
A arte-técnica (tékhne) na República platônica1 
 

Leonardo T. A. Machado 
 

Aqui pretendemos investigar a arte2 grega. Mais uma vez a Grécia, mais uma vez 
Platão. Será este um sintoma de uma espécie de degenerescência, de decadência 
da Filosofia, que, para poder acontecer sempre precisa se fiar a ‘antigos’ pensadores 
e à ‘antigas’ questões? Não haveria, hoje, um ‘algo’ para a Filosofia pensar, e ‘por 
suas próprias pernas’? Será que ainda não ‘sabemos’ o que Platão disse? Será 
nossa historiografia a tal ponto incompetente para que necessitemos, mais uma vez, 
recorrer à Grécia? São estas ‘questões’ realmente questões?  

Sempre que julgamos “já saber” algo, cessa o pensamento. Habituamo-nos de há 
muito a tal proceder através dos conceitos. Um conceito aprisiona uma 
interpretação; um conceito foi, outrora, investigação. Conceitos possuem 
operacionalidade; são manuseáveis por qualquer um, a qualquer hora; estão 
dispostos como ferramentas para intervenção num certo âmbito da realidade. 
Portanto, conceitos não servem para pensar! Estranha conclusão. E, entretanto, é o 
modo mais habitual de acontecer nossa lida com o real; nós modernos, ou pós(?)-
modernos estamos, de antemão, nesse modo de compreensão técnico-pragmática 
da realidade. E tal compreensão da relação homem e mundo, sustentada pela 
disposição técnica se afasta, essencialmente, daquilo que na aurora da Filosofia os 
gregos chamaram tékhne (tecnh). O frescor e a originalidade das intuições 
filosóficas mais originárias, isto é, gregas, estão, de há muito, ofuscadas por 
inúmeros conceitos, sejam do platonismo, neo-platonismo, racionalismo, e etc. 
Retornar a Grécia não é uma volta a um começo cronológico, de onde, a partir de 
então, emanou um pensamento conceitual linear, organizado e progressivo. Não! 
Retornar a Grécia, ou a qualquer grande pensador da história da Filosofia, é retornar 
ao começo fundamental, ao princípio; é retornar às questões acerca da 
fundamentação do homem no mundo; o que é princípio é o que sempre retorna 
porque sempre novamente acontece realidade. Se somos novamente homens, é 
preciso que pensemos a essência do ser homem, do ser mundo, e desta profunda e 
intrínseca relação. 

Pretendemos investigar a ‘arte’ grega. Traduz-se o termo tecnh por arte. E será que 
pensamos o mesmo que os gregos quando enunciamos: arte? Já de saída: os 
gregos não possuíam uma palavra para dizer o que nós compreendemos por arte; 
para nós, arte tem a ver com belas-artes, com o sentimento do belo que uma obra 
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nos desperta; nem estranhamos a pergunta ‘isto é [ou não] arte?’. Com o termo 
tecnh, os gregos visavam todo poder-produzir (para nós isto pode ser ‘artístico’, 
‘artesanal’, ‘confeccionado’, ‘mecânico’, etc.) e o saber que o acompanha. Esse 
saber (episthµe), Platão nos diz ser um “saber deliberar bem sobre o que pode ser 
deliberado”. A beleza para o grego está na própria manifestação da realidade, que 
eles denominavam fusij (physis, que traduzimos por natureza). O real é belo – ou 
possui esta possibilidade – por ser, e não pelos sentimentos que desperta. Beleza 
por ser, em termos platônicos, isto quer dizer, beleza do aspecto (eidoj), da idéia 
(ideia). Mas já nos adiantamos demasiadamente; é preciso que nos encaminhemos 
para que a questão se mostre desta maneira e para que não pensemos idéia como 
aquilo que já sabemos. 

A tradição já sabe que Platão expulsa os poetas de sua cidade perfeita, que relega a 
arte a um plano secundário em relação à verdade; que acusa os artistas de 
imitadores (µiµhtej). Todavia, nesta mesma discussão, trata-se de saber o que vai 
se permitir ou não que os poetas falem; já está em questão, de maneira crucial, uma 
relação entre arte, imitação (µiµhsij) e educação, formação (Paideia). Ao travar 
uma extensa discussão com Homero e Hesíodo, Platão já está de antemão nos 
mostrando a importância da tradição poética para a formação do homem grego. 
Para nós que, ao exemplo de Sócrates, nada sabemos, permanece extremamente 
obscura a relação entre produção (poiesis, poiesij), natureza (physis, fusij), arte 
(tékhne, tecnh), imitação (mimesis, µiµhsij) e aspecto (eidos, eidoj; ideia, ideia).  

 

1. Aproximações Hermenêuticas: a noção de idéia 

 

Trata-se da República, ou melhor, da Politeia de Platão; texto muitas vezes lido, 
relido, interpretado, rechaçado. Todavia, se partiremos de uma pré-compreensão de 
que a Filosofia é, desde sempre, uma volta às mesmas questões fundamentais, 
esse texto precisa novamente ser lido, interpretado, confrontado. Suspensas serão, 
todavia, as pré-compreensões do que já sabemos sobre o texto, isto é, que já 
sabemos o que é a essência da Polij platônica. Tal diálogo encaminha, de saída, 
uma busca pela justiça. E, contudo, leva também a uma busca pelo homem, pela 
polis, pela verdade. 

