entanto, perante a insensibilidade de Íon em 

relação ao discurso lógico, verificamos que até desse meio ele abdica.  

O discurso de Sócrates, que começa em 533d e acaba em 535a, é 

caracterizado pela sua emoção, por uma desistência completa dos seus 

recursos lógicos para dar lugar ao sentimento. Daí a resposta de Íon 

não ser que ele tenha compreendido alguma coisa, mas que estava 

tocado na alma pelas suas palavras. A resposta do rapsodo é a 

seguinte; “Na verdade, as tuas palavras tocam-me na alma e penso que 

é por privilégio divino que os bons poetas são interpretes dos deuses 

junto de nós.”41. Sócrates, perante a possibilidade de um sucesso 

facilitado e assim convencer o seu adversário, não hesita em deixar de 

lado a sua alegada objectividade. Desiste daquele meio que qualquer 

um pode entender, desde que seja homem e comum a qualquer outro 

da sua espécie. Meio esse que é substituido por uma linguagem 

                                                                                                                                               
40 Robinson, R.; Plato’s Earlier Dialectic, p.9  
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semelhante a um tipo de poeta42, particularmente sentimental, à qual o 

seu adversário, ou pessoas como ele, são sensíveis e mais facilmente se 

podem deixar cativar.   

Considerando o primeiro objectivo socrático, o de questionar a 

sabedoria de Íon, no fim do diálogo somos levados a duvidar da sua 

autenticidade. Somos também levados a acreditar que aquilo que 

sempre esteve em causa foi, provar a ignorância do rapsodo e convencê-

lo dessa mesma ignorância. A lógica de Sócrates não chegou para 

provar o que quer que seja, nem muito menos para convencer; daí a sua 

necessidade a recorrer a outros meios. Os meios escolhidos tiveram em 

conta a personalidade de Íon. Sócrates adaptou o seu discurso para o 

tornar agradável a quem queria convencer.  

A personagem Sócrates está muito mais interessada na imposição 

das suas opiniões do que numa investigação desprovida de convicções 

pessoais. Isso de tal maneira é assim que a sua estratégia considera 

aquilo que em Marketing se chama Self-concept. Acerca deste conceito 

Philip Kotler refere; “os Marketers tentam desenvolver imagens 

marcantes que se adaptem à imagem que o mercado target tem de si 

mesmo.”43. Ora, isto é justamente o que Sócrates faz das duas vezes 

que apresenta soluções, dizendo que Íon é ignorante, mas também que 

é divino. Aliás, da última vez que o faz, em 542, usa mesmo a ameaça 

de ele ter de passar por injusto se não quiser ser ignorante, porém 

privilegiado pelo sagrado. Sócrates pinta a melhor imagem possível 

                                                                                                                                               
41 Íon(535a) 
42 Vlastos, G.; Socrates:Ironist and Moral Philosopher, p.287. 
43 Kotler, Philip, Marketing Management, p.170. 
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tendo em vista o entusiasmo que Íon terá ao aceitá-la e, desse modo, a 

adoptar para si mesmo.  

Os discursos de Sócrates estão mais perto de um bom anúncio, 

visando o seu target, do que de um resultado vindo de uma disputa 

intelectual. Até mesmo o modo como esse anúncio é feito leva em conta 

a personalidade do rapsodo que, não sendo alguém receptivo a uma 

mensagem racional, é bastante receptivo a uma mensagem emocional. 

Assim, esta personagem acaba por não ignorar o modo como uma 

mensagem deve ser passada, tema acerca do qual Kotler também 

comenta dizendo, “o impacto da mensagem depende não só do que é 

dito mas também do modo como é dito. Alguns anúncios apontam para 

um posicionamento racional e outros para um posicionamento 

emocional.”44. Ora, Sócrates, desistindo de toda a sua objectividade, de 

quem fala para todos, posiciona-se estrategicamente como quem fala 

para uma só pessoa, considerando o seu sentimentalismo. 

No desenvolvimento da conversa, enquanto Íon vai perdendo o 

seu estatuto de sábio, o seu adversário revela outro objectivo seu no 

diálogo, exprimir a sua opinião acerca da actividade do rapsodo. Essa 

sua opinião é a de que Íon, como qualquer rapsodo, é indirectamente 

possuído pelas musas, na medida em que é possuído directamente 

pelos poetas, o que vem reforçar a sua ignorância. 

Em relação a este objectivo socrático, o de provar uma teoria da 

possessão, podemos destacar três aspectos. O primeiro é que, 

contrariamente à consideração acerca da sabedoria de Íon, esta 
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investigação não é dotada da mesma seriedade. O segundo é que, 

novamente, Sócrates se pode comparar mais a um Marketer, que tenta 

persuadir o cliente a comprar o seu produto, do que a um intelectual, 

que tenta demonstrar pela coerência a necessidade das suas 

conclusões. O terceiro é que, a teoria apresentada, embora 

aparentemente descreva pela positiva o que o rapsodo é, só serve para 

nos mostrar o que ele não é, ou seja, que Íon não é sábio.  

Relativamente ao primeiro aspecto, existem dois motivos para se 

dizer que a seriedade da investigação não é a habitual. O primeiro 

motivo que nos pode levar a afirmar tal coisa é que, Sócrates, ao 

formular o seu discurso de 533d a 535a , não o questiona em nenhuma 

ocasião, nem enquanto o faz, nem depois de o fazer. Sendo o diálogo 

preenchido, a todo o momento, por perguntas, esta teoria nunca é posta 

em causa. Quando Íon a contesta, a série de perguntas que se seguem 

servem para provar novamente a sua ignorância, não o seu estado de 

possessão, nem o modo como essa possessão se dá, nem muito menos a 

sua generalização a todos os rapsodos e poetas. Estes últimos 

elementos permanecem inquestionáveis até ao fim do diálogo. A 

permanência e sobrevivência da opinião de Sócrates acerca da 

actividade de Íon resulta de, este activo inquiridor quanto à sabedoria 

do seu oponente, tão facilmente desistir do seu inquérito quanto à sua 

própria teoria.  

O segundo motivo que nos leva a duvidar da seriedade do 

discurso socrático acerca da actividade de Íon, alegando uma teoria da 

                                                                                                                                               
44 Kotler, Philip; Marketing Management, p.582. 
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possessão, baseia-se no facto de este surgir secundariamente e sem  

um percurso determinado, com princípio, meio e fim. A teoria que 

Sócrates apresenta aparece quase por espontaneidade, como uma 

solução fácil para resolver uma incompatibilidade criada. O que ficou 

provado é que Íon não é sábio, embora comente e recite poesia. 

Portanto, se não é sábio mas diz coisas divinas, só pode ser possuído.  

A teoria da possessão não resulta de uma investigação, mas 

aparece como uma solução pontual. Existe um percurso para provar o 

primeiro objectivo de Sócrates, a ignorância de Íon, mas não existe 

nenhum percurso para provar o seu segundo objectivo, a teoria da 

possessão. Aliás, noutros diálogos platónicos, quando um assunto é 

investigado este percurso é habitualmente cumprido, começando na 

pergunta “o que é X?”. Ora, essa pergunta não aparece neste texto. 

Tanto R. Robinson como G. Vlastos referem esta questão, própria de 

alguns dos primeiros diálogos, em que Íon está inserido, como uma das 

mais características da procura do protagonista pela definição de uma 

actividade, virtude ou tema.  

Nas palavras do primeiro comentador podemos ler; “Estas 

primeiras questões têm, por assim dizer, uma de duas formas: ou ‘é X 

Y?’ ou ‘o que é X?’(…) destas duas formas é a ‘o que é X?’ aquela que 

mais se destaca e capta a atenção de qualquer estudante dos primeiros 

diálogos de Platão(…) enquanto que o Íon, o Hípias Menor, a Apologia, o 

Críton e o Protágoras nunca levantam de todo a questão.”.45. Assim, 

ainda que, possivelmente, a teoria da possessão seja uma convicção da 



 38

personagem Sócrates, não é uma conclusão resultante de uma 

investigação séria.  

Considerando o segundo aspecto, podemos dizer que este 

discurso segue uma estrutura lógica semelhante, quer em relação ao 

primeiro objectivo socrático, quer em relação ao segundo. Isto é, assim 

como Sócrates comprou a ignorância de Íon, vendendo-lhe uma imagem 

sagrada de rapsodo, também comprou a sua concordância, quanto à 

teoria da possessão, vendendo-lhe a mesma imagem. Essa imagem de 

rapsodo como um ser divino serviu para ambos os objectivos em causa. 

Ou seja, para demonstrar a ignorância de Íon, para convencê-lo dessa 

ignorância e para generalizá-la, a partir dele, a todos os rapsodos e 

poetas.  

O terceiro aspecto do segundo objectivo socrático, o de provar 

uma teoria da possessão, mostra-nos a função própria dessa teoria no 

contexto do diálogo. Isto é, ela aparece para resolver uma 

incompatibilidade, visto que Íon não é sábio, não poderá ter um 

discurso de sabedoria divina. A resposta de Sócrates é simples, Íon é 

possuído. Trata-se de uma solução que, dando uma resposta positiva, 

só reforça a ignorância do rapsodo, permitindo uma generalização para 

os outros rapsodos e poetas. Sócrates, a partir do momento em que 

mostra que o rapsodo não é sábio, não necessita de mais. Porém, ele dá 

uma solução positiva ao dilema criado para assim reforçar a conclusão 

anterior, convencer Íon e generalizar essa ignorância a todos os seus 

                                                                                                                                               
45 Robinson, Richard; Plato’s Earlier Dialectic, p.49. 
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colegas de profissão. Assim, podemos dizer que o segundo objectivo 

socrático serve o primeiro. 

No final do texto chegamos à conclusão de que Íon não possui 

sabedoria. Contudo, também nos apercebemos de que Sócrates, a todo 

o momento, deu mais relevo aos fins que queria atingir que à coerência 

entre a descrição fez de si mesmo e a sua acção efectiva. Todo o diálogo 

mostra um empenho por parte desta personagem em, a todo o custo, 

mostrar a ignorância do seu adversário, mesmo que para isso tenha de 

abdicar das suas supostas virtudes. Portanto, ainda que Íon seja uma 

pessoa possuída e que se encontre “fora de si”, Sócrates também não é 

suficientemente bom juíz para o poder julgar.  

As disposições socráticas, de ignorância, de sobriedade e de 

imparcialidade podiam levar-nos a pensar que esta personagem estaria 

em posição para esclarecer o seu adversário, quer em relação à sua 

sabedoria, quer em relação à sua actividade. Este texto podia mostrar-

nos uma conversa em que um rapsodo é elucidado por um homem 

comum, que usa uma linguagem que diz respeito a todos. Porém, 

Sócrates não exprime a verdade com objectividade, como alguém que se 

coloca de fora de um assunto de maneira a poder julgá-lo enquanto tal. 

Afinal, a sua virtude da ignorância, não é senão um 

posicionamento estratégico que facilita o seu ataque. A sua virtude da 

imparcialidade entra constantemente em contradição com a sua acção, 

ao ponto de esta personagem rejeitar o discurso lógico, que todos 

entendem, dando lugar à pura persuasão. Finalmente, a sua virtude da 

sobriedade também não implica necessariamente que este não seja 
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influenciado pelas suas próprias convicções pessoais. Portanto, se Íon é 

possuído, Sócrates também não é o juíz ideal para o determinar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.C – Profanos, mas piedosos. 

 

Após os dois pontos de reflexão anteriores, deparamo-nos com 

duas personagens que não conseguem provar objectivamente os seus 

intuitos. Isto é, não podemos dizer que Íon tenha provado possuir 

sabedoria, quer técnica, quer poética. Do mesmo modo, também não 

podemos dizer que Sócrates tenha provado a ignorância de Íon pelos 

seus argumentos, pois tal só acontece pela fragilidade da personalidade 

do rapsodo. Para além disso, não podemos dizer que Sócrates tenha 

provado a sua teoria da possessão, nem o modo como essa possessão se 

dá, nem muito menos a sua generalização a todos os artistas das 

musas. Tal também só acontece pela antecedência desse estado de 
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possessão por parte desse rapsodo concreto, não pelos argumentos 

socráticos. 

Nesta disputa intelectual, toda a matéria de discussão fracassa 

no que concerne às suas conclusões, na medida em que nada é provado 

através da coerência dos discursos em si. Neste texto, não podemos 

seguir nenhuma linha de pensamento que, ainda que resulte da 

interacção entre as personagens, com as suas convicções, resulte numa 

conclusão necessária. Íon determina os seus objectivos, concorda ou 

discorda daquilo que o seu oponente diz, de um modo passional. 

Sócrates usa a lógica ou desiste dela, contradizendo a descrição que faz 

de si mesmo, conforme esse meio o ajude ou não a concretizar a seu 

propósito de provar a ignorância do rapsodo.  

O percurso argumentativo do diálogo é constantemente quebrado 

por factores subjectivos e, perdendo toda a objectividade, nunca chega a 

uma tese propriamente dita. A aparente tese final é apenas uma espécie 

de comum acordo entre as duas personagens. Acordo esse em que as 

conclusões da matéria tratada não prevalecem sobre as tendências 

subjectivas dos interlocutores em causa. Ou seja, se Íon é, ou não, 

sábio, parece algo que, no final do diálogo, é profundamente irrelevante. 

Deste modo, o mesmo se aplica à teoria poética apresentada, pois a sua 

veracidade ou falsidade acaba por ser um elemento secundário. 

A satisfação das paixões do rapsodo, bem como a dos propósitos 

do inquiridor, aparece como a grande prioridade do texto. Assim, no 

último parágrafo, Sócrates chega a dar a escolher a conclusão que 

ambos devem tirar dessa discussão; “Então escolhe, o que queres que 
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pensemos de ti, que és um homem injusto ou que és alguém divino?”, 

ao que Íon responde, “Essa diferença é grande, Sócrates. É bem mais 

agradável que pensem que sou divino”46. 

Este diálogo de Platão caracteriza-se por uma cedência de 

prioridades. Isto é, o tema abordado cede a sua prevalência às 

personagem que o tratam. Desta maneira, aquilo que é dito passa para 

um plano secundário, à medida em que a personalidade e o carácter 

dos interlocutores ascende ao primeiro plano. Ora, esse carácter não 

consiste no que Íon e Sócrates têm de profano, mas naquilo que têm de 

sagrado. Ou seja, neste texto, tudo o que possa ser considerado uma 

sabedoria humana, fracassa; desde o conhecimento técnico ou poético 

do rapsodo, à prova da sua ignorância, até à teoria poética apresentada 

pelo seu adversário. Todos os elementos profanos do diálogo falham, 

deixando realçar o estado de possessão de Íon e o carácter de Sócrates, 

que se apresenta como um inquiridor tão somente satisfeito quando a 

ignorância do seu opositor é provada. 

