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Pretender lançar as bases para uma compreensão radical do logos (logoj) a 

partir da obra de Platão, principalmente do diálogo Sofista, não é tarefa pequena. 

Primeiramente, devido à riqueza semântica do termo, traduzido por discurso, 

linguagem, palavra, definição, discussão, entre outros; segundo, pelo abismo 

histórico que nos separa da Grécia antiga, o que torna extremamente difícil o 

acesso a uma compreensão que tente não projetar no texto o que a ‘atualidade’ 

quer ver, e, por último, o peso que um termo como esse adquire num discurso 

filosófico, onde são confrontados os próprios limites da linguagem. Tentaremos, 

ainda assim, até onde nos for permitido, vislumbrar um possível caminho.  

Não por acaso referimo-nos aos limites da linguagem. Estes são, em última 

instância, o que o Sofista nos permite entrever através de suas aporias: os limites 

do logos. Já aqui nos será importante perceber como a compreensão grega de 

mundo parece diferir da nossa; costumamos acreditar que limites são 

incapacidades, barreiras que podem, de alguma maneira, diminuir o “mérito” de 

algo. Os gregos, entretanto, têm como positivos os limites, sendo estes aqueles 

que possibilitam os os con-tornos e dos en-tornos das coisas, aquilo que as 

define, de-limita. Desta maneira, conhecer os limites do logos é viabilizar o acesso 

a ele mesmo e por ele mesmo. 

O Sofista é, pois, um logos sobre o logos. Trata-se de um marcante traço 

estilístico de Platão, o recurso metalingüístico a imagens; suas personagens 

condutoras (Sócrates, na maior parte dos textos) tendem, reiteradamente, a 

mostrar o que procuram enquanto investigam, procuram respostas já 

respondendo – há que se observar todo o processo e não só a conclusão. No 

Sofista tal circularidade se mostra com uma característica peculiar: o logos, 

mesmo não sendo o objeto da investigação, entrelaça-se a esta, pois é ele o 

                                                
1 Artigo resultante de pesquisa em iniciação científica CNPq, sob orientação da prof.ª Carla Francalanci, 
entre 2006-07, pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES. Dedico a professora Carla este trabalho.  



âmbito de realização do objeto, o sofista – o que torna o diálogo uma espécie de 

meta-logos. A busca pela caracterização do gênero sofístico mostra um estranho 

entrelaçamento entre filósofo e sofista, entre Ser e Não-Ser, mediado pelo logos. 

Ambos – sofista e filósofo – habitam, por assim dizer, o logos. Este, mesmo não 

sendo a questão principal do diálogo, sempre se encontra presente indiretamente, 

manifestando-se a partir de diferentes perspectivas. A primeira delas seria, então, 

como “dar o logos” do sofista? Ou seja, como através do logos dizer o logos do 

sofista?2 Aprofundemo-nos neste ponto. 

Neste momento inicial, o próprio Platão parece-nos bastante claro. O Estrangeiro 

de Eléia – condutor do diálogo – propõe ao seu interlocutor Teeteto que ensaiem 

com um exemplo menor o que pretendem fazer a respeito do sofista. Tal exemplo 

é o pescador com anzol. Se nos for permitido tomar este exemplo “metodológico” 

como uma possibilidade de se “dar o logos”, temos que: a) para tal, procede-se 

por divisão de gêneros em pares; e b) em se tratando de alguém que possua uma 

arte-técnica (tecnh 3) esse processo genealógico possibilita descrever o como e o 

quê de tal arte. É forçoso observarmos que o logos, assim como a tékhne, deve 

necessariamente reportar-se a um “algo”, um “quê” – um “tí” -, como nos indica 

esta passagem: “Um discurso, desde que ele é, é necessariamente um discurso 

sobre alguma coisa (tinoj einai logon); pois sobre o nada é impossível haver 

discurso.”4 Ao dar o logos do pescador, Platão nos mostra o seu “ti” (seu “quê”, 

seu “próprio”), assim como o distingue de outros artífices através do como de sua 

tékhne, compreendida como um encaminhamento possível para um “ti”: 

“Chegamos, pois, a um acordo, tu e eu, a respeito da pesca por anzol; e não apenas a 

respeito do seu nome mas, sobretudo, relativamente a uma definição (logon) (...) 

consideradas as artes em seu todo, uma metade inteira era a aquisição; na aquisição 

havia a arte da captura, e nesta, a caça. Na caça, a caça aos seres vivos, e nesta a caça 

aos aquáticos. Da caça aos aquáticos, toda a última divisão constitui-se da pesca, e na 

pesca, há a pesca vulnerante e nela a pesca por fisga. Nesta última, a que golpeia de 
                                                