Ao decidir “produzir no logos uma cidade3”, Platão visa uma elucidação da essência 
da Polis, buscando ver com isso, a essência da justiça – ou a justiça em si e por si 
mesma (auto’ kata auto’). Em breve nos ateremos sobre o sentido do produzir, do 
verbo poiein. Por agora, tenhamos em vista que produzir é a arte das coisas que do 
não-ser anterior foram tornadas ser, trazer ao sendo o que até então vinha não-
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sendo4. É preciso, pois, trazer ao ser, pelo logos, uma Polis paradigmática, uma 
Polis observada com uma enorme lupa: em termos platônicos, o aspecto (eidoj) de 
uma polis. Aspecto diz aquilo que conforma algo, que faz dele aquilo mesmo que ele 
é; diz a imposição dos limites constituintes deste ou daquele ente. É preciso agora 
que tentemos uma elucidação sobre a idéia:  

 
 “...penso que o mais provável é: que essas idéias (eide) existem na realidade 
como modelos (paradeigµata), e tudo mais a elas se assemelham 
(eoikenai), sendo a elas semelhantes (‘oµoioµata), sua participação nas 
idéias não sendo nada além de assemelhar-se (eikasqenai).” 5 

 
Ao ser inquirido pelo filósofo Parmênides no diálogo homônimo, foi esta a resposta 
de Platão (Sócrates): modelos, para com os quais os entes (res)guardam uma 
semelhança por participação ao modo de imagens (eikasqenai). Daí sua profunda 
relação com a essência (ousia): é o que permanece sempre do mesmo modo; o que 
define um ente como tal. Por isso Platão afirma a imutabilidade das idéias: para que 
uma Polis seja uma Polis é preciso que se conforme, o mínimo que seja, à sua idéia 
(ideia), seu aspecto (eidoj), sua essência (ousia).  

Aqui visamos apontar para o modo como nos aproximamos do texto. Deixamos 
ressoar esta pré-compreensão advinda do diálogo Parmênides; confrontamo-la com 
o texto mesmo da República para que pudéssemos nos elevar um pouco mais para 
compreendermos a noção de idéia. Se tal relação se sustenta fundada numa 
participação, já podemos descartar alguns dos velhos preconceitos sustentados 
contra Platão, a saber: aqueles que mantêm uma oposição radical e extrínseca entre 
entes e idéia; os que radicalmente separam essência (idéia) e aparência (entes). A 
compreensão desta relação como participação (koinonia6) sustenta a dualidade 
como composição de uma unidade, e não como contraposição excludente. Todavia, 
se a aparência (multiplicidade) é o que se nos apresenta mais imediatamente todo o 
tempo, é preciso que nos distanciemos para poder ver a unidade que as abrange, 
seu aspecto (eidoj). Por isso, Platão sempre precisa adotar uma atitude de não 
querer olhar para as aparências: é preciso vê-las desde onde se conformam; 
conhecer de que tipo de aparência se trata.      

Tendo isto em vista, retomemos a República. O início da conversa na casa de Céfalo 
leva à pergunta pela vida do homem justo e a do injusto; a partir de então se 
desenrola o diálogo. Para que se pudesse analisar o justo e o injusto, era preciso 
separar, de maneira cada vez mais radical, essência de aparência. Era preciso ver 
em que consistia o justo nele mesmo e o injusto nele mesmo, independentemente 
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das múltiplas aparências possíveis sob as quais apareceriam. Isto é que leva 
Sócrates a exclamar “... com que energia está limpando, tal qual estátuas, esses 
dois homens, para os submeterem ao nosso julgamento!7”, sobre o caminho a ser 
tomado na distinção entre ser justo/injusto e parecer justo/injusto, apontado por 
Glauco. 

Durante tal encaminhamento confrontam-se as concepções corriqueiras (opiniões) 
de justiça; e um traço comum que as permeia é a noção de que existe ‘algo’ que 
convém a cada coisa e/ou a cada um. Sub-repticiamente surge a figura do artífice 
(technites); em cada situação cabe a este a distinção entre o que convém e o que 
não. Quem conhece o que convém ao doente é o médico; ao rebanho, o pastor; 
portanto, instaura-se a relação em que é possível a caracterização do saber 
(episteµe) que acompanha a arte-técnica como um “deliberar sobre”. A partir de 
então, Sócrates sugere a transição do olhar que se dirigia ao indivíduo para um olhar 
que se dirija a uma Polis: 

  

“Se se ordenasse a pessoas com visão pouco apurada que lessem de longe 
letras escritas em caracteres miúdos e uma delas descobrisse que essas 
mesmas letras se encontram escritas em um outro lugar em grandes 
caracteres e num espaço maior, ninguém duvidaria de que seria mais fácil ler 
primeiro as letras grandes e examinar em seguida as miúdas, para ver se são 
de fato iguais. [...] numa Polis, a justiça é mais visível e mais fácil de ser 
examinada.”8  

 

Está em jogo aqui uma profunda relação entre a alma e a polis. Platão intuíra a 
profundidade da relação entre natureza e formação, isto é, a cultura, como 
chamamos.  