Em relação ao fracasso daquilo que pode ser considerado como 

profano, em Íon, podemos dizer que se refere à tentativa falhada que o 

rapsodo faz em provar que possui uma sabedoria independente das 

musas. Isto é, tendo em conta que a sabedoria contida nos poemas de 

Homero e Hesíodo pertence às divindades, o rapsodo tenta defender o 

seu talento pessoal. Assim, alega, logo de início, um conhecimento 

poético, dizendo, “Explico tão bem o que diz um como o que diz o outro, 

                                                 
46 Íon(542b) 
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Sócrates, já que ambos dizem a mesma coisa.”47. Mais tarde, quando a 

conversa é desviada para um conhecimento técnico, ele alega possuí-lo 

também, respondendo afirmativamente às palavras de Sócrates, “Então, 

se realmente sabes julgar quem fala melhor, também sabes julgar a 

inferioridade de quem fala pior”48. 

Curiosamente, esta tentativa de Íon reservar para si um tipo de 

conhecimento independente da divindade acaba por não ter sucesso, 

pois Íon logo revela o seu carácter passional. Dominado pela paixão que 

tem pelo seu poeta preferido, admirando-o acima de qualquer outro, Íon 

desiste da sua sabedoria humana, trocando-a pela sua especialidade 

em Homero. O seu fascínio pessoal pelo poeta tornou-se mais forte do 

que a sua ambição de manter uma sabedoria profana. 

Mais tarde, quando Sócrates expõe a sua teoria da possessão, Íon 

comporta-se como um exemplo vivo dessa teoria, dizendo que está 

tocado pelas palavras do oponente. Nesse momento, a personagem 

parece ter já desistido do seu estatuto de sábio, dando lugar ao seu 

sentimento e deixando-se possuir por ele. A reacção negativa que tem à 

referida teoria aparece depois. Porém, aquilo que o despertou dessa 

possessão não foi a constatação do que o discurso socrático implicava, 

ou seja, a sua ignorância. Pelo contrário, foi mais uma sensação que o 

dominou. Foi o incómodo que sentiu por assim ter de ser visto como um 

louco. 

O rapsodo tenta novamente lutar por uma sabedoria profana tão 

somente para fugir àquela sensação desconfortável de ser considerado 

                                                 
47 Íon(531a) 
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como alguém que está “fora de si”. Pela sua fragilidade argumentativa 

chega ao ridículo de afirmar ser tão sábio como um general49, no que 

respeita à arte da guerra. Porém, mais uma vez a posse acaba por 

prevalecer. Assim, no fim do diálogo, ele é possuído de dois modos. 

Primeiro, pelo medo de ser considerado injusto. Depois, pelo conforto de 

ser visto como um homem divino. 

Desde o início ao fim do diálogo, Íon caracteriza-se pela sua 

loucura, pelo facto de se encontrar, a todo o momento, “fora de si”. 

Neste contexto, todas as suas tentativas de manter um conhecimento 

seu, são tentativas falhadas. Quanto a esta personagem, tudo aquilo 

que nela pode ser considerado puramente humano, a partir dela 

própria, independente dos deuses, fracassa. Ou seja, nada é puramente 

seu, nele tudo é dado pelos deuses. Acerca deste tipo de concepção 

poética, E. R. Dodds reforça esta ideia de dádiva; “ como todas as 

realizações que não dependem inteiramente da vontade humana, a 

criação poética contém um elemento que não é ‘escolhido’, mas ‘dado’ ; 

e para a antiga piedade grega ‘dado’ significa ‘dado pelo divino’ ”50. 

Segundo este comentador, esta dádiva torna-se absoluta pela noção de 

furor poético51, presente neste texto de Platão, deixando o rapsodo 

totalmente desprovido de uma sabedoria sua. Através da possessão, o 

dom das musas anula a profanidade de Íon, realçando a sua piedade.  

 Em relação ao fracasso daquilo que pode ser considerado como 

profano, em Sócrates, podemos referir dois pontos. O primeiro é que a 

                                                                                                                                               
48 Íon(532b) 
49 Íon(541b) 
50 Dodds, E.R., The Greeks and the Irrational, p.87  
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ignorância de Íon não é provada pelos seus argumentos, mas pelo 

próprio comportamento do rapsodo que não permite outra conclusão. 

Por exemplo, na primeira parte do diálogo, Sócrates tenta demonstrar a 

ignorância de Íon, no que concerne à técnica. O argumento que usa 

obriga o rapsodo a negar a sua especialidade; porém, como já foi 

referido, esse argumento pode ser refutado. Íon podia ser um 

conhecedor da arte poética em geral e especialista em Homero onde este 

poeta fosse diferente dos outros. Aliás, falácias destas são habituais ao 

longo do discurso socrático52. Esse facto faz-nos concluir que não é pela 

argumentação de Sócrates que a ignorância de Íon é provada, mas pelo 

seu próprio comportamento, de alguém constantemente movido pelos 

deuses. 

O segundo ponto baseia-se no facto de também a sua teoria da 

possessão não provir de uma necessidade lógica, lógica essa que a 

própria personagem abdica, dando lugar a um discurso puramente 

persuasivo. Sócrates não prova a sua teoria através de uma 

argumentação. Para além disso, se não a prova, muito menos 

demonstra a sua tentativa de generalizá-la a todos os poetas e 

rapsodos. Em vez disso, ele convence o seu adversário daquilo que 

pretende afirmar. Assim, as conclusões a que Sócrates pretende chegar, 

alegando estarem ao alcance de qualquer um, ou seja, gerais e 

objectivas, acabam por fracassar, na medida em não foram 

demonstradas mas alcançadas pela sua capacidade persuasiva. 

                                                                                                                                               
51 Dodds, E.R., The Greeks and the Irrational, p.89 
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A sabedoria socrática acerca da ignorância e o estado de 

possessão de Íon é justamente a matéria onde esta personagem não é 

bem sucedida. Isto é, a personagem falha na sua pretensão em provar 

um conhecimento objectivo, que qualquer um pode entender, acerca do 

rapsodo e da sua actividade. Deste modo, Sócrates não consegue 

demonstrar essa sua sabedoria comum a todos, ao alcance de qualquer 

homem profano, própria daqueles que não têm o privilégio de serem 

tocados pelo divino. A profanidade deste inquiridor fracassa, deixando 

realçar o seu carácter inquisitivo e a sua estranha teimosia em afirmar 

a ignorância do rapsodo. 

Encontramos, assim, dois pontos em que as personagens 

apresentam um elemento comum e um ponto onde parecem ser 

diferentes. O primeiro ponto comum é o facto de a sua pretensão numa 

sabedoria humana, independente dos deuses, não ter sido 

demonstrada. O segundo ponto comum é que ambos se afirmam, não 

nas suas pretensões, mas no seu carácter. O ponto que parece 

apresentar diferenças é o facto de Íon, fracassando na sua profanidade, 

exibir a sua piedade, enquanto Sócrates, a esse nível, aparentemente 

exibir um vazio. Deste modo, enquanto Íon é divino, Sócrates parece ser 

simplesmente um crítico descrente da sabedoria humana, para além de, 

ao longo do diálogo, não mostrar interesse pelo sagrado.  

Contudo, a posição de Sócrates não deixa de suscitar alguma 

inquietação. Temos a noção da causa da fragilidade argumentativa de 

                                                                                                                                               
52 Sobre os argumentos falaciosos de Sócrates, onde este se inclui, John Beversluis apresenta a sua 
falibilidade sustentando a fragilidade do rapsodo em detectá-los, concluindo, “nada disto é detectado por 
Íon”; Beversluis, John, Cross Examining Socrates, p.85. 
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Íon, bem como do seu comportamento antidialético, entendemos porque 

Íon está constantemente a desconversar, mas nunca percebemos bem a 

postura do seu adversário. Não conseguimos entender esta atitude 

socrática, esta sua teimosia que o leva a tentar provar, a todo o custo, 

que o rapsodo não é sábio. Ora, embora este texto de Platão não nos 

responda a estas interrogações, outro texto, também da primeira fase 

do pensador helénico, pode fazê-lo. 

A Apologia de Sócrates apresenta uma descrição do que esta 

personagem faz quando encontra os artistas das musas. Trata-se de 

uma exposição feita pelo próprio, explicando-nos tudo aquilo que ele faz 

em situações como a que encontramos no presente diálogo. Na 

exposição da sua defesa perante um tribunal, Sócrates diz-nos como 

age e porque age desse modo. É precisamente neste diálogo que nós 

vamos encontrar as respostas acerca das causas da atitude socrática. 

No texto onde Platão descreve a defesa da personagem Sócrates 

podemos considerar três aspectos importantes, no que respeita à sua 

relação com o diálogo Íon. O primeiro leva-nos a entender a situação em 

que ele se encontra, ou seja, a razão porque está ele perante um 

tribunal, de que se defende, de quem se defende e que eventuais 

implicações a decisão da justiça pode ter na sua vida. O segundo é o 

facto de o seu discurso nos mostrar aquilo que ele faz ao encontrar um 

poeta, ou um rapsodo, o que nos levará a reconhecer tudo o que lemos 

no Íon. O terceiro responde-nos às interrogações com que ficámos 

acerca da sua atitude, pois a personagem descreve também a causa do 

seu comportamento. 
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Quanto ao primeiro aspecto, o texto mostra-nos que Sócrates é 

acusado por Meleto, um sofista, por ser um “malfeitor, que se ocupa a 

estudar impiedosamente os segredos que há sob a terra e no céu, de 

transformar os piores argumentos nos melhores, e de ensinar os outros 

a fazer o mesmo.”53. Tendo em conta esta acusação, destaca-se a pena 

em causa, na medida em que é aquela que mais consequências pode ter 

na sua vida, isto é, a morte. Portanto, neste tribunal, Sócrates 

encontra-se numa situação limite, enfrentando um adversário que não 

pretende ter uma simples disputa intelectual. Neste diálogo, se o 

arguido não tiver razão, pelo menos no entender do júri, não vai para 

casa, indagando novos problemas, mas é simplesmente executado. 

Relativamente ao adversário em causa, podemos dizer que ele não 

se encontra isolado, pois o diálogo mostra-nos que Sócrates entrou em 

conflito com a própria estrutura social ateniense. Esse conflito é mais 

intenso em relação a uma classe específica, os sofistas. No entanto, ele 

defende-se de todas as outras classes, alegando que, também os poetas, 

artesãos e adivinhos, são falsos professores ou falsos sábios. Esta é a 

razão por que o arguido cita pessoas como Eveno de Paros54, sofista e 

poeta. De facto, embora separe as classes em causa, Sócrates insurge-

se contra todas elas, relacionando-as entre si.  

Daqui podemos concluir que também Íon é objecto desta espécie 

de revolução total própria da personalidade socrática. Deste modo, o 

rapsodo não está afastado dos mesmos adversários que o fizeram réu de 

morte, “Na sua preocupação por dinheiro e reputação assim como na 

                                                 
53 Platão, Apologia de Sócrates(19b) 
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sua prática de exegese poética, Íon tem muito em comum com os 

sofistas(…) Sócrates associa a poesia à retórica dos sofistas.”55. 

Convém, portanto, notar, que a atitude que esta personagem tem no 

diálogo Íon faz parte de uma mesma postura anti-social que acabou por 

lhe custar a vida. 

Quanto ao segundo aspecto, reparamos que Sócrates, na sua 

defesa, nos dá uma descrição daquilo que faz quando encontra um 

poeta, ou um artista das musas. Se o texto Íon nos faz duvidar das 

verdadeiras intenções e objectivos do inquiridor, na Apologia de 

Sócrates a personagem não hesita em revelar-nos tudo isso. Diz-nos que 

a sua intenção é chegar a um só objectivo - o reconhecimento da 

ignorância do adversário. 

A descrição que Sócrates faz do seu comportamento ao encontrar 

um poeta é justamente aquilo que verificamos e concluímos no diálogo 

Íon. Primeiro, aparece-nos a teoria da possessão, “cedo me apercebi de 

que eles não compõem os poemas por conhecimento, mas pelo seu 

talento inato, e porque estão inspirados”56. Depois, aparece-nos a 

constatação da sua ignorância, “ao mesmo tempo dei-me conta que 

eles, por causa da sua poesia, se julgavam os mais sábios dos homens, 

mesmo em outros assuntos, porém, não o sendo.”57. Afinal, o que 

Sócrates faz no diálogo Íon, também o faz na Apologia de Sócrates, 

assumindo-o perante o tribunal. 

                                                                                                                                               
54  Apologia de Sócrates(20b) 
55 Asmis, Elizabeth; (Plato on poetic creativity) The Cambridge Companion to Plato, p.343. 
56  Apologia de Sócrates(22c) 
57 Ibid. 
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O primeiro texto faz-nos constatar a tendência dos argumentos 

socráticos, levando-nos a suspeitar que não existe uma total isenção 

nem total imparcialidade por parte do inquiridor, na medida em que 

este parece movido por convicções próprias. O segundo confirma todas 

as nossas suspeitas. Quando, na sua apologia, a personagem assume 

abertamente os objectivos que tem, ao encontrar alguém como Íon, nós 

reparamos que eles são justamente aqueles que nós desconfiávamos 

que fossem. Assim, podemos confirmar novamente aquilo que já 

sabíamos; que, no Íon, Sócrates tem propósitos previamente definidos 

desde o início da conversa, manifestando constantemente o mesmo 

empenho em provar que o rapsodo é ignorante. Porém, o mais 

interessante é notar que esses seus propósitos não se limitam à sua 

relação com os artistas da musas, mas com todos os elementos da sua 

sociedade. 

Ao lermos a Apologia de Sócrates, apercebemo-nos de que a 

personagem principal não se limitou a conversar com os rapsodos e 

poetas, mas ampliou vastamente o seu campo de acção, disputando 

com os mais variados representantes das classes sociais atenienses. 

Curiosamente, a matéria dessas disputas é sempre a mesma, a 

ignorância dos seus adversários.  