2 PLATÃO, Sofista, 218c. 
3 O termo grego tecnh (tékhne) é normalmente traduzido por arte, e é de onde provém nosso 
vocábulo ‘técnica’. Ressaltemos que a distinção a qual estamos acostumados a fazer entre “belas 
artes” e “artesanato” tem seu começo na Renascença. Tékhne se refere fundamentalmente a um 
saber fazer, e nesse sentido originário e mais abrangente, não distingue o carpinteiro do pintor, ou 
o sofista do pescador com anzol. 
4 Ibidem, 262e.  



baixo para cima, por tração ascendente do anzol, recebeu seu nome de sua própria 

maneira de proceder (...) – e essa era a própria forma que procurávamos.” 5 

 

Notemos ainda que a necessidade de se proceder por divisão demonstra que 

houve uma reunião anterior, que se trata de saber o que é reunido sob o nome 

“pescador”. Ao que parece, é próprio do logos caminhar por reuniões e divisões, 

como podemos ver nesta passagem onde se trata de distinguir a produção da 

aquisição: “A agricultura, (...) todo o trabalho relacionado ao (...) composto e 

fabricado, (...) a imitação, não podem, como um todo, merecer um único nome?”, 

e sua resposta, “Produção é o nome em que todas elas necessariamente se 

incluem.”6 Recorramos também a outro importante diálogo platônico – Fedro – 

visando corroborar nossa tese: ao discutir as características que podem levar um 

discurso da condenação ao elogio, ou em outras palavras, o que torna um 

discurso um bom discurso, Sócrates afirma haver dois processos a serem 

observados, sendo o primeiro “... abarcar num só golpe de vista todas as idéias 

esparsas de um lado e de outro e reuni-las em uma só idéia geral a fim de poder 

compreender, graças a uma definição exata, o assunto que se deseja tratar.”, e o 

segundo, “saber dividir novamente a idéia geral nos seus elementos, nas suas 

articulações naturais, evitando porém mutilar qualquer um dos elementos 

primitivos como faz um mau trinchador”.7 O traço fundamental da divisão em 

pares é a oposição, visto que se trata de separar o semelhante do semelhante, 

isto é, o que parece do que realmente é, e, por isso torna-se imperativo encontrar 

o maior distanciamento possível – limite – dentro de uma mesma reunião (ex. 

dentre as artes (teknai) distinguem-se a aquisição e a produção, como limites); 

em outras palavras, a oposição instaura os limites. Tais divisões são manifestas 

pela própria reunião do logos, ou, dito de outra forma, se através do logos há uma 

reunião, ele próprio pode mostrar as divisões, desde que não sejamos “maus 

trinchadores”. 

                                                
5 Ibidem, 221 a-b-c. 
6 Ibidem, 219a-b: grifos nossos. 
7 Idem, Fedro, p. 255-256. Grifo nosso. 



Observemos que o exemplo do pescador com anzol não é tão “desinteressado” 

quanto pode parecer à primeira vista. Nesta escolha, já se procedeu a uma 

reunião, a saber, do sofista e do pescador como possuidores de uma tékhne, por 

isso “o método (...) será, certamente, de algum proveito ao fim que perseguimos”8, 

i.e., dar o logos do sofista.  Não obstante, inicialmente este método conduz a seis 

possíveis diferentes definições (logoi) do mesmo sofista, o que mostra a enorme 

dificuldade de agarrá-lo com o logos.9 Será o método, portanto, inadequado? Se 

reunião e divisão perfazem o próprio modo de ser do logos, será este incapaz de 

se apoderar do ardiloso sofista? Parece-nos, contudo, mais plausível que a tecnh 

própria do sofista não tenha sido ainda avistada. O Estrangeiro lança mão do 

seguinte questionamento: 

 
“Não crês, que, quando um homem se nos apresenta dotado de múltiplos misteres, ainda 

que para designá-lo sob o nome de uma única arte, trata-se apenas de uma aparência, 

que não é uma aparência verdadeira, e que ela, evidentemente, só se impõe, a propósito 

de uma dada arte, porque não sabemos nela encontrar o centro em que todos esses 

misteres vêm unificar-se, ficando nós, dessa forma, obrigados a dar, a quem for assim 

dotado, vários nomes em lugar de um só?” 10 

 

O que está em jogo aqui é: como e por que reunir sob uma mesma tékhne, um 

único nome, uma pluralidade de tékhnai distintas? Trata-se, pois, de uma tékhne 

que torna possível parecer outras, isto é, de uma imitação ou mimética. 