“Sabes que há tantas espécies de caráter como formas de governo? Ou 
pensas que essas formas provém dos carvalhos e da rocha, e não dos 
costumes dos cidadãos, que arrastam todo o resto para o lado para que 
pendem?”9 

Com esta aparente ironia insinua-se esta intuição originária de Platão. Portanto, 
nosso pensador pretende empreender a tarefa de trazer à tona a essência da Polis. 
E como isto pode ser feito? O primeiro preceito, o princípio dirigente desta Polis é 
que “cada um cuide do que é seu”; que cada um seja uno, não múltiplo; em última 
instância, que cada um seja, paradigmaticamente, o máximo daquilo que pode ser. 
Uma Polis de artífices (tecnitej) excelentes, produzida em torno do produzir. Cada 
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um terá apenas uma ocupação para que, reluzindo ao máximo o brilho de cada 
idéia, manifeste-se a justiça em seu esplendor próprio. 

Como desfecho destas considerações hermenêuticas preliminares, apontaremos 
para o modo como Sócrates procede durante o diálogo, a saber, como um artífice! O 
que pretendemos acenar quando dizemos isso? Em primeiro lugar que, se um 
tekhnites é aquele que bem delibera sobre algo, Sócrates posiciona-se, juntamente 
com seus interlocutores, como aqueles que deliberarão sobre a produção desta 
Polis; em segundo, que deliberará radicalmente sobre a formação (paidéia) de todos 
os cidadãos, realizando preceitos e proibições visando a manutenção da unidade de 
cada um; em terceiro, as inúmeras utilizações de comparações com artífices, tais 
como moldar, esculpir, etc.; e por último, o constante pautar-se, nos assuntos da 
Polis, não apenas pela orientação da verdade, mas sim do par verdade-utilidade. 
Parece uma estranha constatação, a princípio. Mas, como aquele que delibera sobre 
o que é melhor com propriedade, é forçoso que um tekhnites aja desta forma; um 
médico pode considerar vantajoso para o doente esconder-lhe seu real quadro, em 
busca de uma melhora! É exatamente isto que Sócrates quer apontar quando 
transforma a mentira, em certas situações, em um remédio, desde que nas mãos de 
um verdadeiro governante – i.e. um tekhnites! Assim sendo, tanto a Polis como seus 
cidadãos (politai) são produzidos, são ‘arte’.            

 

2. Que significa produzir (Poiesij)?  

 

Afirmamos que poiesis, produção, produzir, significa: trazer ao sendo o que até 
então vinha não sendo. Quando ouvimos a palavra produção, pensamos, 
imediatamente, em fábricas, manufaturas, séries e mais séries. Entretanto, a 
produção manual é apenas uma possibilidade do produzir. O que Platão tem em 
vista com poiesis, passagem do não-ser ao ser, é trazer à tona, fazer aparecer, 
tornar manifesto. É isso que se mostra na discussão travada no décimo e derradeiro 
livro d’A República, quando se discute a imitação (mimesis) e sua relação com o 
produzir. Sócrates afirma, 

  

“Este artesão de que falo não é apenas capaz de fazer todas as espécies de 
móveis, mas também produz tudo o que brota da terra, modela todos os seres 
vivos, incluindo ele próprio, e, além disso, fabrica a terra, o céu, os deuses e 
tudo o que há no céu e tudo o que há sob a terra no Hades. [...] ...se quiseres 
pegar num espelho e andar com ele por todos os lados. Farás imediatamente 



o Sol e os astros do céu, a Terra, tu mesmo e os outros seres vivos, e os 
móveis e as plantas e tudo aquilo de que falávamos há instantes.” 10 

 

Podemos afirmar que quem anda com um espelho produz, no sentido em que nós 
mesmos compreendemos produção? Por certo que não. Esta passagem nos acena 
para esta abrangência da consideração platônica acerca do produzir: Poiesis é fazer 
aparecer. Quanto às implicações e o julgamento deste tipo de produção (mimética), 
guardaremos para mais adiante, quando discutirmos especificamente a arte 
mimética.  

No diálogo Sofista, também tem lugar uma elucidação sobre a essência do produzir. 
E a primeira observação feita pelo Estrangeiro de Eléia – personagem condutora 
deste diálogo – é a distinção entre uma produção humana e outra divina: “as obras 
ditas da natureza são obras de uma arte divina, e aquelas que os homens 
compõem, com elas, são obras de uma arte humana.”11 O que isto nos mostra? 
Nada mais que, para Platão, o próprio real é produzido – isto é, é tornado manifesto, 
aparece. O que precisamos opor à tekhne para que a compreendamos claramente é 
physis, natureza – para que assim possamos ganhar a amplitude de abrangência do 
produzir. O real mesmo é pensado como produzido – por um demiurgo divino, 
provavelmente – e por isso temos este lugar privilegiado concedido por Platão à 
tekhne. Esta é o meio mais fundamental de relacionarmo-nos com a physis, que é 
produção; somos maximamente homens porque, assim como o real, produzimos e 
somos produzidos. Por isso, nada mais justo do que encaminhar a constituição 
fundamental da Polis em torno da necessidade de seus afazeres. 