Poucas atitudes podem ser tão intrigantes como estas que 

Sócrates revela ter. No Íon, aparece-nos um rapsodo satisfeito por ter 

ganho o primeiro prémio num concurso de prestígio. Perante isto, 

Sócrates desafia-o a provar a sua sabedoria, insistindo constantemente 

na sua ignorância e descansando tão somente quando esta é provada. 
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Na Apologia de Sócrates, no seio de uma sociedade aparentemente 

saudável, culta e organizada, a personagem em causa diz-nos 

abertamente que, esta sua atitude, não só a teve com os seus rapsodos 

e poetas como também com todos os seus elementos sociais. Sem se 

limitar aos poetas, dirigiu-se aos artesãos, aos adivinhos e aos sofistas, 

agindo de tal modo radicalmente que acabou por ser condenado à 

morte. 

O terceiro aspecto do texto apologético esclarece-nos quanto ao 

modo de vida desta personagem. Ao longo do seu discurso, Sócrates 

mostra-nos qual é a causa desse seu comportamento. Isto é, diz por que 

razão resolve sustentar a ignorância de qualquer pessoa que se julgue 

sábio, independentemente do seu enquadramento social.  

No início da sua defesa, o arguido evoca uma testemunha já 

falecida, Querefonte, um amigo da sua juventude. Após lembrar a suas 

qualidades e reforçar a sua boa imagem, refere que ele perguntou ao 

oráculo de Delfos se havia alguém mais sábio do que Sócrates, ao que o 

deus respondeu negativamente. Para além disso, para que ninguém 

duvidasse, apresentou o seu irmão, ainda vivo, para a eventualidade de 

alguém querer confirmar os factos58. Perante esta informação divina, 

Sócrates resolveu justificar a superioridade da sua sabedoria em 

relação aos demais, ainda que duvidasse de si mesmo como sábio. É 

neste contexto que surge a sua relação com o referido deus. Primeiro 

está decidido a encontrar alguém mais sábio do que ele próprio. Depois, 

após algumas experiências em que constata a ignorância dos outros, 
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chega à conclusão que “verdadeiramente sábio é o deus, que, 

respondendo no seu oráculo, quis dizer o seguinte:« a sabedoria 

humana é de pouco ou de nenhum valor»”59.  

À medida em que essa relação se foi aprofundando, Sócrates 

compreende por que razão é mais sábio que os restantes homens, já 

que é o único que entende que o seu saber é nulo. É neste momento 

que esta personagem se torna um inquiridor voraz, submetendo ao seu 

Élenchos60 todos aqueles que encontra no seu caminho. Descobrindo a 

sua missão, interpreta a mensagem do deus como um convite a dar-se 

como exemplo a todos, na medida em que sabe da nulidade da sua 

própria sabedoria. Para além disso, pensa estar também vocacionado 

para demonstrar a ignorância dos outros e assim servir esse deus, que 

parece não suportar a confiança dos cidadãos atenienses na sabedoria 

humana. 

Sócrates descreve o seu comportamento apresentando a sua 

causa. Seguro da sua missão, ele afirma; “Prossigo assim esta 

investigação, tal como o deus me ordenou, continuando a interrogar 

quem, cidadão ou estrangeiro, me pareça sábio.”61. Fazendo desta acção 

o seu modo de vida, não pensa senão em destronar possíveis sábios. De 

facto, diz não ter mais nenhuma actividade do que esta, pensando 

                                                                                                                                               
58  Apologia de Sócrates(21a) 
59  Apologia de Sócrates(23a) 
60 Uma interrogação deliberada a que ele próprio se submeteu antes de submeter os outros. Esta noção 
surge na relação entre a Aporía em que a personagem se encontra e o Elenchos que esta desperta. Peters, 
F.E., Greek Philosophical Terms, p.36. 
61  Apologia de Sócrates(23b) 
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constantemente no mesmo; “por causa desta ocupação não tenho tido 

tempo para me ocupar com seriedade de qualquer outra tarefa”62. 

Deste modo, o arguido, perante o tribunal, defende-se, 

apresentando a sua vida resumindo-a à sua obediência a um deus. 

Obediência essa que consiste justamente no que presenciamos no 

diálogo Íon. Ao ver pessoas como Íon, Sócrates descreve o que faz, 

dizendo: “presto um serviço ao deus, e demonstro que não é sábio.”63. 

De facto, é para servir ao deus que Sócrates vive e é precisamente por 

esse serviço que ele morre.  

Estes são três aspectos que, na sua relação com o Íon, o texto da 

Apologia, pode esclarecer a posição de Sócrates como um interlocutor 

que age segundo convições próprias, ainda que tenha de encaminhar as 

suas conversas de maneira a concluir e convencer o seu adversário 

segundo essas mesmas convicções.  

Em primeiro lugar, percebemos que ele está a dialogar com um 

adversário que coloca num plano semelhante àqueles que lhe deram a 

morte. Isto é, está em causa mais do que uma simples disputa 

intelectual. Esta conversa surge no meio de um confronto sério em que 

Sócrates se quis envolver, desafiando a sociedade ateniense. Provar a 

ignorância do rapsodo, ainda que sem olhar a meios, rejeitando toda a 

descrição que fez de si mesmo nesse diálogo, torna-se uma prioridade. 

Em segundo lugar, não é um privilégio de Íon ver a sua sabedoria 

refutada por Sócrates. Este inquiridor parece estar determinado a 

questionar todos os elementos da sua sociedade, alegando a sua 

                                                 
62 Ibid. 
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ignorância. Íon é só mais um, o representante da classe dos artistas das 

musas. Não podia ser excepção. A sua ignorância teria de ser provada a 

todo o custo. 

Em terceiro lugar, encontramos a origem de todo este 

comportamento socrático, bem como as razões do seu confronto com a 

sociedade ateniense. Reparamos que essa origem é de carácter religioso. 

Sócrates aprofunda um relacionamento com o deus do Oráculo, tendo 

como elemento mediador uma consciência do dever. Esse dever traduz-

se num espírito de serviço tão radicalmente vivido que culmina na 

condenação à morte do servo. 

Ambas as personagens do Íon, apresentam dois pontos comuns e 

um terceiro que parece diferenciá-las. O primeiro ponto comum é o 

facto de a sua sabedoria humana e profana, isto é, independente dos 

deuses, fracassar. O segundo caracteriza-se pela fraqueza dos meios 

usados, assim como daquilo que é dito, na medida em que não é 

demonstrado e se encontra num plano secundário em relação à sua 

personalidade. Quanto ao terceiro ponto, aquele que aparenta a sua 

divergência, mostra-nos como Íon, falhando na sua profanidade, ou 

seja, na prova de uma sabedoria sua e independente dos deuses, realça 

a sua piedade; enquanto Sócrates, a esse nível, exibe um vazio. 

Contudo, a sua apologia não nos leva a essa conclusão. Pelo contrário, 

faz com que este terceiro ponto, em vez de diferenciar as duas 

personagens, se converta em mais um ponto comum entre elas. 

                                                                                                                                               
63 Ibid. 
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A Apologia de Sócrates mostra como também o adversário do 

rapsodo é privilegiado pelo sagrado. Não sabemos até que ponto a 

relação de Sócrates é, ou não, uma posse; embora revele ser de tal 

maneira radical que tenha acabado por lhe valer a morte. Porém, 

Independentemente disso, este último texto exibe um Sócrates tão 

piedoso como Íon. Assim, não só o rapsodo como também o seu 

inquiridor, perante o fracasso da sua profanidade, realçam essa mesma 

piedade. 

Ambas as personagens, quando vistas à luz dos seus limites 

humanos, não são bem sucedidas. Íon, não consegue defender a sua 

sabedoria independente dos deuses, aquilo que ficou provado foi a sua 

ignorância e fragilidade argumentativa. Sócrates, não consegue provar a 

ignorância de Íon pelos dos seus argumentos, mas pela antecedência do 

estado em que o rapsodo se encontra. Assim, contrariando a descrição 

que faz de si mesmo, ele não exprime a verdade tal como ela é para 

todos, deixando transparecer o seu carácter inquisitivo, no sentido 

negativo do termo, de quem procura a todo o custo demonstrar a 

nulidade das pretensões do seu interlocutor, ainda que o consiga 

através de um raciocínio por vezes falacioso e persuasivo. 

No entanto, as mesmas personagens acabam por conhecer o 

sucesso naquilo que têm de sagrado. Afinal, Íon é um afortunado, pois é 

tocado pelo divino, possuído pelas musas. Da mesma maneira, também 

Sócrates o é, pois, mais uma vez, serviu bem o seu deus. 
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II – Actos de piedade. 

 

Após estes três pontos de reflexão foi estabelecida a base 

argumentativa que me permitirá chegar a conclusões que não se ficam 

somente pela análise do texto em si. Isto é, as duas personagens em 

causa, Sócrates e Íon, possuem características comuns que nos levam a 

estabelecer relações entre elas e aqueles que chamamos pensadores. 



 57

Quer uma, quer outra personagem, dedica-se a actividades que, ao 

longo dos tempos, têm sido vistas como intelectuais. Considerando as 

classificações que têm sido feitas dentro desse género de actividades, 

podemos dizer que Íon tem sido enquadrado numa determinada classe, 

enquanto Sócrates noutra. Ou seja, tal como na sociedade ateniense, 

Íon, como rapsodo, encontra-se numa relação directa com os poetas, 

dentro da classe dos artistas das musas. Quanto a Sócrates, parece 

pertencer à classe dos filósofos, aliás como ele próprio afirma. Deste 

modo, os pontos de reflexão estabelecidos a partir deste texto, levam-

nos a pensar em modos de estar nas actividades intelectuais, segundo 

as classes em causa.  

Podemos, assim, sustentar que este diálogo de Platão nos 

apresentaria uma tese acerca da arte, ou acerca do artista. Mas, do 

mesmo modo, poderíamos ver nele uma tese acerca da filosofia, ou 

acerca do filósofo. Este género de tese generalista, que nos permite 

classificar as referidas classes dentro das referidas actividades 

intelectuais, tem toda a legitimidade quando se baseia em textos em 

que as definições humanas são bem sucedidas. Ora, tal não é o caso. 

Como vimos na primeira parte da presente dissertação, neste diálogo é 

justamente a sabedoria humana que falha.  

As duas personagem fracassam nos seus actos profanos para 

darem lugar aos seus actos de piedade. Deste modo, o diálogo não nos 

poderá fornecer dados acerca do que é a arte, ou do que é a filosofia. 

Nem nos poderá apresentar uma tese acerca do que é um artista, ou 

um filósofo. É precisamente no conhecimento acerca de cada uma das 
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actividades em causa que as personagens do texto platónico, conhecem 

as suas maiores fraquezas. Nada sabem dentro dos limites de uma 

sabedoria profana. Simplesmente agem como seres piedosos que são.  

Tendo em conta o género de pensadores presentes no Íon, 

formulei duas conclusões condicionantes que me possibilitaram uma 

conclusão final. A primeira surge a partir do relacionamento entre Íon e 

as suas musas possessivas. A segunda surge a partir do 

relacionamento entre Sócrates e um deus desapontado com a sabedoria 

humana. A terceira leva-nos a concluir que os deuses querem ser 

venerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.A – Musas possessivas 

 

De Íon, sabemos que é um rapsodo. Ou seja, um profissional que 

tem como função comentar e recitar poesia. Partilha, directamente com 

os poetas, de um privilégio específico que só alguns possuem, o dom 

das musas. Uma graça divina que lhes permite fruir de um 

conhecimento superior e que, sem se limitar à poesia, engloba todo o 
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tipo de arte criativa ou aquilo a que se pode denominar «arte das 

musas», ou «música». Claro está que o significado dos termos poeta e 

música é até bastante mais abrangente do que aquele que actualmente 

lhes atribuímos.  

Quanto ao primeiro termo, G.M.A. Grube diz-nos que, na altura 

em que o texto de Platão foi escrito, tinha uma conotação mais ampla, 

nas suas palavras; “significa ‘aquele que produz’ e abarca de um modo 

comum todos os tipos de artista criador(...) aliás, os poetas gregos 

compunham a sua própria música e supervisionavam a dança do coro 

na representação das suas obras.”64. 

Quanto ao segundo termo, também essa amplitude se verifica, 

“por vezes significa música e pouco mais; outras vezes inclui todas as 

artes, tudo o que seja relacionado com as Musas, nomeadamente 

quando Platão fala da educação na mousiké, cuja única tradução 

correcta seria ‘educação nas artes’ ”65. Assim, os artistas das musas 

seriam todo o tipo de criadores, desde músicos, a poetas, a rapsodos, a 

actores, a todos aqueles que estivessem ligados ao mundo da arte e do 

espectáculo.  

Todos estes elementos eram colocados num mesmo plano 

comum, possibilitando comparações entre si, bem como alegações 

gerais acerca da natureza da sua actividade. Deste modo, quando 

Sócrates, na sua apologia, diz dos poetas o mesmo que, no Íon, diz dos 

rapsodos, não está a sustentar qualquer tipo de interpretação abusiva 

sobre a poesia e a recitação, vendo nas duas actividades um só 
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fenómeno. Aplicar uma mesma teoria a ambos torna-se aceitável, pois, 

tanto um como outro, faziam parte de um mesmo universo artístico. 

Para este inquiridor, embora os primeiros fossem possuídos 

directamente pelas musas e os segundos indirectamente, ambos agiam 

através deste processo de possessão. Não sendo, portanto, capazes de 

conceber qualquer tipo de discurso por conhecimento seu, mas por 

acção dos deuses. 

Da mesma maneira, na medida em que todos estes elementos 

eram colocados num mesmo plano, como artistas criadores, também 

não tem parecido abusiva a sua comparação com músicos, escritores, 

dramaturgos, entre vários outros, ao longo dos tempos. Por essa mesma 

razão, a partir do Íon, foram formuladas teorias da arte, bem como 

teorias da literatura. Aliás, as primeiras teorias dessa mesma natureza 

foram sustentadas pelo próprio Platão médio e tardio, em diálogos como 

a República. 

Podemos, sem dúvida, tentar percorrer esse caminho. De facto 

existe a possibilidade de se estabelecer uma relação entre os rapsodos e 

os poetas com quem Sócrates se encontrou e os artistas ao longo dos 

tempos. Para além disso, podemos também ter em conta os discursos 

socráticos sobre eles e formular mais uma teoria generalista. Podemos 

alegar, a partir deste texto, que, tal como o rapsodo em causa, todos os 

poetas, músicos, encenadores, actores, e outros mais, são homens 

possuídos pelos deuses. Deste modo, podemos encontrar neste diálogo 

uma base para um tratado de estética.   