Lembremo-nos que afirmamos acima que, numa busca pelo logos próprio de 

certa tékhne, trata-se de separar o semelhante do semelhante. Ora, o papel da 

mimética é justamente produzir semelhanças, obscurecer os limites; o que mais 

poderia ser uma imagem senão “um segundo objeto igual, copiado do 

verdadeiro”11? A questão se torna ainda mais intrincada quando atentamos para o 

                                                
8 Idem, Sofista, 219a. 
9 Os seis diferentes lovgoi sob os quais foi possível encontrar o sofista são: 1) caçador interesseiro 
de jovens ricos; 2) negociante por atacado das ciências da alma; 3) negociante a varejo destas 
mesmas ciências; 4) produtor e vendedor das mesmas; 5) erístico ou contraditor mercenário e, 6) 
refutador que purifica a alma dos obstáculos ao conhecimento – esta última dando margem a 
controvérsias, pois, não seria este um logos do filósofo? (cf. Sofista, 231d-e) – Retornaremos aqui. 
10  Ibidem, 232a. 
11 Ibidem, 240b. 



estatuto ontológico de tal afirmação: como é possível parecer sem ser, ou, 

tradicionalmente falando, não ser? E ainda mais, quando consideramos suas 

conseqüências para o logos, isto é, um logos que possa dizer sem ser, ou dizer o 

que não é, é, de algum modo, um logos falso. 12 

No trecho citado acima (219a-b) a respeito da arte da produção (poihtike), vimos 

que a mimética está incluída como um de seus “sub-gêneros”. A discussão sobre 

o estatuto da mimética é recorrente em diversos diálogos platônicos e, por isso, 

julgamos ser necessário analisá-la. Ainda no Sofista, (265b) o Estrangeiro 

procede a uma análise da produção, distinguindo uma produção divina e outra 

humana. Tal divisão pode nos parecer estranha a princípio, mas vejamos como, 

anteriormente, foi nos apresentado o logos da arte produtiva, a saber, como arte 

“... das coisas que do não-ser anterior foram tornadas ser...”13 ; ora, todas as 

coisas “naturais” (animais, plantas, sementes, etc.) ou foram produzidas por uma 

arte divina ou se engendraram a si mesmas por sua própria natureza; o 

Estrangeiro, todavia, prefere a primeira opção. De qualquer modo, o que aqui está 

em questão é que, de alguma maneira, tais entes “foram tornados” entes. 

Retornando, portanto, temos uma poiesis natural ou divina e uma poiesis humana. 

Em ambas é apontada uma nova divisão, entre a produção de realidades e a 

produção de imagens; da poiesis divina surgem os chamados “entes naturais” e 

também suas imagens (como “aquelas que nos vêm no sono, (...) [e] a sombra 

que projeta o fogo”) assim como da poiesis humana surgem coisas (“como pela 

arte do arquiteto se cria uma casa real”) e suas imagens (como “pela arte do 

pintor, uma outra casa, espécie de sonho apresentado pela mão do homem a 

olhos despertos”)14 . Esta dualidade presente na própria estrutura do real vem nos 

mostrar certa positividade da mimética, uma vez que as imagens desvelam-se 

conjuntamente com os próprios entes. Se retomarmos a passagem que utilizamos 

como prelúdio ao problema da mimética (232a), notaremos que o Estrangeiro 

afirma que a imagem (ou aparência) produzida pelo sofista não é uma “aparência 

                                                
12 Ibidem, 237a. 
13 Ibidem, 219b. 
14 Ibidem, 266c. 



verdadeira”15, isto é, o problema não se funda na aparência enquanto tal, mas 

numa modalidade da mesma. Torna-se, portanto, imprescindível tentarmos 

investigar o logos à luz da mimética.  

No diálogo Protágoras, Platão retoma um importante elemento da cultura grega: 

sua mitologia, narrada desde os tempos arcaicos por poetas como Homero e 

Hesíodo. O mito especificamente em questão é o mito de Prometeu. No início de 

uma discussão sobre a possibilidade de a virtude ser ensinada, Platão utiliza-se 

do mito, na boca de Protágoras, 

 
“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 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.” 
16 

 

Em geral, destaca-se nesse trecho a significação etimológica dos nomes das 

personagens: Pro-meteu é aquele que vê antes, que possui certa pré-vidência; 

Epi-meteu, ao contrário, é aquele que só é capaz de ver e refletir após os 

acontecimentos. A distribuição dos poderes ou dons perpassa todos os animais, 

uns recebem força, outros velocidade, outros garras, outros ferocidade, enfim, 

recebem o necessário para perpetuarem-se no mundo. Contudo, 

 
“... por não ser assim tão sábio, a Epimeteu escapou que gastara todos os poderes na 

distribuição com os irracionais (eij ta aloga). 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.”17  

                                                
15 O próprio Platão observará a necessidade de se proceder a uma distinção entre os modos da 
imagem (cópia – eikon – e simulacro – fvntasµa) (cf. Sofista, 235d-236c), como veremos 
adiante.  
16 Idem, Protágoras, 320-d. 
17 Ibidem, 321-d. 