       

3. A Tékhne é um “presente” dos deuses.  

Dos mitos inaugurais das civilizações do Ocidente, poucos foram tão amplamente 
lidos, interpretados e mesmo muitas vezes ofuscados quanto o famoso mito de 
Prometeu. Sua rica narrativa sobre a instauração da condição humana já era um 
saber antigo e tradicional no tempo de Platão. E este pensador já fazia uso da 
sabedoria mítica de forma filosófica. No diálogo Protágoras, Platão utiliza-se deste 
mito, narrando como os homens obtiveram sua especificidade em relação ao 
restante da physis:  

 

“Era uma vez um tempo em que os deuses existiam, mas os gêneros mortais 
não existiam. E quando também para estes chegou o tempo destinado ao seu 
nascimento, modelam-nos os deuses dentro da terra (...) E quando iam trazê-
los à luz, determinaram a Prometeu e a Epimeteu que ordenassem e 
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distribuíssem poderes para cada um deles como convém. Mas Epimeteu 
pede a Prometeu que o deixe distribuir, ”Depois que eu distribuir”, disse ele, 
“vem fazer uma inspeção”, e assim, depois de convencê-lo, distribui.” [...]  
...por não ser assim tão sábio, a Epimeteu escapou que gastara todos os 
poderes na distribuição com os irracionais. Restava-lhe (...) o gênero 
humano... vem-lhe ao encontro Prometeu, para inspecionar a distribuição, e 
vê que os outros animais de tudo estão harmoniosamente providos, mas que 
o homem está nu, descalço, sem cobertor, sem armas.” 12  

 

Diante de tal quadro, Prometeu “rouba de Hefesto e Atena a sabedoria técnica com 
o fogo – pois sem fogo era impossível que alguém a adquirisse e dela se 
utilizasse”.13 Na medida em que a distinção fundamental do homem é justamente 
sua necessidade, sua falta (adinamia, adinaµia), o “presente” dos deuses é essa 
possibilidade (dunaµij) de transformação profunda do real. As artes e o logos 
instauram a condição intermediária do homem frente ao real: na natureza cada qual 
recebeu sua justa medida, e os deuses são eles mesmos a medida! Aos homens 
sobraram as artes e o logos (fogo)14. 

Notemos que esta falta (adinamia) está também, para Platão, na base da 
constituição de toda e qualquer Polis: os homens agrupam-se por serem de muitas 
coisas necessitados,15 como veremos novamente no item 5. Fazendo com que cada 
um se responsabilize por uma parcela faz-se prosperar uma comunidade. Eis o 
preceito diretor da Polis platônica, levado às últimas e paradigmáticas 
consequências n’A República.   

 

4. Mimesis como fundamento da arte.  

 

Agora precisamos nos aprofundar na tentativa de visualização da essência da 
tekhne. Esta se mostrou como o modo mais radical como o homem se comporta em 
relação à physis: possibilidade de produzir, de trazer ao ser, de tornar visível o que 
era apenas possível (não-era). Trata-se do traço mais constituinte, mais fundamental 
do ser homem: a realização transcendente de sua falta ontológica (adinamia). Mas 
precisamos visualizar o(s) modo(s) de realização desta tarefa. 

Platão foi muitas vezes acusado por expulsar os poetas de sua Polis, acusando-os 
de imitadores. Necessitamos encontrar uma justa medida para compreendermos o 
que significa imitação, mimesis, em termos platônicos. Como afirmamos, um dos 
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primeiros preceitos que se impuseram para a realização da ‘produção da polis no 
logos’ foi o de separar das composições dos poetas o que pode e o que não ser 
ensinado. Sócrates afirma,  

 

“Não sabes que o começo, em todas as coisas é sempre o mais importante, 
mormente para os jovens? Com efeito, é sobretudo nessa época que os 
modelamos e que eles recebem a marca que pretendemos imprimir-lhes.”16 

 

Notemos o verbo modelar, emprestado da escultura; o que um artífice faz, isto é, 
imprimir numa certa matéria sua marca, é o mesmo que um educador, através da 
música (poesia, música, oratória, etc.) faz. Isto já nos permite ao menos desconfiar 
de uma condenação cabal das artes por parte de Platão. Novamente, precisamos 
atentar para a relação recíproca entre physis e tekhne – conformar uma 
possibilidade da physis a uma modalidade específica do produzir – uma tékhne. 
Como Glauco afirma, um tekhnites é alguém que “distingue na sua arte o possível 
do impossível”17. Além do mais, não podemos nunca perder de vista o fato de que 
não há uma distinção de dignidade específica entre o poeta e os demais artífices – 
todos são tekhnites. 

Já acenamos para a dificuldade de aproximarmo-nos de um texto antigo e o 
escutarmos. Ao invés de tratar os textos de Platão como um pretenso sistema, linear 
e com noções unívocas, preferimos notar as re-aparições de inúmeros termos em 
contextos diferentes, acenando para esta plurissignificância. Se conseguirmos nos 
elevar a um ponto onde estas noções ganhem a possibilidade de um fundamento 
comum, estamos a caminho do pensamento. Isto para indagarmos, de maneira 
direta, o que podemos compreender por mimesis? A condenação de Platão aplica-
se, sobretudo, aos pintores e aos poetas trágicos, os grandes imitadores. Por quê? 