                                                                                                                                               
64 Grube, G.M.A.; Plato’s Thought, p.275 
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Contudo, existe outro caminho possível. Esse caminho nasce da 

leitura da Apologia de Sócrates e de Íon, considerando, não só aquilo o 

que o pensador grego afirmou, mas também em que medida as suas 

afirmações foram provadas. Trata-se de saber se, afinal de contas, 

aquilo que Sócrates disse, em ambos os diálogos foi, ou não, 

demonstrado. Isto é, em que aspectos é que esta personagem venceu as 

suas discussões nos textos em causa, bem como em que aspectos 

fracassou.  

Quanto à Apologia de Sócrates, verificamos que as afirmações da 

personagem principal não nascem de qualquer tipo de investigação. 

Perante o tribunal, nenhum poeta ou rapsodo é sujeito a uma 

inquirição, no sentido filosófico dos termos. Também nada do que é 

referido provém de um raciocínio cuidadosamente elaborado, 

culminando numa necessidade lógica. Sócrates diz ficar espantado pelo 

facto de pessoas, provenientes de outras actividades que não a poesia, 

explicarem melhor o conteúdo dos poemas do que os seus autores66. 

Deste juízo, possivelmente de causa aleatória, ocasional, ou meramente 

opinativa, depreendeu que não era por conhecimento, mas por 

possessão divina que os poetas compunham os seus poemas67.  

Ficamos sem saber o que terá levado esta personagem a formular 

a primeira premissa, bem como a razão que a terá também levado a 

pensar que todos eles fossem inspirados, ou simplesmente possuídos 

pelas musas. Trata-se de afirmações, nada mais. Tais afirmações não 

                                                                                                                                               
65 Grube, G.M.A.; Plato’s Thought, p.275 
66 Apologia de Sócrates(22b) 
67 Apologia de Sócrates(22c) 
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surgem de uma investigação em que, após terem sido seguidos passos 

lógicos baseados em premissas justificadas, acabam numa conclusão 

necessária. Ficam, portanto, limitadas ao valor de simples afirmações. 

Quanto ao diálogo Íon, em relação a Sócrates, já vimos como este 

contradiz na sua acção a descrição que faz de si mesmo. Manobra o 

percurso da conversa de maneira a chegar a conclusões previamente 

concebidas. Alega usar um método baseado na coerência e ao alcance 

de qualquer um; porém, desiste dele quando entende que é preferível 

convencer o seu adversário a provar objectivamente a sua tese. Para 

além disso, depreende da ignorância do rapsodo não só o seu estado de 

possessão, como também o modo como essa possessão se dá; e 

generaliza esse mesmo estado a todos os rapsodos e a todos os poetas, 

sem que isso provenha de uma investigação que o justifique. 

No mesmo diálogo, em relação a Íon, também vimos como a sua 

fragilidade argumentativa foi decisiva para que o seu adversário 

prevalecesse sobre ele. Para além disso, vimos como o seu 

comportamento enquanto alguém possuído antecede qualquer 

argumento socrático. Isto é, depreendemos a passividade do rapsodo do 

seu próprio modo de agir e não dos argumentos do seu adversário. 

Portanto, tudo aquilo que Sócrates sustenta neste texto não é provado 

pelo seu discurso. 

Deste modo, relativamente aos aspectos em que Sócrates venceu 

estas duas disputas intelectuais, podemos dizer que não são aqueles em 

que está em causa uma prova objectiva de uma teoria ou concepção. 

Aliás, como já foi referido, o fracasso desta personagem está 
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precisamente na objectividade e generalidade daquilo que ela tenta 

demonstrar; analogamente, a sua grande vitória e sucesso está no bom 

cumprimento do seu serviço ao deus. 

Tendo como ponto de partida aquilo que falha, bem como aquilo 

que é conseguido, no Íon, abre-se um segundo caminho que não 

pretende esclarecer a natureza da arte ou do artista em geral. Tal 

acontece na medida em que o próprio diálogo, visto nesta perspectiva, 

não o permite. Deste modo, perante o fracasso das determinações 

humanas acerca da natureza dos rapsodos e dos poetas, bem como da 

natureza da recitação e da poesia, ficamos limitados ao próprio Íon e à 

sua piedade. Talvez possamos aceitar a relação entre este privilegiado 

das musas e todos os seus pares, mesmo desde o tempo de Sócrates até 

aos dias de hoje, classificando-o como artista. Porém, teremos sempre 

de recusar vê-lo como o modelo do artista, e ver o seu estado de 

possessão como o modelo da arte. Ainda que ele possa pertencer à 

classe, terá de ser visto como um elemento bastante peculiar. 

  A partir do momento em que deixamos de lado a pretensão de 

esclarecer o sentido da arte, ou o sentido do artista, através deste 

diálogo, somos levados a tentar compreender quais são os elementos 

peculiares que tornam este rapsodo um criador com características 

próprias. Comparando-o com poetas, músicos e com outros que 

possuem o dom das musas, podemos dizer que Íon se destaca em três 

aspectos particulares. O primeiro consiste na noção que ele tem da sua 

própria actividade, isto é, na consciência que tem do que é um rapsodo, 

do que ele faz e porque o faz. O segundo consiste na noção que tem 
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acerca dos conteúdos dos seus discursos, quer em relação à recitação, 

quer em relação aos comentários sobre Homero e Hesíodo. O terceiro 

consiste na noção que tem do modo como se pratica a sua actividade, 

ou seja, como se deve recitar e comentar poemas.  

Estes três aspectos focam o nível de conhecimento que Íon tem de 

si mesmo como artista, bem como da arte em geral. O primeiro refere-se 

à sua natureza, fazendo-nos indagar se Íon teria ou não uma concepção 

própria da arte, ou da poesia. O segundo refere-se ao seu conhecimento 

poético, fazendo-nos pensar se porventura teria alguma teoria acerca da 

guerra, ou de outros temas da poesia de Homero. O terceiro refere-se ao 

seu conhecimento técnico, levando-nos a questionar se ele teria, ou 

não, capacidade para fazer um tratado sobre o modo como o rapsodo 

deve actuar. Assim, através do estudo desta personagem, à luz da 

consciência que ela tem de si mesma e da sua actividade, encontramos 

elementos que nos fazem olhar para Íon como um tipo de artista com 

características próprias. 

Relativamente ao primeiro aspecto, em vários momentos do texto, 

Íon mostra-se desinteressado em saber quem é, enquanto artista, bem 

como em definir a sua arte. Logo no início do diálogo, é Sócrates quem 

trata de esclarecer o que é um rapsodo e qual a natureza da sua 

actividade, dizendo que ele é o intérprete do pensamento do poeta 

perante uma audiência68. Confrontado com esta definição, Íon não a 

contesta minimamente, desviando a discussão daquilo que foi dito 

acerca da sua arte para um outro tema, o da excelência das suas 
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actuações. Íon mostra um desinteresse tal que nos faz pensar que, 

independentemente do que Sócrates dissesse acerca dele e da sua 

profissão, ele concordaria também. O que realmente o preocupa é 

mostrar como ele é o melhor dos rapsodos e como mereceria ser 

coroado com uma coroa de ouro69, pelos seus desempenhos. 

Na parte intermédia do texto, quando está em causa saber a 

razão por que Íon fala melhor sobre Homero do que sobre outros poetas, 

não é o rapsodo quem se apressa a tentar resolver o problema. Isto é, 

perante um dilema que diz respeito ao rapsodo e à sua arte, o artista 

delega a sua resolução no sábio70. Não se achando com autoridade para 

tal, pede o esclarecimento a Sócrates71, sendo este último quem acaba 

por responder à referida questão. Do mesmo modo, é também Sócrates 

quem descreve o processo criativo do artista, construindo uma teoria da 

possessão que tanto aplica a rapsodos como a poetas. Íon, sem a 

pretensão de saber quem é, nem o que faz, limita-se a escutar. Para 

além disso, após a exposição do seu adversário, concorda de imediato, 

sem se opor a nada do que foi dito.  

Entretanto, a razão pela qual concorda também revela um 

completo desinteresse pela objectividade do discurso socrático. Mais 

uma vez, a análise acerca do que é a actividade do rapsodo, ou o que é 

um rapsodo, não o preocupa de todo. De facto, Íon concorda com 

Sócrates, não pela veracidade ou falsidade da teoria apresentada, mas 

porque se emociona pelas palavras do seu oponente. Podemos concluir, 

                                                                                                                                               
68 Íon(530b) 
69 Íon(530d) 
70 Íon(532d) 
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portanto, quanto a este primeiro aspecto do conhecimento que o 

rapsodo tem de si mesmo e da sua profissão, que Íon não só 

desconhece, como se mostra pouco empenhado em indagar questões 

acerca da natureza da arte, da poesia ou do poeta. Assim, Íon mostra 

uma peculiaridade, caracterizanda por ser ele um tipo de artista que, 

não só ignora, como evita conceber qualquer tipo de descrição acerca da 

sua actividade ou de quem se dedica a ela. 

Relativamente ao segundo aspecto, ao longo do texto, Íon mostra 

pouco interesse em pensar na natureza dos temas abordados por 

Homero, como, por exemplo, a guerra. No decorrer da conversa, a todo o 

momento o rapsodo desvia-se de uma sabedoria poética para procurar 

um sabedoria técnica. Enquanto Sócrates se refere constantemente 

àquilo que é dito nos poemas, em relação aos temas em causa, Íon 

apela sempre ao modo como esse conteúdo é expresso. O primeiro 

pretende saber se o poeta fala correctamente acerca de um assunto, o 

segundo pretende saber se ele fala bem, ou melhor que os outros, 

acerca do mesmo assunto72. 

Na primeira parte do texto, confrontado com o facto de poetas 

dizerem, sobre alguns temas, as mesmas coisas, Íon refugia-se na 

sabedoria técnica, dizendo que ninguém supera Homero no modo os  

aborda73. Desvia a discussão, na medida em que não se preocupa com 

o pensamento, propriamente dito, do poeta em causa. Não lhe interessa 

aquilo que Homero diz sobre uma questão, mas o modo como o diz. 

                                                                                                                                               
71 Íon(533c) 
72 Beversluis, John; Cross-Examining Socrates; quanto a estes dois termos, o autor reforça esta mesma 
ideia, dizendo, de Íon, que, “por ‘fala melhor’ ele não queria dizer ‘fala correctamente’ ”, p.84 
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Aliás, em nenhum momento ele tenta esclarecer a sua poesia, de 

maneira a expor objectivamente as opiniões de Homero. Fugindo a esse 

género de análise, o rapsodo alega embelezar o pensamento do poeta, 

bem como dizer coisas belas sobre ele74. Íon mostra, assim, a sua 

segunda peculiaridade, caracterizada por ser ele um tipo de artista que 

não possui um conhecimento temático das questões com que 

habitualmente lida, o que é mostrado pela maneira como evita esse 

modo de abordagem. 

Relativamente ao terceiro aspecto, Íon, no decorrer do diálogo, 

não está preocupado em saber como os poetas compõem os seus 

poemas; embora se refugie num conhecimento técnico, não o possui, 

nem parece pretender possuí-lo. Isto significa que ele não recita e 

comenta poesia para poder meditar nas suas temáticas. O motivo que o 

leva a recitar e comentar poesia é a maneira como essas mesmas 

temáticas são expostas pelo autor. Por esta razão é que dizemos que Íon 

evita a discussão acerca do conteúdo dos poemas para se dedicar à sua 

forma. Por outro lado, quando o rapsodo diz que ninguém fala dos 

temas poéticos tão bem como Homero, não se coloca como um analista, 

mas como um apreciador. Ou seja, não apresenta nenhuma razão 

técnica que justifique a sua afirmação mas simplesmente exprime a sua 

admiração pelo poeta. 

Quando em 532c Íon diz não entender porque não se sente capaz 

de dissertar sobre outro poeta que não Homero, Sócrates conclui que o 

                                                                                                                                               
73 Íon(531c) 
74 Íon(530c-d) 
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rapsodo não possui um conhecimento técnico75. De facto, embora o 

argumento do inquiridor, na sua totalidade, seja falacioso, a sua 

conclusão é acertada. Isto é, Íon diz não prestar atenção quando se fala 

de outro autor e, portando, alega perder a capacidade de o comentar. 

Desta sua exposição, o que é relevante notar é que, para a personagem, 

perder o interesse equivale a perder a capacidade. Ou seja, enquanto 

para muitas pessoas é possível conhecer-se uma coisa sem que esse 

conhecimento esteja revestido de entusiasmo, para Íon, tal é 

inconcebível. Ora, isto só acontece, na medida em que, o rapsodo, não 

se coloca como um analista que avalia a técnica dos autores. Se assim 

fosse, seria capaz de comentá-los, independentemente do seu estado de 

espírito. Deste modo, não é numa perspectiva de um conhecimento 

objectivo mas na perspectiva de um apreciador que admira o poeta, que 

Íon elogia Homero.  

Este discurso do rapsodo, em que revela a sua falta de 

entusiasmo e de capacidade para recitar e comentar outro autor que 

não o seu favorito tem ainda outras implicações. Ao pensarmos nas 

suas consequências, vemos como não se limitam à demonstração de 

uma falta de sabedoria técnica, em relação à arte poética. De facto, 

revela também a ignorância do rapsodo, num mesmo plano, em relação 

à sua própria profissão, na medida em que a personagem, diz não ter 

capacidade para exercer a sua actividade quando lhe falta esse mesmo 

entusiasmo. Neste campo, em que está em causa saber o modo como os 

poetas e os rapsodos praticam a sua arte, Íon revela novamente o seu 

                                                 
75 Íon(532c) 
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desconhecimento e o seu desinteresse. Assim, mostra-se uma terceira 

peculiaridade, caracterizanda por ser ele um tipo de artista que não tem 

noção de como se processa a sua actividade, pois só consegue actuar 

quando o sentimento o move. 

  Estes três aspectos que fazem de Íon um artista com 

características próprias, e levam-nos a encará-lo como um caso especial 

entre os privilegiados das musas. A particularidade do seu destaque 

está na sua ignorância quer sobre quem é, quer sobre o que faz, quer 

sobre a matéria tratada na sua actividade e ainda sobre o modo como 

se pratica essa mesma actividade. Ou seja, Íon torna-se um artista 

peculiar, pois não sabe, nem mostra interesse em saber, o que é a arte; 

quer quanto à sua natureza, quer quanto ao seu conteúdo, quer quanto 

à sua forma. Ora, estas suas particularidades, tornam-no diferente de 

muitos dos seus pares. Curiosamente, o maior exemplo de um tipo de 

artista diferente de Íon é que o próprio Platão concebeu, principalmente 

nos seus diálogos médios e tardios. 

Em textos como a República e Fedro, a relação entre o dom das 

musas e a filosofia é explorada. Segundo comentadores como Grube, 

Platão apresenta uma concepção sua acerca da arte e do artista; quanto 

à arte, “pensa Platão, é impossível sem o estudo do bem e da vida, já 

que esta não representa senão aquele.”, quanto ao artista, ele é o 

“amante de toda a beleza, que(...) não é, uma vez mais, senão o filósofo, 

o pensador.”76. Ou seja, é aquele que tudo conhece, desde a natureza 

da sua actividade, à de quem a pratica, ao seu conteúdo, até à sua 
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forma. Deste modo, o verdadeiro poeta, ou músico, ou qualquer outro 

privilegiado das musas é aquele que, dedicando-se à filosofia, se torna 

sábio. 

 Para Platão, nestes diálogos, a arte e o conhecimento são 

inseparáveis. Assim sendo, o artista caracteriza-se por ser sábio. Ele é 

aquele que conhece as essências, desde a essência dos conceitos que 

trata, à essência do processo artístico, à essência da própria arte. Ora, 

este filósofo-artista, que o autor concebe nos seus diálogos médios e 

tardios não é, nada mais, nada menos, que o maior exemplo do 

contrário de Íon. O rapsodo caracteriza-se pela sua ignorância, 

enquanto o filósofo-artista de Platão se caracteriza pela sua sabedoria. 

Acerca desta divergência entre o rapsodo e o ideal platónico, 

Shelley sustentou uma defesa da poesia que nos leva a compreender 

melhor a personagem do diálogo. No seu ensaio, encontra uma crítica a 

Platão a partir do texto que o próprio filósofo concebeu. Deste modo, 

não só acentua as diferenças entre Íon e o modelo platónico, como, 

invertendo as suas posições, faz do primeiro o verdadeiro arquétipo do 

espírito criativo. Porém, o que é mais relevante na sua defesa, pelo 

menos para os meus propósitos presentes, não é tanto a sua solução 

para estas questões, mas o modo a faz surgir. Ou seja, este autor, ao 

estabelecer a comparação entre os dois, apresenta a imaginação do 

primeiro contra a racionalidade do segundo.  

De facto, o uso da imaginação, em deterimento da razão, é 

próprio deste rapsodo. É esse factor de irracionalidade que o torna 

                                                                                                                                               
76 Grube, G.M.A.; Plato’s Thought, p.285-286. 
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precisamente o oposto do artista sábio, ou filosófico; como observa 

Murray, “Shelley refuta implicitamente os argumentos de Platão contra 

a poesia na República substituindo a razão pela imaginação e fazendo 

do poeta, mais do que o filósofo, o salvador da sociedade(…) Shelley usa 

o termo ‘poesia’ para incluir toda a faculdade criativa em geral.”77.  

Para além disso, a partir de Shelley, encontramos uma noção de 

poesia que conjuga a irracionalidade de Íon com o elemento que vimos 

que mais o caracteriza essencialmente, a saber, a sua piedade; “Na 

infância do mundo nem os poetas nem os seus ouvintes se apercebiam 

plenamente da excelência da poesia; porque ela age de maneira divina e 

inapreensível para além e acima da consciência.”78. Nomeadamente, 

Dodds refere a uma ideia semelhante, segundo ele, presente em 

Demócrito e Platão, de um artista em que a irracionalidade é vista como 

um acto de piedade; “ o poeta é um homem separado do comum dos 

mortais por uma experiência interior anormal e(...) a poesia é uma 

revelação paralela e acima da razão.”79. 

Deste modo, os três aspectos que caracterizam Íon, enquanto 

artista apresentam um ponto comum - a negação de todo o 

conhecimento racional, dando lugar a uma imaginação pura e piedosa. 

Contrariamente ao ideal platónico, o rapsodo não possui qualquer tipo 

de sabedoria quer quanto à natureza da arte e do artista, quer quanto 

ao seu conteúdo, quer quanto à sua forma. Em vez disso, todo o seu 

                                                 
77 Murray, P.; Plato on Poetry, p.32 
78 Shelley, P.B.; Defence of Poetry, p.53 
79 Dodds, E.R.; The Greeks and the Irrational, p.90 
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discurso provém desse instinto imaginativo e irracional, aquilo que os 

gregos chamavam o dom das musas. 

O seu conhecimento poético, acerca da matéria que trata, nos 

seus comentários e recitações, é uma bênção sagrada80. Assim, o acto 

profano de reservar este tipo de sabedoria para si, independentemente 

dos deuses, é substituído pelo seu acto de piedade.  

O seu conhecimento técnico, acerca do modo como se pratica a 

sua arte, bem como a poesia, é uma segunda bênção sagrada. Assim, o 

acto profano de reservar este tipo de sabedoria para si, 

independentemente dos deuses, é substituído pelo o acto de piedade, 

que o leva, movido pelo fascínio, a admirar Homero.  

O seu conhecimento sobre a natureza da arte e do artista, acerca 

de si mesmo e da sua actividade, é uma terceira bênção sagrada. Assim, 

o acto profano de reservar este tipo de sabedoria para si, 

independentemente dos deuses, é substituído pelo seu acto de piedade, 

que o leva, movido pela comoção, a ficar tocado na alma pelas palavras 

de Sócrates. 

Deste modo, Íon caracteriza-se por ser aquele tipo de artista que, 

fracassando em tudo o que é puramente humano, vive de uma 

experiência repleta de paixão, pela qual não é responsável. Essa 

experiência, para além da razão e da consciência, leva-o a compor 

discursos que não são seus, mas são vividos em si. De facto, nada lhe 

pertence, nem a noção do que faz, nem como o faz. Mal ele tenta pensar 

                                                 
80 Segundo a concepção pré-platónica de poesia, a sabedoria poética pertence aos deuses e é dada pelas 
Musas, só pode ser alcançada pela piedade, assim, “o poeta invoca a ajuda das Musas, chamando-as, 
como filhas da Memória, para os prover de sabedoria”. Murray, P.; Plato on Poetry, p.7.   
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e defender-se dos argumentos socráticos, é invadido por uma série de 

sentimentos, como a consciência exclusiva do seu fascínio por Homero. 

O carácter possessivo das suas musas não lhe permite que tenha 

qualquer género de independência, consumindo-o constantemente com 

o dom da inspiração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.B – Um deus desapontado. 
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Sócrates, no Íon, é visto pelo seu adversário como um sábio81. 

Alguém que reflecte sobre questões acerca da sua sociedade, daqueles 

que a compõem e das diversas profissões que ocupam. Tal como os 

sofistas, com quem foi algumas vezes confundido, ele faz parte daquela 

classe da cidade de Atenas que se pensa a si mesma, como centro 

intelectual que é. É por esse motivo que, na sua apologia, faz um 

relatório completo das diversas actividades dos seus concidadãos, 

apontando os seus principais defeitos.  

No Íon, é precisamente isso que acontece. Encontra um rapsodo e 

começa a fazer-lhe perguntas, de maneira a reflectir sobre ele e a sua 

arte. Íon não estranha de todo a atitude socrática, nem se mostra 

surpreendido, pois, tal como refere, ele é, entre os habitantes 

atenienses, um homem que faz parte da elite que reflecte sobre os 

problemas da cidade. É suposto Sócrates perguntar e é suposto 

investigar, já que é suposto pensar sobre os rapsodos, tal como sobre 

todos os outros profissionais. No entanto, o modo como se apresenta 

torna-o peculiar. 

Por um lado, como se depreende da caracterização dada por Íon, 

Sócrates faz parte daqueles que detêm a sabedoria, como os sofistas. 

Tal como estes políticos ou advogados da época, que tinham os seus 

alunos, Sócrates também tinha quem o seguisse. Do mesmo modo, tal 

como eles, também expunha as suas opiniões, discursando em sua 

defesa. Por fim, também como eles, indagava sobre os mais diversos 

assuntos, entre os quais sobre a actividade de quem partilha do dom 
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das musas. Mas, por outro lado, distingue-se a si mesmo da classe dos 

sofistas. Não só se afasta deles como se identifica com a vulgaridade, 

dizendo ser um homem comum. 

Perante esta ambiguidade questionamos quem será esta 

personagem que, ao inquirir alguém, neste caso um rapsodo, é visto 

como tendo autoridade para o fazer, na medida em que é considerado 

sábio e que, contudo, diz ser uma pessoa normal. Na opinião de quem 

detém o poder, na altura, bem como a sabedoria, ele é acusado de 

indagar impiedosamente os segredos do céu e da terra82; tornando-se 

um sábio rejeitado pelos seus supostos pares. Na sua própria opinião 

ele é um homem comum que exprime a realidade tal como ela é e de um 

modo que qualquer um pode entender83. Assim, perguntamos quem será 

Sócrates; um sábio, rejeitado pelos demais, que desvela mistérios de um 

modo objectivo e imparcial. Ora, ele próprio alega viver filosofando84. Ou 

seja, parece descrever-se como um filósofo e assim aliás tem sido 

considerado. 

Tendo em conta a descrição que esta personagem faz de si mesma 

e recordando as virtudes que alega ter, a ignorância, a sobriedade e a 

imparcialidade, detectamos cinco elementos que o identificam com a 

prática daquilo a que nos habituámos a chamar filosofia.  

A partir da sua virtude da ignorância, encontramos um elemento 

de crítica. Tendo uma atitude diferente do rapsodo, Sócrates não aceita 

nada de ânimo leve, nem concorda com uma teoria só porque esta lhe 

                                                 
82  Apologia de Sócrates(18c) 
83 Íon(532d-e) 
84 Apologia de Sócrates(29a) 
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agrada. Parte para uma investigação admitindo nada saber sobre o 

assunto em causa e quem, porventura, sustente qualquer tese que seja, 

tem de a provar.  

A partir da sua virtude da sobriedade, encontramos o segundo 

elemento, o do discernimento. Contrariamente ao seu adversário, ele 

não é dominado pelas paixões, de maneira que o seu discurso não é um 

simples efeito de uma possessão divina. Dominando os seus 

sentimentos, consegue estar sempre suficientemente sóbrio, o que o 

torna capaz de discernir e pensar sem influência. 

A partir da sua virtude da imparcialidade, encontramos os 

restantes elementos, o terceiro, o quarto e o quinto. O terceiro elemento 

é o da objectividade. Também em oposição a Íon, ele não exprime 

pontos de vista, ou simples imagens que lhe surgem durante uma 

possessão das musas. Sendo um homem vulgar, ele fala daquilo que é 

para todos. Ou seja, diz a verdade sobre uma questão, referindo aquilo 

que é comum a todas as pessoas e falando com objectividade. 

O quarto elemento é o da coerência. Sócrates usa um meio que 

também é comum a todos, que qualquer um pode entender. Isto é, um 

discurso que segue passos lógicos segundo uma linguagem comum, 

bastando o uso da razão para o entender. Para acompanhar o seu 

raciocínio, não é preciso ser-se privilegiado pelos deuses, sendo 

suficiente a capacidade que o homem tem de pensar.  

O quinto elemento provém deste último e é o da necessidade. Isto 

implica que todas as conclusões retiradas de um discurso coerente 

aparecem por não haver outra solução possível, senão a que é 
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apresentada, pois terá de ser necessariamente essa. Por exemplo, se Íon 

comenta acertadamente sem saber o que diz, é necessário que a 

respectiva sabedoria venha de outra capacidade sua que não a 

estritamente cognitiva, como a paixão ou a possessão das musas. 

Esta tornou-se uma descrição canónica do filósofo. 

Caracterizando-se por serem pensadores que não admitem conceitos 

pré-concebidos, sem serem filtrados pela dúvida, iniciam habitualmente 

uma investigação com questões e não com respostas já reconhecidas 

como válidas, sendo críticos. Também têm por hábito não aceitar 

soluções vindas de uma inspiração, sem discernimento. Para além 

disso, visam o conhecimento de uma entidade tal como ela é, sendo 

objectivos. O meio que usam é a lógica ou a coerência do raciocínio, 

estabelecendo princípios que, relacionados entre si, numa teia 

argumentativa, possibilitam uma tese. Por fim, a verificação da validade 

dessa mesma tese depende da necessidade que, os argumentos em 

causa, implicam.  

Assim, Por um lado, talvez por haver uma coincidência, entre a 

descrição que Sócrates faz de si mesmo e os elementos referidos, é que 

esta personagem tem sido considerada filosófica pela maior parte dos 

comentadores. Aliás, mais especificamente, ele é visto como um filósofo 

moral, pelo menos na opinião de G.Vlastos e R.Robinson. Por outro, 

talvez por essa mesma coincidência se verificar, é que o próprio alega 

viver filosofando. 

No entanto, ainda que não contestemos a atribuição do título de 

filósofo a Sócrates, nem é disso que se trata, ficamos sempre perante 
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um dilema que nos leva novamente a perguntar quem é esta 

personagem. Considerando esta coincidência, podemos não estranhar o 

enquadramento desta personagem de Platão na história da filosofia. 

Contudo, ao constatarmos a sua acção, ficamos repletos de dúvidas. Tal 

acontece na medida em que, se Sócrates é visto como um filósofo pelas 

características que diz ter, não sabemos classificá-lo tão linearmente 

quando reparamos no seu comportamento; pois, na realidade, ele, no 

modo de agir, contradiz toda a descrição que faz de si mesmo. Deste 

modo, ainda que ele assim seja considerado, não podemos deixar de 

referir que, pelo menos no diálogo Íon, Sócrates é um filósofo bastante 

peculiar. 

De facto, no Íon, encontramos um rapsodo que não tem noção de 

como se pratica a arte de recitar e comentar, nem dos assuntos que 

recita e comenta, nem do que é a própria arte. Ele é um artista que não 

só ignora como não demonstra ter interesse em tentar saber, 

construindo qualquer tipo de concepção acerca da sua actividade. 

Entretanto, ao encontrar o filósofo, relega para a sua consideração a 

resolução desses problemas85. Embora Íon nada saiba, fica expectante 

quanto ao que Sócrates tem a dizer.  