Principalmente na discussão travada no décimo livro da República, a mimesis se 
apresenta como extremamente problemática. No exemplo dado por Sócrates, cada 
carpinteiro pode produzir inúmeras camas, mas o aspecto (ou ideia) da cama não 
pode ser resultado de uma produção artística. Muito pelo contrário, o aspecto serve 
de modelo à produção de todas as camas. Portanto, este marceneiro não faz “o que 
é a cama, mas uma cama qualquer”18. Entretanto, não podemos afirmar que uma 
cama qualquer não é uma cama, efetivamente, ônticamente. Neste ponto unificam-
se alguns argumentos que tentamos esboçar: 1) as idéias conformam, delimitam 
todos os entes que são. Tudo que é, é na medida em que recebe sua configuração 
pelo aspecto ao qual se assemelha; este aspecto mesmo só pode ser dito 
‘produzido’ se considerarmos o sentido mais abrangente do verbo poiein no texto 
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platônico, a saber, só pode ser tornado visível, manifesto (a ideia é tornada visível 
pelo exemplar específico, mas nunca completamente). Platão sempre descreve a 
necessidade de uma contemplação das idéias que acontece de forma abrupta, 
imediata, inesperada e fugidia. Somente neste sentido podemos, talvez, afirmar que 
a produção da polis no logos pretende nos encaminhar para uma visualização 
imediata da essência da polis – um lampejo; 2) a tekhne como um comportamento 
fundamental do homem frente à physis se mostra como obediência ao aspecto, 
como clarificação, materialização de uma determinada idéia diretora, mesmo que 
esta sempre se recolha para que o ente (i.e, uma cama qualquer) se manifeste. 
Neste sentido mais abrangente, toda tekhne, toda produção humana é mimética; é 
hierarquicamente subordinada às idéias. É desse modo que pretendemos 
compreender a relação arte e verdade a partir destes acenos tão importantes d’A 
República: a arte tem “menos” valor que a verdade quer dizer que a arte sempre 
manifesta ônticamente aquilo que a verdade já lhe permitiu mostrar; verdade, ser 
real: platonicamente: aspecto, idéia. 

Qual seria, então, o gravíssimo crime cometido pelos poetas trágicos e pelos 
pintores? Por que são mais imitadores que os demais artífices? Prossigamos pelo 
livro décimo. Em relação ao pintor, Sócrates nos mostra que há três espécies de 
cama: a idéia (uma produção divina de um demiurgo), a cama do marceneiro e a 
cama do pintor. Na media em que se orienta pela cama do marceneiro e não pela 
cama em si mesma (aspecto), a cama do pintor está três graus afastada da verdade. 
E além do mais, a relação de perda assinalada na imitação da idéia pelo marceneiro, 
isto é, uma cama qualquer não esgota o aspecto cama, se repete na relação pintor x 
marceneiro: um pintor não pode nem tornar manifesto uma cama do marceneiro por 
completo: se a pintar de frente, não a pintará de lado. Portanto, ao compreender o 
ser do real como aspecto, idéia, Platão não pode conceder um lugar demasiado 
honrado ao pintor ou quaisquer outros “imitadores de segunda-mão”, neste sentido.  

Em todo o caso, a situação do poeta trágico é extremamente ambígua. 
Primeiramente porque sua capacidade de imitação parece assustadoramente 
ilimitada: um poeta pode se passar por general, soldado, guerreiro, deus, etc. Por 
isso repete-se a relação anterior: imita a partir dos verdadeiros artífices, e não desde 
as idéias – o que nesse caso seria impossível. Em contrapartida, como já citamos, 
Platão sabe do lugar privilegiado da música no processo de formação de um 
cidadão. Por isso, à medida que pretende limpar o máximo possível, tal qual uma 
estátua, a sua Polis, Sócrates precisa ser muito cauteloso com os poetas, pois são 
eles, principalmente eles, que podem formar ou corromper toda uma geração. Ou 
seja, um poeta acaba, a partir da fundamentação na mimesis, por se aparentar a 
uma outra personagem muito discutida por Platão; quando Sócrates se vale do 
exemplo do espelho que mostramos acima, a resposta de Glauco é sintomática: “Aí 



está um sofista maravilhoso!”19. Toda esta discussão acerca da mimesis travada no 
livro décimo possui uma consonância demasiado clara com algumas passagens do 
diálogo Sofista. Na tentativa de nomeá-lo produtor de imagens (eidolonpoiein), o 
Estrangeiro de Eléia se vê em sérios apuros para designar o que é imagem, e o que 
é o imitar. Teeteto apela dizendo, “responderemos lembrando as imagens das águas 
e dos espelhos”, ao passo que o Estrangeiro repele “[um sofista] te parecerá um 
homem que, fecha os olhos ou, absolutamente, não tem olhos. [...] e te perguntará, 
unicamente, o que se deve concluir de tais exemplos.” Ora, a problemática é apenas 
uma: a que tipo de eidos se conforma tal estranha espécie de imagem? Como 
vimos, conforma-se apenas à aparência das obras dos artífices, desconhecendo 
completamente as idéias-diretrizes. A possibilidade aberta pela imitação das 
aparências é fundadora tanto para um poeta quanto para um sofista, ou mesmo um 
mágico prestidigitador. Se não perdemos até aqui que Sócrates afirmou que um 
tekhnites é alguém que [pode] bem deliberar sobre algo na medida em que se 
orienta pela coisa mesma (eidos), fica a pergunta: sobre o quê delibera um imitador 
desta espécie? Poderia Homero, ao se passar por um general, saber realmente 
conduzir um exército à vitória? Poderia um sofista, ao imitar os discursos de um 
governante realmente conduzir um povo?            