Esta estrutura apresenta algo de bastante familiar. Trata-se de 

um profissional das artes que, não sabendo analisar no que consiste a 

sua actividade, aguarda a resposta do filósofo, tal como um carpinteiro 

que sabe fazer cadeiras, mas que espera ser esclarecido pelo mesmo 

quanto à essência do conceito técnica e da razão por que sabe fazer 
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cadeiras. Neste caso, temos um rapsodo que comenta 

maravilhosamente Homero, mas que espera o esclarecimento do seu 

interlocutor acerca do que é a arte das musas. Porém, Sócrates, o 

esclarecido, embora convença Íon, não corresponde às expectativas. No 

entanto, é justamente essa falta de correspondência que nos permite 

caracterizar as suas peculiaridades, enquanto filósofo. 

A partir das virtudes que Sócrates diz possuir, segundo a 

descrição que faz de si mesmo, retirámos cinco elementos que o 

identificam com a prática da filosofia. Reflectindo agora acerca do 

comportamento desta personagem, ao longo do texto, veremos de que 

modo ela é fiel, ou não, a esses mesmos elementos. Tendo em conta 

essa fidelidade, ou falta dela, em relação a cada um deles, ficaremos 

com os correspondentes cinco aspectos que caracterizam Sócrates como 

filósofo. 

Quanto ao primeiro aspecto, podemos pensar nas implicações da 

sua atitude crítica. Esta personagem inicia o diálogo elogiando o seu 

adversário, dizendo que o admira pela sua sabedoria. Porém, quando 

ela própria é elogiada, rejeita imediatamente as afirmações do 

opositor86. Deste modo, a referida atitude crítica deixa de ter sentido em 

relação a si mesmo. Para se duvidar de algo é necessário que se 

sustente qualquer coisa que seja. Ora Sócrates começa a discussão 

dizendo não saber nada e sem sustentar nada, sem sequer concordar 

com o elogio em causa. Contudo, coloca o rapsodo numa posição em 

que este é visto como alguém que possui sabedoria. Não concebe nada 

                                                                                                                                               
85 Íon(532b-d) 
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de positivo em relação a si mesmo, mas constroi uma imagem de Íon. 

Assim, na medida em que essa imagem foi construída, fica estabelecida. 

Pode, portanto, ser novamente destruída, pois passou a ser passível de 

crítica. 

Esta personagem coloca-se no diálogo de um modo tal que, sem 

poder ser questionado, pode questionar o seu oponente. Este 

posicionamento estratégico permite por à prova o seu interlocutor, pois 

este passa a ser o único que sustenta algo de maneira a poder ser 

criticado. Deste modo, este primeiro aspecto caracteriza Sócrates como 

um tipo de filósofo que derruba, com perguntas, a imagem ou pretensão 

dos seus adversários; isto é, como um inquiridor.  

Quanto ao segundo aspecto, podemos questionar o elemento da 

sobriedade. No Íon, a atitude socrática revela um comportamento 

radical e cheio de razões pessoais, uma espécie de obsessão que o 

influenciou ao ponto de lhe custar a vida, como se pode depreender da 

Apologia. Do início ao fim do texto, esta personagem não tem 

absolutamente nada mais em mente que provar a ignorância do 

rapsodo. Para atingir esse fim, usa dois argumentos separados por uma 

teoria negativa da arte. 

No primeiro argumento, Sócrates, antes de mais, coloca a 

discussão no plano da sabedoria, ou da falta dela. Isto é, começa por 

deslocar a conversa para o ponto que sempre lhe interessa, 

nomeadamente se Íon, ou qualquer outro é, ou não, sábio. Fá-lo 

dizendo que só é possível ser-se um bom rapsodo se este compreender o 

                                                                                                                                               
86 Íon(530b-c e 532d-e) 
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que é dito pelo poeta. Após esta sugestão aguarda a confirmação do 

adversário. Entretanto, mal este reconhece o respectivo estatuto, o 

inquiridor convida-o a demonstrar as suas capacidades, pondo-o à 

prova. Deste modo, inicia de seguida todo um processo que visa a 

ignorância do seu oponente87. 

O segundo argumento, aproveitando a atitude inconformada de 

Íon, que não aceita ser visto como louco, visa justamente o mesmo 

objectivo. Embora trate se um modo diferente de sabedoria, aquela que 

incide nos assuntos dos poemas, a prioridade continua a ser a prova 

dessa mesma ignorância88. Quanto à teoria apresentada, na parte 

intermédia do texto, ela é de carácter negativo, na medida em que, 

respondendo ao que deve ser a actividade do rapsodo, não permite que 

este reserve para si qualquer tipo de conhecimento; pois, estando 

possuído, só pode continuar a ser visto como ignorante. Deste modo, o 

discurso socrático, começa por estabelecer as bases necessárias para se 

discutir o único tema que esta personagem tem em mente e acaba com 

a única resposta que ela pretende obter. 

Não deixa de ser curioso notar como Sócrates só revela interesse 

numa só coisa, encontrar quem lhe pareça sábio e provar que, afinal de 

contas, não o é89. O Íon é um exemplo dessa sua atitude radical e, de 

algum modo, obsessiva. Aí, Sócrates, inicia a conversa sugerindo a 

sabedoria do rapsodo, depois, aguarda a sua confirmação; só então 

mostra a ignorância daquele. A vida do inquiridor não passa disto, e ele 

                                                 
87 Íon(530b-531a) 
88 Íon(536d-e) 
89 Apologia de Sócrates(23b) 
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próprio confessa não ter tempo senão executar constantemente este 

mesmo processo90. Assim, este segundo aspecto caracteriza Sócrates 

como um tipo de filósofo para quem, na prática da sua actividade, as 

suas convicções assumem mais relevo do que a frieza sóbria, própria de 

um analista puro e que aliás pensaríamos ser típica da descrição 

canónica do filósofo.  

Quanto ao terceiro aspecto, questionando a sua imparcialidade, 

podemos duvidar da sua objectividade. O comportamento socrático não 

pode ser visto como objectivo, pois em nenhum caso a personagem tem 

como alvo da sua investigação um objecto em si. Nem a consideração da 

sabedoria do seu adversário, nem a consideração da sua actividade, são 

feitas de modo a esclarecê-la enquanto tal. Isto é, embora Sócrates diga 

exprimir a verdade tal como ela é, procura-a de um modo totalmente 

diferente. Ou seja, tal como a pressupõe. 

Em relação à investigação acerca da sabedoria do rapsodo, a 

personagem não possui aquela total isenção e total imparcialidade 

própria de um bom juíz. Tanto na primeira parte como na segunda 

parte do texto, Sócrates usa uma estrutura argumentativa que visa tão 

somente uma resposta negativa ao problema em causa. Tal estrutura, 

acaba por se verificar falaciosa, na medida em que permite outras 

conclusões que não aquela que ele impõe. Assim, na medida em que 

todo o percurso discursivo é falaciosamente encaminhado para soluções 

previamente concebidas, é necessário que a única conclusão possível 

                                                 
90 Apologia de Sócrates(23b-c) 
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seja a de que Íon não pratica a sua profissão, nem por arte, nem por 

qualquer tipo de conhecimento, mas por inspiração91.  

Em relação à investigação acerca da natureza da actividade do 

rapsodo, podemos dizer que esta praticamente não existe. Provindo da 

investigação anterior, é constituída pela elaboração de uma teoria da 

possessão que só reforça as conclusões já tiradas. Para além disso, 

inicia-se com Sócrates a admitir ter já opinião formada sobre os 

assuntos em causa92. Isto é, Começa tendo em vista um fim pré-

concebido. 

 Esta personagem, ao longo de todo o diálogo, em vez de 

pretender esclarecer a sabedoria ou a actividade de Íon, enquanto tal, 

perde a sua objectividade ao encaminhar toda a discussão para um 

mesmo fim. Ou seja, para a demonstração da ignorância do seu 

oponente. Ao lermos a Apologia de Sócrates, confirmamos este mesmo 

comportamento por parte da personagem principal; de facto, esta 

afirma não ter em mente outra coisa senão essa mesma demonstração 

relativamente aos seus adversários93. Assim, este terceiro aspecto 

caracteriza Sócrates como um tipo de filósofo que, nas suas 

investigações, prefere as suas pressupostas convicções em detrimento 

da objectividade. 

Quanto ao quarto aspecto, questionando a linguagem comum que 

diz usar, podemos duvidar da coerência do seu discurso. Trata-se, 

segundo Sócrates, de um modo de expor o pensamento que, não só os 

                                                 
91 Íon(532c e 542b) 
92 Íon(532c) 
93 Apologia de Sócrates(23b) 
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privilegiados das musas, como todos os homens podem entender. 

Porém, notamos como, mais uma vez, o seu comportamento contradiz 

os elementos que retirámos da descrição que faz de si mesmo. Deste 

modo, tendo em mente um só fim, os meios que usa para o atingir não 

são só os que provêm da razão, mas também quaisquer outros que 

permitam a sua obtenção, como por exemplo, os que provêm da 

emoção. 

Na primeira parte do texto, perante a fragilidade lógica do seu 

adversário, Sócrates não cuida da coerência do seu argumento. Como já 

vimos, a especialização de Íon em Homero seria perfeitamente 

compatível com uma sabedoria técnica. O inquiridor, ao pretender uma 

incompatibilidade entre esta especialização e este tipo de sabedoria, 

comete uma falácia que o próprio rapsodo não detecta94. Aliás, talvez 

nem o próprio inquiridor a tenha detectado, pois ele não parece 

importar-se muito com a sua coerência, nem ter receio de dar passos 

lógicos em falso. Esse género de cuidados não são tanto uma prioridade 

neste diálogo como noutros, principalmente nos da fase média e tardia 

de Platão. De facto, para Sócrates, tudo isso se torna secundário, na 

medida em que, o argumento, falacioso ou não, é eficaz. 

Na fase intermédia e final do texto, todo o discurso socrático deixa 

de ser baseado na coerência racional, dando lugar à emoção. Perante a 

insensibilidade do rapsodo à derrota lógica, o seu oponente abdica do 

meio que alega usar para dar lugar a uma descrição apaixonante da 

arte das musas. É deste modo que convence Íon, não pelos argumentos, 
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mas pelo encanto das suas palavras, que tornam a sua teoria da 

possessão atraente. Assim, ao descrever a sua concepção dos rapsodos 

e dos poetas, preocupa-se com o modo sentimental como o faz95. Para 

além disso, quando, no final, Íon se mostra pouco receptivo quanto às 

implicações que essa concepção tem, Sócrates chega mesmo a ameaçá-

lo com a ideia de ele ser visto como um homem injusto. Porém, por 

outro lado, se o artista se deixar convencer, o inquiridor atribui-lhe um 

título alegadamente mais precioso, o de ser visto como um homem 

divino96. 

Deste modo, constatamos como o comportamento desta 

personagem também contradiz o meio que esta alega usar. De facto, 

enquanto o fim é sempre o mesmo, os meios parecem ser os mais 

variados, desde o uso da lógica, à deturpação desta, ao uso da emoção 

agradável ao do receio desagradável. Assim, este quarto aspecto 

caracteriza Sócrates como um tipo de filósofo que coloca a coerência 

num plano secundário, sendo prioritária a sua capacidade de se 

adaptar ao adversário que tem pela frente, usando os meios que mais se 

lhe ajustam. 

Quanto ao quinto aspecto, podemos questionar o critério que 

justifica as conclusões socráticas, ou seja, o da necessidade. Em vários 

momentos do texto, esta personagem soluciona problemas sem que a 

referida solução seja necessariamente a apresentada. Deste modo, 

novamente se verifica a falta de preocupação pelo rigor lógico, por parte 

                                                                                                                                               
94 Íon(531a-532d) 
95 Íon(533d-535a) 
96 Íon(541d-542a) 
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de Sócrates. Portanto, podemos novamente constatar que ele contradiz, 

pelo seu comportamento, a descrição que faz de si mesmo, como 

alguém que usa um meio ao alcance de todos. 

Existem alguns momentos do texto em que o inquiridor tira 

conclusões que não têm de ser forçosamente as referidas. Um dos 

exemplos disso está na falácia do seu primeiro argumento. Contudo, 

talvez o melhor desses exemplos esteja na sua exposição da teoria da 

possessão. Realmente, existe uma relação necessária entre a ignorância 

técnica do rapsodo, a existência dos seus comentários e a teoria 

socrática. Ou seja, se Íon são sabe como se deve comentar Homero e 

acaba por fazê-lo bem, só o pode fazer por inspiração. No entanto, onde 

a necessidade lógica falha não é nesta primeira conclusão, mas no facto 

de Sócrates ter levado a sua teoria longe demais. Esta personagem não 

alega tão somente a possessão de Íon, mas, partindo dele, dá um salto 

lógico injustificado ao generalizar esta concepção a todos os rapsodos e 

a todos os poetas. Ora, se Íon é possuído pelas musas não é necessário 

que a totalidade dos seus colegas de profissão e muito menos os poetas 

o sejam. 

Porém, nem sempre segue, esta pesonagem, a coerência do 

discurso como meio ao alcance de todos para expor o seu pensamento, 

nem a necessidade lógica como critério para se chegar a conclusões. 

Assim, este quinto aspecto caracteriza Sócrates como um tipo de 

filósofo que valoriza mais afirmações de carácter pessoal do que 

demonstrações gerais baseadas no rigor e na necessidade. Isto é, um 

tipo de filósofo que, mais facilmente sustenta uma teoria da possessão 
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pela experiência de conhecer poetas e rapsodos como Íon, do que pela 

análise pura de conceitos como poesia e poeta. 

Após termos retirado, da descrição que Sócrates faz de si mesmo, 

elementos que o podem identificar com uma auto-definição de filósofo, 

vimos como ele, ao contradizer a referida descrição, também contradiz 

os referidos elementos. Trata-se assim de um filósofo bastante peculiar, 

alguém que mostra valorizar a sua experiência, a aproximação e 

adaptação à pessoa concreta com quem conversa, pressuposições 

convictamente e também emocionalmente assumidas e, por fim, o 

estudo do seu interlocutor através da inquirição. Para além disso, 

podemos dizer que todos estes aspectos têm um ponto comum; visto 

que, através deles Sócrates procura uma só coisa, a ignorância dos seus 

oponentes. 