 
 
5. Da Relação entre Tékhne (arte-técnica) e Dike (Justiça) n’A República 

 
Se assumirmos duas afirmações feitas por Platão no decorrer do diálogo ”A 

República”, a saber, 1) que em todas as coisas “o começo é o mais importante” e 
que, 2) o Livro I é o prólogo, o prelúdio20, a antecâmara do problema da relação 
entre educação e justiça, governante e governado, já nos encontraremos numa 
situação de suficiente perplexidade para um estudo deste livro. Se tentarmos, em 
primeiro lugar, pensar o começo, o princípio, não como estamos acostumados 
modernamente, isto é, como o momento cronológico em que algo ‘passa a ser’, 
deste ou daquele modo, mas se, sobretudo, encararmos o princípio, a arch, como o 
que sustém uma coisa vigindo, aquilo que a mantém sendo, o seu fundamento, 
poderemos nos aproximar de outro modo do texto. 

No livro primeiro encenam-se, do modo mais cotidiano possível, os problemas 
que nortearão a pergunta pela justiça no decorrer do diálogo: as “definições” 
(opiniões) de justiça que surgem no início do exercício dialético são mostradas antes 
mesmo de serem ditas. A primeira: “justo é aquilo que convém”. Convém a Sócrates 
permanecer no Pireu, convém aos jovens visitar os velhos como Céfalo e ouvi-lo, 
convém que os filhos herdem as discussões dos pais como faz Polemarco, convém 

                                                
19 Ibidem. P. 322. 
20 “... julgava ter me livrado da discussão; mas, na verdade, não passava de um prelúdio.” Ibidem. P. 
41.  



aos velhos deleitarem-se mais com o prazer da conversação. A segunda e a terceira 
que não se opõem, mas antes “complementam” a primeira: uma diz: justo é o que 
convém no sentido de restituições e dívidas; é justo que Céfalo se ausente da 
discussão com Sócrates para cumprir o que deve aos deuses, isto é, o sacrifício. A 
outra diz que “justo é a conveniência do mais forte”. Antes de Trasímaco sequer 
tomar parte na discussão, Polemarco diz a Sócrates, “se não fordes mais fortes que 
nós, tereis de permanecer aqui.”21 Convém a Sócrates permanecer no Pireu porque 
convém aos mais fortes; convém a Céfalo se ausentar menos do Pireu porque já 
não tem forças22. Outra imagem que surge antes da pergunta é a vida do justo: 
antes de se perguntar se é melhor a vida do justo ou do injusto, Sócrates já interroga 
Céfalo, a respeito do modo como leva sua vida. 

 
Estes exemplos estão aqui para mostrar-nos a circularidade própria do 

pensamento. Em Filosofia, procuramos sempre pelo mesmo que (re)aparece sob 
novas configurações. A pergunta tem como saída e como chegada o mesmo ‘lugar’ 
– i.e., como afirmamos acima, o princípio. Se por princípio pretendemos pensar 
aquilo que sempre sustenta o ente, aquele precisa, sempre e necessariamente, se 
apresentar e se esconder neste. Se justiça é um princípio, é algo tão fundamental 
como acreditamos (nós, e também Platão), é preciso que ela sempre já tenha se 
dado em toda e qualquer relação humana. O que muda com conhecimento do 
fundamento é a relação mesma para com ele e, consequentemente, para com a vida 
em seu aspecto político mais abrangente. Ou seja, um bom discurso filosófico 
sempre está a colocar em jogo a essência do homem, do mundo e suas complexas 
e multifacetadas relações. Cabe ao pensador atravessá-las por um caminho ditado 
pela pergunta que ele fez. Platão perguntou o que é a justiça. Nós perguntamos o 
que é a arte-técnica. 

É comum para os intelectos tacanhos esperarem uma fórmula, uma “definição 
objetiva”, como quem crê “ser tarefa fácil definir a regra de vida que cada um de nós 
deve seguir para viver da maneira mais proveitosa.”23 Ob-jetivo é algo que está 
sempre fora, em oposição a um sub-jetivo, a um subjaectum, um sub-jacente; 
acostumamo-nos de há muito a nos compreender desta maneira e, entretanto, 
estamos aqui a recusar tal compreensão – moderna. Se falamos de justiça para 
procurarmos sua(s) relação(ões) com a arte-técnica, já procuramos uma fala que há 
de colocar em jogo todo o ser-homem-no-mundo; sem dentro, nem fora: buscamos 
uma fala da unidade, que se imbrica em sua própria circularidade. Não 
contemplaremos ‘de fora’. E também não será correto pensar que contemplaremos 
‘de dentro’, portanto. Contemplaremos desde a fonte, junto de, a partir de. 
Nasceremos juntos, conheceremos: conhecer diz em latim cog-nescere, co-nascer. 

                                                
21 Ibidem. P. 5  
22 “Se eu fosse suficientemente forte para caminhar até a cidade, não precisarias vir aqui.” Ibidem. P. 
6 
23 Ibidem. P. 27 



Há que se perguntar, portanto: onde se mostra, todavia, a pertinência da pergunta 
pela arte-técnica a partir de uma investigação que busca a justiça em si mesma? 