Deste modo, comparando-o com outro filósofo, podemos 

encontrar o seu oposto. De facto, na perspectiva deste ponto comum, o 

Platão médio e tardio, bem como a sua personagem, também chamada 

Sócrates, são bons exemplos do contrário. O primeiro, do Íon e da 

Apologia, preocupa-se em destruir a pretensão de uma sabedoria 

humana e, quando concebe algo, não se incomoda com o rigor. Aliás, 

naturalmente, pois ao conceber qualquer teoria que seja, também não a 

quer inabalável, já que ele nada sabe; construindo-as pelo seu carácter 

negativo que só serve para reforçar a sua ignorância e a dos outros. O 

segundo procura ele próprio o conhecimento das formas. 

Contrariamente ao primeiro, ele não busca a ignorância, mas o seu 

oposto, a sabedoria. Por razões como esta é que G.Vlastos sustenta uma 
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visão de Sócrates contra Sócrates em Platão. Este comentador destaca 

justamente estas diferenças, dizendo que o Sócrates de textos como Íon 

evita o conhecimento, enquanto o Sócrates platónico, o procura97. 

No entanto, essa sua diferença é marcada pela razão que leva o 

primeiro Sócrates, de Íon e da Apologia, a desistir do conhecimento em 

prol da ignorância. Acerca desta personagem Vlastos refere; “nascido 

neste sistema de crênça religiosa, Sócrates, um homem profundamente 

religioso, não podia ter sido indiferente a ele.”98. De facto, parece agir 

assim por motivos de piedade. Em vez da sua sobriedade, da sua 

objectividade e da sua imparcialidade, elementos que fariam dele um 

filósofo isento e um analista puro, temos a sua convicção que se traduz 

no seu serviço ao deus. Esse seu acto de piedade é que o leva a provar a 

sua ignorância e a dos outros, usando todos os meios ao seu alcance, 

ainda que contradiga toda a descrição que faça de si mesmo. 

 

 

 

Deste modo, Sócrates caracteriza-se por ser um tipo de filósofo 

que, em vez de procurar o conhecimento, prefere viver num constante 

acto de piedade, servindo um deus desapontado com a sabedoria 

humana.  

 

                                                 
97 Vlastos, Gregory; Socrates:Ironist and Moral Philosopher. Contrapondo o primeiro ao segundo, 
sustenta que este ultimo(Sócrates M, médio e tardio) encarna o pensamento do próprio Platão; dizendo, 
“este é o coração da metafísica de Platão(...) não vou dizer ‘Sócrates(M)’ em contextos em que Platão é 
claramente a quem me refiro.”, p.48 
98 Vlastos, Gregory; Socrates:Ironist and Moral Philisopher, p.158 
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II.C – Os deuses querem ser venerados. 
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 Ambas as personagens foram enquadradas em duas actividades 

intelectuais distintas, tendo em conta as suas características. Porém, 

tanto uma como outra, não permitiram ser consideradas como o modelo 

dessas mesmas actividades. Isto é, nem Íon pode ser considerado como 

o modelo do artista, nem Sócrates como o modelo do filósofo. Assim, 

foram destacadas as peculiaridades de ambos, de maneira a 

detectarmos qual o tipo de artista ou qual o tipo de filósofo em causa 

quando se fala de Íon ou de Sócrates. 

 A partir da reflexão acerca daquilo que é próprio de cada uma das 

personagens, enquanto praticantes das actividades correspondentes, 

vimos como existem alguns elementos que as caracterizam. Ou seja, 

alguns elementos que determinam o tipo de artista ou o tipo de filósofo 

que o rasposdo e o seu adversário são. Porém, as conclusões que 

tirámos relativamente à tipicidade de cada um deles condicionam uma 

última reflexão a partir da noção de que existe algo de comum nesses 

elementos que tornam estas personagens diferentes dos seus pares ou 

colegas de profissão. 

O ponto comum, dos referidos elementos que definem a sua 

tipicidade, enquanto praticantes de cada uma das suas actividades, é 

justamente o mesmo que a caracteriza, enquanto personagens do 

diálogo. Isto é, quanto ao texto, as ambições profanas, quer de Íon, quer 

de Sócrates, fracassam; pois, nem o primeiro consegue reservar o 

mínimo de sabedoria para si, independentemente dos deuses, nem o 

segundo consegue ser fiel à descrição que faz de si mesmo, já que 
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também não possui essa mesma independência. Quanto às suas 

peculiaridades, enquanto artistas ou filósofos, são precisamente essas 

mesmas ambições profanas que também fracassam. 

 Ao imaginarmos um pensador que tenta ter uma concepção sua, 

profana, da arte ou da filosofia, ou seja, dentro dos limites do 

conhecimento humano, agindo segundo essa concepção, só podemos 

concluir que ele é o oposto das duas personagens do diálogo. Um artista 

que seja bem sucedido dentro desses limites, tendo uma teoria sua 

acerca da arte, conhecendo bem os assuntos que trata e dominando a 

sua técnica, caracteriza-se por ser o contrário de Íon. Um filósofo que 

também seja bem sucedido dentro desses limites, formulando um 

sistema de pensamento próprio, agindo segundo esse sistema, sem se 

contradizer nos seus textos, caracteriza-se por ser o contrário de 

Sócrates. 

 De facto, os comportamentos de Íon e de Sócrates, levam-nos a 

fracassar naquilo que têm de profano, seu e independente dos deuses; 

tal acontece não só em relação à sua personalidade no diálogo, como 

também em relação ao seu enquadramento na sua classe. Eles, 

enquanto pessoas, falham na sua humanidade, na sua independência 

dos deuses. Não conhecem nada dentro dos limites da inteligência 

humana, nem agem segundo o que conhecem, nem o tentam fazer. Ora, 

isso é precisamente o que os caracteriza como agentes das suas 

respectivas actividades intelectuais. Estas duas personagens, enquanto 

artistas ou filósofos, à luz da tradicional estrutura dialéctica do 

pensamento e da acção, voltam a confirmar este fracasso. 
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Aquilo que caracteriza Íon como um tipo de artista que falha nos 

seus elementos profanos parte do pensamento. De facto, este rapsodo, 

não tem um pensamento, nem pretende ter. O que o torna peculiar é 

justamente a sua ignorância, não sabendo o que faz, nem como o faz, 

apresenta um desconhecimento completo acerca do que é a arte, quer 

relativamente à sua natureza, quer ao seu conteúdo, quer à sua forma. 

Aliás, mostra o seu desinteresse quanto a estas questões. Assim, o seu 

pensamento encontra-se subjugado à sua acção, constantemente 

movida pelo dom das musas. 

Aquilo que caracteriza Sócrates como um tipo de filósofo que 

fracassa nos seus elementos profanos, parte da acção. De facto, este 

inquiridor aparenta ter um pensamento. Porém, o que o torna peculiar é 

justamente é o modo como o contradiz, no seu comportamento, 

apresentando uma notória influência das suas convicções de natureza 

religiosa. Aliás, admite que tais convicções determinam tudo o que 

pensa e tudo o que faz. Assim, também o seu pensamento se encontra 

subjugado à sua acção, segundo o desígnio do deus. 

Ora, a constatação do fracasso da profanidade destas 

personagens, enquanto artistas ou filósofos, não tem consequências só 

na sua tipicidade. Isto é, não se limita a implicações que dizem respeito 

apenas a Íon e a Sócrates, mas também a quem os analisa. Estas suas 

características colocam em causa o seu próprio enquadramento 

enquanto pensadores, ou agentes das actividades intelectuais. Levam-

nos, pois, a pensar no modo como os devemos realmente classificar. 
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Quando classificamos alguém, segundo a actividade que lhe 

convém, temos de apresentar razões. Essas razões baseiam-se em 

critérios que vão desde o que a pessoa em causa faz, ao modo como o 

faz, aos motivos que o levam a fazer o que faz, à consciência que tem do 

que faz, entre outros. Ora, a adequação mais completa que podemos 

encontrar entre alguém e a actividade que lhe corresponde está na 

unidade do seu pensamento e da sua acção. Ou seja, o fundamento que 

justifica todas as suas características particulares. 

Consideremos, por exemplo, uma pessoa que é dona de um 

estabelecimento comercial. De manhã, vende os seus produtos ao 

balcão. À tarde, negoceia o trespasse do espaço ao lado. Para além 

disso, de noite, sabemos que sonha em ser líder de mercado na sua 

área. A descrição que justifica menos os seus pensamentos e as suas 

acções é aquela que o vê como vendedor, pois somente responde àquilo 

que ele faz de manhã, deixando por explicar o que ele faz à tarde e o que 

sonha à noite. A descrição mais completa e que mais justifica os seus 

pensamentos e as suas acções é aquela que procura a sua unidade 

possível, dentro da informação que nos é dada. De facto, ao vermos esta 

pessoa como homem de negócios ambicioso, temos uma adequação 

mais abrangente dos seus pensamentos e acções. 

Tendo em conta este exemplo, reparamos como estas 

personagens, no que respeita aos conceitos humanos de arte ou de 

filosofia, apresentam uma unidade fragmentada. Ou seja, ao 

elaborarmos ou adoptarmos um conceito geral de arte, podemos limitar 

Íon a essa classe. Deste modo, respondemos ajustadamente ao facto de 
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ele embelezar os poemas de Homero. Não erramos, pois este rapsodo 

possui realmente elementos habitualmente vistos como artísticos. 

Contudo, ao limitarmos esta personagem ao conceito de artista, ficamos 

sem responder à sua ignorância e desinteresse, quanto à técnica e à 

natureza da arte. Ou, então, teremos de deixar de fora desse conceito 

outros seus colegas que escreveram ensaios, quer sobre poesia, quer 

sobre arte poética. 

Do mesmo modo, ao elaborarmos ou adoptarmos um conceito 

geral de filosofia, podemos limitar Sócrates a essa classe. Deste modo, 

respondemos ajustadamente ao facto de ele procurar a sabedoria, nem 

que seja o conhecimento da ignorância. Também não erramos, pois este 

inquiridor possui realmente elementos habitualmente vistos como 

filosóficos. Contudo, ao limitarmos esta personagem ao conceito de 

filósofo, ficamos sem responder à contradição entre a sua descrição de 

si mesmo e o seu comportamento; bem como à falta de sentido crítico 

que tem em relação às suas pressuposições. Ou, então, teremos de 

deixar de fora desse conceito talvez a maior parte daqueles que têm sido 

considerados filósofos. 

A unidade do pensamento e da acção destas duas personagens, 

apresenta-se quebrada, ao nível dos conceitos humanos ou das 

actividades humanas, independentes dos deuses. Assim, em vez de 

encontrarmos uma resposta abrangente para o seu comportamento, 

ficamos com pedaços ou fragmentos que pouco o justificam. Por outro 

lado, ao procurarmos alguém que tenha sido visto dentro destes limites, 

encontramos, mais uma vez o seu oposto, a saber, Platão. 



 95

De facto, segundo a maior parte dos comentadores, este autor 

apresenta uma unidade de pensamento estabelecida a partir das ideias. 

Mais concretamente da ideia de bem. Platão preocupa-se por ter uma 

concepção de filosofia e de arte, agindo segundo essa mesma concepção 

e apresentando a sua unidade num conceito ético e ontológico, não 

numa relação individual com o sagrado. Deste modo, tem sido 

enquadrado dentro destas duas classes, ora como filósofo, ora como 

artista. 

Enquanto filósofo, tem uma noção sua acerca da natureza dessa 

actividade e de quem a pratica, pois, para ele, “o filósofo conhece a 

realidade, as Formas.”99. Este tipo de pensador apresenta uma visão 

acerca de si mesmo dentro de parâmetros humanos, conceitos e não 

entidades divinas, ideias objectivas e não vivências pessoais. 

Procurando o conhecimento das formas, situa as opiniões e as 

convicções num estado inferior. Assim, concebe uma estrutura do real 

que coincide com uma mesma estrutura ética, estética e gnoseológica. 

Tudo isto dentro dos limites da profanidade. 

Enquanto artista, apresenta uma concepção da arte e de quem a 

pratica. Sabendo quem é e o que faz, alega usar meios artísticos por 

razões específicas. Ou seja, revela ter razões para os usar. Por exemplo, 

ao deparar-se com a necessidade de definir o fundamento de toda a sua 

teoria das ideias, o bem, diz usar meios artísticos para não o abordar 

directamente; “declara-se incapaz de fazê-lo directamente; contudo, 

tentará descrever ‘o retorno do bem’, passando a expor o seu famoso 



 96

paralelismo entre o sol e a ideia de bem.”100. Deste modo, como artista, 

para além de ter uma noção sua da arte, mostra ser alguém que 

pretende ter uma sabedoria poética; pois é justamente para falar de um 

assunto por si concebido que faz a referida comparação. Mostra 

também pretender ter uma sabedoria técnica, pois diz o que vai fazer e 

porque o vai fazer. Também tudo isto dentro dos limites da profanidade. 

A partir de interpretações de Platão como a de Grube ou Vlastos, 

até podemos vir a ter dúvidas quanto ao seu enquadramento, como 

artista ou como filósofo, tendendo mais para a sua classificação 

tradicional. Porém, Platão permite a sua fixação dentro destes 

conceitos, pois a unidade do seu pensamento, embora ambígua, está 

presente nos limites humanos dessas duas actividades. Ora, Íon e 

Sócrates não apresentam uma unidade no seu pensamento, mas no seu 

carácter. Assim, torna-se uma tarefa difícil tentar vê-los como 

pensadores e impossível limitá-los a artistas ou filósofos. Estas duas 

personagens são, isso mesmo, personagens, passíveis de serem 

conhecidas pelo seu carácter, que se manifesta pelas suas acções no 

diálogo. 

 Analisando essa sua personalidade, descobrimos como ela se 

caracteriza pela sua relação com o sagrado. Todo o seu pensamento e 

toda a sua acção depende dessa relação com os deuses. Deste modo, 

encontramos a unidade à luz da qual se pode entender, tanto Íon como 

Sócrates, a saber, a sua piedade. O primeiro, antes de ser um artista, 

com todas as suas peculiaridades, é uma personagem piedosa. A sua 

                                                                                                                                               
99 Grube, G.M.A.; Plato’s Thought, p.50 
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arte não é uma causa, mas uma consequência. O segundo, antes de ser 

um filósofo, é também uma personagem piedosa. A sua filosofia não é 

uma causa, mas uma consequência. Ambos não apresentam 

características determinadas por serem artistas ou filósofos, mas é 

justamente pelas suas características que o aparentam ser. Em tudo o 

resto, tendo em conta que essas mesmas características não dependem 

de si, mas do além, a sua filosofia e a sua arte, não passam de puras 

manifestações. 