Restituir o que é devido, dar a cada qual o que lhe convém; apesar de não 
esgotarem a justiça numa definição, estas duas frases falam, sem dúvida, a partir de 
uma experiência da justiça. Mostram um dos muitos modos como a 
experimentamos, lidamos com ela cotidianamente. E partindo disso, precisamos 
encontrar o que não está (explicitamente) dito: a restituição ou a conveniência 
pressupõe um certo conhecimento; é preciso saber o quê restituir 
convenientemente, e à quem. Sabendo disso é que Sócrates pergunta: “... a quem e 
o que dá de devido e conveniente a arte que é denominada medicina?”, ao que 
Polemarco responde, “...dá remédios (..) aos doentes.”24  O que se conclui deste 
exemplo? Conclui-se que, mais uma vez, Platão assume como pré-compreensão 
que ser possuidor de um saber sobre alguma esfera do real é ser possuidor de uma 
tékhne.25  De saída, a justiça é tratada como uma tékhne: “a quem e o que dá a arte 
que chamamos justiça (dikh)?” 26. A tékhne é um pilar do edifício d’A República, e 
provavelmente de todo o pensamento platônico, embora não nos caiba agora esta 
análise. O que nos cabe é indagar por este lugar privilegiado no qual a tékhne está 
posta – mesmo que a justiça em si mesma mostre a insuficiência de ser chamada de 
arte – e perguntar a partir dele: como Platão caracteriza a tékhne? Partiremos, pois, 
de três sentenças extraídas do primeiro e segundo livros, sentenças estas que 
recapitulam, norteiam e fundamentam a essência da tékhne como compreendida n’A 
República. Por último, retornaremos à pertinência da relação entre tékhne e dike.  
 

a) Primeira sentença sobre a tékhne:  
 
Os homens se relacionam porque precisam de [produzir] muitas coisas. 27 Se a 

justiça só pode ser vista nos relacionamentos entre os homens, nada mais correto 
do que buscar o porquê de os homens se relacionarem; por isso, a decisão de 
produzir no logos uma cidade, desde o princípio a partir das necessidades.28 A 
dificuldade de uma caracterização da justiça “no particular”, isto é, buscando-a nos 
indivíduos justos ou injustos fez com que Sócrates percebesse a necessidade de 
colocar a questão a partir de outras bases. Os homens precisam produzir muitas 

                                                
24 Ibidem . P. 11 
25 Basta observarmos como de saída, no diálogo homônimo, o sofista é tratado como um artífice, 
sendo comparado ao pescador; ou como no Protágoras e no Íon temos Sócrates indagando 
insistentemente a cerca da especificidade da tékhne, isto é, do saber de cada um deles: a 
Protágoras, pergunta: “o que pretendes saber para poder ensinar a virtude?” e a Íon: “saber Homero 
é saber o quê, afinal? É ser poeta?”, etc. 
26 Ibidem. Idem.  
27 “O que causa o nascimento a uma cidade (...) é a impossibilidade que cada indivíduo tem de se 
bastar a si e a necessidade que sente de uma porção de coisas;”; “... um homem une-se a outro 
homem para determinado emprego, outro ainda para outro emprego e as múltiplas necessidades 
reúnem na mesma residência um grande número de associados e auxiliares;”.  
28 Ibidem. P. 54 



coisas; por isso se relacionam, seja de modo justo ou injusto – em torno de seus 
afazeres, os homens se completam. Melhor dito, precisam produzir e re-produzir a 
vida mesma; justiça já se coloca desde sempre como mediadora das relações 
sociais. Para haver algum agrupamento em torno de certas artes (como a agricultura 
e demais atividades de subsistência) tem de haver necessariamente alguma relação 
com justiça. Até mesmo uma associação entre ladrões pressupõe algum acordo 
igualitário entre eles. Por isso, tékhne aparece não como um simples saber fazer, 
mas como um princípio de caracterização da essência do homem enquanto tal. No 
Protágoras, como vimos, tem espaço a discussão da relação entre tékhne e política. 
O  mito de Prometeu apontou para a condição ontológica das artes: a falta 
(adinamia) constitutiva do homem. Platão, nesse ponto, aponta para essa adinamia 
em escala social, como fundamento necessário para o estabelecimento de qualquer 
cidade. 
 

b) Segunda sentença sobre a tékhne:  
 
Um artífice não erra.29 Esta assustadora frase é dita, sem mais delongas, por 

Trasímaco. Aqui pretendemos evitar certas interpretações do pensamento platônico 
que julgam ser apenas Sócrates a “voz verdadeira” de Platão em seus diálogos30. 
Por isso, recusaremos uma atitude de certo desprezo pela fala do sofista. Muito pelo 
contrário, julgamos que a defesa da injustiça feita por Trasímaco no primeiro livro d’A 
República diz muito. Se ficarmos presos ao aspecto sofístico da afirmação, diremos 
tratar-se simplesmente de um princípio lógico, que posteriormente será formulado e 
pensado por Aristóteles, a saber: o princípio de identidade – não é possível que uma 
coisa seja e não seja ao mesmo tempo sob as mesmas circunstâncias. E Trasímaco 
afirma, “no mesmo instante e enquanto se engana”. Assim, bastaria recorrermos às 
Refutações Sofísticas de Aristóteles para mostrar que faltava no discurso do sofista 
um pleno conhecimento das categorias, da modalidade, etc. Não pretendendo uma 
absoluta negação deste aspecto lógico, consideramos possível outra interpretação. 

Os diálogos platônicos buscam, via de regra, a essência de algo. Essência no 
pensamento platônico é a forma, o aspecto (eidoj), a idéia (ideia); ou ainda, como 
podemos ver no Parmênides e no Sofista, o modelo (paradeigµa). Não se trata 
deste ou daquele ente, mas daquilo que caracteriza todo e qualquer ente enquanto 
tal. A decisão de trazer à tona uma cidade, pelo logos, quer dizer: deixemos 
aparecer o que constitui, fundamenta e governa toda e qualquer cidade. A partir 
disso é que afirmamos acima que a tékhne é um princípio de caracterização da 
essência do homem enquanto tal.  