A partir do momento em que constatamos que a origem da 

actividade destas duas personagens não está em si, enquanto 

humanos, mas no além, enquanto divinos, ficamos limitados a uma 

pura indeterminação. Isto é, quando uma origem é um mistério, quando 

uma causa está velada, pouco ou nada podemos saber da sua 

consequência, pelo menos segundo um critério de certeza.  

Podemos, portanto, dizer que é verdade que Íon se manifesta, ao 

longo do texto, como alguém que possui elementos habitualmente vistos 

como artísticos. Porém, não vivemos na sua intimidade, de maneira a 

podermos garantir que essa sua manifestação não pudesse ser de outra 

natureza. De facto, a sua piedade limita a nossa capacidade 

interpretativa. Do mesmo modo, também podemos dizer que Sócrates se 

manifesta, ao longo do texto, como alguém que possui elementos 

habitualmente vistos como filosóficos. Porém, não vivemos na sua 

intimidade, de maneira a garantir que essa sua manifestação não 

                                                                                                                                               
100 Grube, G.M.A.; Plato’s Thought, p.51 
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pudesse ser de outra natureza. Pela mesma razão, também a sua 

piedade  limita a nossa capacidade interpretativa. 

A unidade do pensamento e da acção de Íon e Sócrates 

estabelece-se, não naquilo que neles é puramente humano, mas no que 

neles é relação com o sagrado. A sua piedade antecede qualquer uma 

das suas actividades. Assim, sempre que os definirmos dentro dos 

limites da profanidade dos conceitos, filósofo, artista ou até mesmo 

pensador, teremos de enfrentar contradições no ajuste entre esses 

mesmos conceitos e o seu comportamento efectivo. As suas 

manifestações como artistas ou filósofos são sempre condicionadas pela 

sua origem. Portanto, com alguma naturalidade podem passar a agir de 

modo a terem de ser enquadrados noutra actividade.  

Considerando essa sua versatilidade, podemos constatar aquilo 

que motiva Íon. Este rapsodo não está limitado no seu campo de acção, 

antes segue a inspiração das musas, aquilo que o faz sentir bem, aquilo 

que o emociona. A qualquer momento ele pode entrar num campo que 

aparentemente não é o seu. Por exemplo, no final da primeira parte do 

texto, ele abdica de um tipo de discussão que visa o esclarecimento da 

natureza da arte e do processo criativo, alegando que, quanto a esses 

assuntos gosta de ouvir os sábios. Porém, mal se sente incomodado 

com o modo como Sócrates o esclareceu, inicia uma refutação que leva 

ao extremo, entrando num tipo de discussão que parecia ter admitido 

não ser o seu101. Assim, Íon demonstra ser rapsodo tão somente porque 

                                                 
101 Íon(532d-541c) 
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as musas o têm encaminhado nessa direcção, pois, mal os deuses o 

encaminhem para outra, ele vai. 

No meu ponto de vista, Íon apresenta bastantes semelhanças com 

um género de artista popular. Aquele que, antes de ser verdadeiramente 

artista, gosta de emoções e, para quem cantar foi tão somente a melhor 

forma que encontrou para as viver, sentindo o delírio da fama e dos 

aplausos. Aquele género de artista que, sendo motivado pela paixão, a 

qualquer momento muda de ramo, parando de cantar para seguir uma 

nova religião, ou qualquer outra coisa que lhe dê consolo. Isto acontece 

na medida em que, a unidade do seu pensamento e da sua acção não 

está na arte em si, na música ou na poesia, nem na sua relação com 

ela, mas no seu carácter sentimental e piedoso. 

Considerando a mesma versatilidade destas duas personagens, 

podemos também constatar o que leva Sócrates a pensar e a agir deste 

modo tão determinado. Ele próprio diz viver filosofando, contudo, 

segundo o desígnio do deus102. Assim, sujeitando o conceito filosofia à 

sua vida de piedade, encontramos a sua nova definição num deus 

desapontado com a sabedoria humana; sendo essa actividade um 

contínuo serviço, sendo o seu objecto a prova da ignorância própria e 

dos outros, sendo o seu método o uso qualquer meio disponível para a 

alcançar, sendo o seu fundamento, a crença nesse deus. 

De facto, este conceito socrático de filosofia, pouco ou nada tem a 

ver com as descrições profanas que encontramos na tradição, mais 

habitualmente fundadas em noções como verdade, bem, sabedoria e 
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não numa vivência, ou serviço religioso, com um deus empenhado em 

provar a ignorância dos homens. Aliás, segundo este conceito, também 

muitos poderiam ter sido considerados filósofos, desde poetas, a 

músicos, a compositores, a dramaturgos, a realizadores de cinema, até 

mesmo humoristas; o mundo tem produzido abundantemente críticos e 

irónicos desapontados com a sabedoria humana. Contudo, nem todos 

têm sido enquadrados na história da filosofia. Deste modo, podemos 

entender por que razão Sócrates apresenta um campo de acção tão 

vasto, bem como a sua particular versatilidade.  

 Na parte intermédia do Íon, quando Sócrates  descreve ao seu 

adversário o processo criativo, prefere usar um discurso emocional a 

um discurso argumentativo. Ao fazê-lo, parece preocupar-se em 

ornamentá-lo com palavras agradáveis. Tendo em vista o seu único 

objectivo, ele não hesita em se fazer assemelhar a um poeta103, 

colocando-se no plano de inteligibilidade do seu oponente. De facto, 

para conquistar Íon, ele aproxima-se de um tipo de discurso mais 

próprio de um artista das musas. Assim, mais uma vez coloca a sua 

batalha pessoal, proveniente da sua piedade, à frente da limitação dos 

seus meios; pois, antes de mais, ele presta serviço ao deus. Para o 

servir, ele tanto é aquilo que podemos considerar um filósofo como é um 

poeta, ou um músico, ou qualquer outro elemento dentro das 

actividades humanas. 

 Na sua defesa, Sócrates mostra novamente este tipo de 

versatilidade, ao descrever a sua piedade. Compara-se, na sua relação 

                                                                                                                                               
102 Apologia de Sócrates(28e-29a) 
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com a voz demoníaca que ouve, com um profeta, ou um adivinho104; 

“Algo de surpreendente me aconteceu, juizes – chamo-vos juízes e 

correctamente, pois o são. Até hoje, aquela voz profética, que me é 

familiar, essa minha manifestação espiritual, frequentemente se opôs a 

mim, até mesmo em coisas pequenas, sempre que estive para fazer algo 

de errado. Mas, agora que, como podem ver, eu estive perante aquilo 

que alguém pode considerar, e geralmente considera, o pior dos males, 

esse sinal divino não se me opôs de todo”105. Assim, embora a sua 

relação com o deus tenha particularidades, principalmente por se 

basear numa análise de consciência e de dever, ele próprio a compara à 

relação daqueles que praticam a arte divinatória. 

 Esta versatilidade de Sócrates mostra-nos que ele não se limita às 

determinações de um conceito como o de filosofia. Contudo, tanto não 

se limita às determinações deste conceito, como às de qualquer outro; 

pois, para servir ao deus ele é tudo, desde poeta, a adivinho, a uma 

espécie de Marketer persuasivo como vimos neste diálogo. Tal acontece 

pois a unidade do seu pensamento e da sua acção não está em 

conceitos próprios de uma sabedoria puramente humana, mas na sua 

piedade. 

 A análise destas duas personagens nunca poderá basear-se no 

rigor e na certeza; pois, a sua unidade está presente, não nas suas 

manifestações humanas, como artistas e filósofos, mas na sua 

intimidade piedosa. Ambos, antes de serem pensadores, com as suas 

                                                                                                                                               
103 Vlastos, G.; Socrates:Ironist and Moral Philosopher, p.287 
104 Vlastos, G.; Socrates:Ironist and Moral Philosopher;  “ele refere-se à acção do seu demónio como a 
sua ‘usual adivinhação’ e a si mesmo como um ‘adivinho’ ”, p.170 
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respectivas peculiaridades, são personagens com características 

próprias. Ora, tendo em conta que são essas suas características que 

causam as suas manifestações, são elas que tem de ser compreendidas, 

se quisermos entender tanto Íon como Sócrates. Portanto, analisá-los 

implica conhecer a sua intimidade e o seu segredo piedoso, o que 

pouco, ou nada, tem de científico. 

Deste modo, se, por um lado, analisarmos estas duas 

personagens à luz dos seus elementos profanos, em vez de 

sublinharmos a unidade que nelas existe entre o pensamento e de 

acção, encontramos apenas os seus fragmentos. Se, pelo contrário, os 

analisarmos pelo seu carácter, encontramos a sua piedade. Assim, 

embora consigamos vislumbrar essa unidade, ficamos limitados pelo 

seu mistério. Na realidade, embora estas sejam duas possibilidades de 

tentar compreender estas duas personagens, ambas mostram 

desvantagens. A segunda torna-se, porém, inevitável, a não ser que nos 

acomodemos com uma série de dados contraditórios, sem procurarmos 

uma unidade que permita entendê-los. 

Na verdade, aquilo de que a todo custo devemos fugir numa 

análise objectiva são aos elementos íntimos, devido precisamente à sua 

obscuridade. Contudo, nos casos de Íon e Sócrates, só nos resta esta 

segunda hipótese; de facto, se seguirmos a primeira, ficamos sem 

compreender absolutamente nada sobre eles nem a sua piedade, nem a 

sua profanidade. Estas duas personagens levam-nos a aceitar a referida 

limitação. A sua interpretação terá de ser sempre ambígua, pois nunca 
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teremos um acesso completo à origem do seu comportamento. No 

entanto, Íon e Sócrates, não nos deixam alternativas senão a de uma 

análise pessoal, o que nos leva a conhecê-los tal como se fossem 

pessoas. 

Estas duas personagens têm, portanto, um carácter marcado pela 

vivência religiosa. Assim, no Íon, não temos um rapsodo que pratica a 

sua arte, mas um Íon que se manifesta na sua relação com as musas. 

Do mesmo modo, não temos um filósofo que pratica a sua filosofia, 

segundo o conceito que tem dela, mas um Sócrates que se manifesta na 

sua relação pessoal com o seu deus. Conhecendo-os naquilo que têm de 

mais íntimo, embora de um modo pessoal e sem nos basearmos num 

critério de certeza, conseguimos compreender a unidade do seu 

pensamento e da sua acção.  

Podemos assim entender porque Íon comenta bem Homero e não 

outros. Não é por ele ser um especialista, nem se torna relevante o seu 

conhecimento técnico ou a falta dele. Comenta bem Homero, pois este 

poeta é nele a causa de uma vivência pessoal e piedosa única que passa 

pelo fascínio e admiração. Entendemos também porque Sócrates abdica 

de um discurso argumentativo e passa a falar como um poeta. Não é 

porque ele queira expor uma tese filosófica através de metáforas e 

comparações, nem tal é relevante. Antes abdica desse tipo de discurso, 

pois convencer o seu adversário fá-lo cumprir um serviço e, mais uma 

vez, agradar ao deus.  

 Sócrates e Íon são duas personagens que fracassam nos seus 

actos profanos para darem lugar aos seus actos de piedade. Este é o 
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seu carácter. Portanto, enquanto artistas e filósofos, serão sempre um 

tipo de artistas ou um tipo de filósofos que, fracassando nos seus actos 

profanos, também darão lugar a actos de piedade. A sua personalidade 

religiosa leva-os a vestirem a pele de praticantes das mais diversas 

actividades humanas, habitualmente intelectuais. Nessas actividades 

eles manifestam a sua tipicidade, formada a partir da mesma origem 

pessoal e piedosa. 

 Assim, ao conhecermos a sua origem íntima, a sua vivência com 

os deuses, conseguimos compreender qual a tipicidade das suas 

manifestações humanas. Isto é, a partir do momento em que 

entendamos a piedade de Íon e a de Sócrates, conseguimos perceber o 

que eles são, enquanto artistas e filósofos, bem como o que eles seriam, 

enquanto músicos, políticos, actores, humoristas, realizadores de 

cinema, ou enquanto praticantes de outras actividades humanas. 

 A análise destas personagens no contexto das suas acções é 

aquela que nos leva a uma compreensão mais abrangente. Vê-los à luz 

da limitação dos conceitos filósofo e artista leva-nos necessariamente ao 

fracasso, seria como ver no tal homem de negócios um simples 

vendedor. Assim, conhecer a sua intimidade piedosa é o único modo 

possível de entender também as suas manifestações humanas. 

Contudo, para isso, teremos de confiar na nossa capacidade de 

conhecermos personagens como se fossem pessoas; pois, em rigor, 

nunca poderemos ter a certeza dos seus segredos mais íntimos. 

 Íon e Sócrates são duas personagens que nos obrigam a abdicar 

da uma análise puramente profana, ou seja, que ponha de parte tudo 
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aquilo que é íntimo, piedoso, dependente dos deuses, na medida em que 

é obscuro, misterioso e não se pode provar segundo critérios de certeza. 

De facto, estas duas personagens não só nos convidam a abdicar dessa 

certeza como também a conformarmo-nos com a possibilidade de não 

sermos capazes de dizer tudo acerca deles. Ambos nos recordam da 

teimosia que os deuses têm em guardar a sabedoria para si. Prestemo-

lhes, pois, o nosso culto. Afinal, eles querem ser venerados.   
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 Resumo: 

 

 Esta dissertação é a exposição de um argumento composto por 

duas partes e cada uma das partes é dividida em três.  

A primeira parte demonstra que os interlocutores do Íon, de 

Platão, fracassam em provar os seus propósitos. Íon não consegue 

manter a sua imagem de sábio, independente das musas, no que 

concerne ao seu talento pessoal. Sócrates não consegue demonstrar a 

ignorância de Íon pelos seus argumentos, nem pode ser considerado 

um bom juíz, na medida em que é influenciado pelo seu serviço ao 

deus. Assim, relativamente a ambas as personagens, aquilo que 

prevalesse ao longo do diálogo é o seu carácter piedoso. 

A segunda parte demonstra que tanto Íon como Sócrates, não 

podem, a partir deste diálogo, ser limitados a uma classificação rígida 

dentro das actividades intelectuais. Íon não pode ser considerado o 

modelo do artista e Sócrates não pode ser considerado o modelo do 

filósofo.  

A conclusão final é a de que ambas as personagens devem ser 

analisadas à luz do seu carácter, na medida em que este antecede 

todas as classificações possíveis, sendo de natureza piedosa.   
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