                                                
29 “Por acaso consideras médico aquele que se engana em relação aos doentes, no mesmo instante 
e enquanto se engana? (...) Para falar com precisão, (...) nenhum artesão se engana. Aquele que se 
engana o faz quando a ciência o abandona, no instante em que não é mais artesão;”. Ibidem. P. 22-
23. 
30 O trecho do mito de Prometeu citado acima, por exemplo, foi dito pela personagem Protágoras. 



A frase de Trasímaco é anterior, cronologicamente, à proposta socrática de 
fundar uma cidade no logos. Naquele momento, em que a doxa (opinião) ainda era o 
ponto de partida, ainda era preciso clarificar o quanto possível a essência da tékhne, 
pois, haveria de ser construída a polis dos perfeitos-artífices um pouco mais à frente. 
Perfeito aqui quer dizer: per-feito, per-fazido, feito até a completude; os artífices que 
assumirão a Polis platônica são per-feitos por se conformarem perfeitamente ao que 
é próprio de seus saberes; cada artífice desta Polis será, emblematicamente, a 
apresentação do modelo, da idéia de sua arte. Ora, as idéias são para Platão o que 
há de “mais real”, no sentido de possuírem a primazia ontológica na relação 
fundante-fundado. Por isso a frase de Trasímaco cuidará de deixar claro que, para 
uma visualização paradigmática (kaq’auto) da justiça, será preciso também ver as 
artes paradigmaticamente, assim como a própria Polis. Isto quer dizer: não será este 
ou aquele sapateiro, este ou aquele governante, etc.: antes, tratar-se-á do sapateiro 
enquanto tal, do governante enquanto tal – dos artífices enquanto tais. A República 
se configura, pois, como uma tentativa de visualização da essência da justiça, 
perpassada pela visualização da essência das artes e da Polis. Justiça é aquilo que 
se mostra nos relacionamentos dos homens, que se relacionam na Polis por 
precisarem mutuamente das artes uns dos outros.            

  
 
c) Terceira sentença sobre a tékhne:  
 
A medida da arte é a medida do possível.31 Esta frase soa a partir de uma fala 

de Glauco, no segundo livro, continuando o projeto de Trasímaco de defender a 
injustiça para que fosse possível a Sócrates, posteriormente, elogiar a justiça em 
toda sua propriedade. É nas falas de Glauco que Platão começa a separar de 
maneira cada vez mais aguda essência e aparência. Antes que nos objetem que a 
continuidade da fala de Glauco diz “se se engana em algum ponto, é capaz de 
corrigir o erro” e que isto contradiz a segunda sentença comentada, diremos, com 
certo sotaque aristotélico: é preciso ver o que cabe e o que não cabe a cada modo 
de manifestação do real. Glauco analisa a vida do injusto, portanto, fala desde o 
cotidiano, do factual, do ôntico. A fala de Trasímaco, ao contrário, quer falar desde o 
essencial, o ontológico. Há uma fundamental diferença de caminho: em grego, ‘odoj 
– diferença de método (µeta ‘odoj): para o fundamento ou a partir do fundamento. 

“Distinguir o impossível do possível” diz: ser possuidor de uma visão que 
antecipa a realidade como e enquanto possibilidade. O marinheiro hábil antecipa, de 
acordo com a maré, o vento, e etc., o que lhe será possível executar e, assim agindo 
poderá novamente ser excelente. Em termos platônicos isso quer dizer agir segundo 
a natureza, kata fusei. Não há, de maneira separada para depois serem 
justapostas, uma natureza da arte, outra do homem e outra do real; ao contrário, agir 

                                                
31 “... aja como artesãos hábeis [...], (que) distingue na sua arte o impossível do possível...” P.45 



segundo a natureza é agir segundo o nexo que reúne todos estes elementos em sua 
unidade con-juntural. O artífice é aquele que, segundo a medida da sua arte, se 
relaciona diretamente com este nexo, antecipa-o e age.  

     Arte-técnica em sentido grego, portanto, mostra-se não como um simples 
saber fazer manual. E tampouco como a apoteose moderna da “bela” arte. Toda 
arte, enquanto arte, é bela para o grego, uma vez que extrai de si mesma e de sua 
relação com o possível sua própria medida. O fato de os homens não serem iguais, 
de serem dotados de capacidades e aptidões distintas para as diversas artes, faz 
com que estes se agrupem, se relacionem. E o preceito diretor da Polis contemplada 
pelo logos é a manutenção da unidade de cada artífice: ao invés de cada um cuidar 
de tudo aquilo que precisa para si, cada um cuida daquilo que faz melhor da melhor 
maneira possível, para si para os outros. Justiça aparece como condição de 
possibilidade de qualquer associação humana. Nenhuma relação prosperaria sem 
essa possibilidade de trocas numa justa medida. E esse é exatamente o desafio 
para as Polis concretas ou ônticas: encontrar sua justa medida prescindindo de uma 
prescritividade moral e política exacerbada. Possibilitar que cada um seja seu melhor 
possível para que a polis ela mesma seja a melhor possível – eis uma polis 
conforme à natureza, conforme à Idéia. 
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