Diante de tal situação, 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”18. É importante nos apercebermos de que se trata de uma leitura 

própria do mito; Platão não o transcreve tal como presente em Hesíodo ou outro 

poeta, mas já nos apresenta o mito interpretado. Numa das versões de Hesíodo, 

na Teogonia, instaura-se a discórdia entre Zeus e Prometeu por este servir-se de 

um ardil sacrificial e, só então, Zeus toma o “fogo natural” dos homens, o que leva 

Prometeu a roubá-lo novamente. Entretanto, há uma mudança radical, pois a 

partir disso o homem não mais participa do divino – o que era promovido pelo 

fogo “natural” -, ou melhor, possui uma participação secundária, aproximada, 

promovida por um “fogo técnico”. 19 Não obstante, a interpretação de Platão não 

se opõe diretamente à maneira como o mito é posto em Hesíodo, mas vem 

mostrar-nos que nosso filósofo interpreta o fogo – seja divino, seja humano – 

como sendo o próprio logos. Por virem roubados, ambos, o fogo (puro) e a arte 

(tecnh) – “pois sem o fogo era impossível que alguém dela [tecne] se utilizasse” – 

julgamos plausível que Platão tenha pretendido expor uma relação fundamental 

entre o logos e a tékhne20 para a sobrevivência humana, isto é, do 

entrelaçamento entre saber o “quê” se precisa e “como” se precisa agir para 

sobreviver, em suma, da instauração da linguagem como sendo o lote cabível 

(µoira) aos homens, que se encontravam “nus, descalços, sem cobertores, sem 

armas”.   

Visando tornar mais clara esta relação entre fogo e logos que propusemos, 

recorramos a um outro mito – este criação platônica: o mito da caverna, presente 

                                                
18 ...thn entecnon sofian sin purin.	Ibidem, 321d – grifo nossos. 
19 As expressões “fogo natural” e “fogo técnico” nos foram sugeridas por Lafer, em seus 
instigantes comentários sobre os Erga de Hesíodo: “Com o roubo do fogo divino, Prometeu 
oferece aos homens o ‘fogo técnico’; passa-se, assim, do fogo natural ao fogo cultural”. (Cf. 
Hesíodo, Os trabalhos e os dias. 1990. p. 63). Para a autora, o mito em questão narra a 
instauração da condição humana enquanto tal, e tal evento tem na constituição da linguagem sua 
conditio sine qua non. Na versão da Teogonia “vemos a instauração do sacrifício como forma de 
relacionamento eficaz entre homens e deuses, já que não mais compartilham a mesma 
linguagem” (Ibidem, p. 60), assim como quanto à versão dos Erga afirma, “nesta mistura de terra e 
água – [Pandora] – o primeiro elemento posto, v. 61, é a audén (linguagem humana em potencial), 
configurando este ato a instituição de uma nova forma de comunicação que até então inexistia, já 
que era desnecessária.” (Ibidem, p. 68).     
20 Deixemos esta importante questão da relação entre tecnh e logoj, em toda a sua riqueza e 
especificidade, para uma outra ocasião. 



no livro VII da República. Travando uma discussão com Glauco a respeito da 

educação (Paideia) e da melhor forma de educar os cidadãos, Sócrates lança 

mão da famosa imagem de homens acorrentados no interior de uma caverna, 

forçados a olharem sempre para a parede da mesma; sombras são projetadas 

nesta parede por pessoas e objetos que trafegam fora da caverna frente a uma 

fogueira. Embora nos pareça uma imagem muito estranha, tais pessoas 

“assemelham-se a nós”21, segundo Sócrates. Este prossegue descrevendo o que 

aconteceria se alguém fosse dali arrancado, forçado a sair e olhar para os objetos 

mesmos: primeiro não conseguiria distinguir entre objeto algum, pois a clareza 

machucar-lhe-ia os olhos; depois, paulatinamente acostumar-se-ia com sua nova 

situação, primeiramente olhando as sombras, depois as imagens nos rios, a 

fogueira enquanto tal e, finalmente, o Sol – que Sócrates identificará com a idéia 

do bem (“No mundo inteligível, a idéia do bem é a última a ser apreendida, e com 

dificuldade, mas não se pode apreendê-la sem concluir que ela é a causa de tudo 

o que de reto e belo existe em todas as coisas.”)22. Segundo ele, este que 

consegue através de tão penoso processo contemplar a idéia do bem, deve 

retornar à caverna e colaborar nas questões da Polij, pois se trata de um 

autêntico filósofo. Para nossos fins aqui propostos, analisemos atentamente a 

imagem: as opiniões (sombras) têm sua condição de possibilidade na fogueira, no 

fogo “que ilumina com a força do sol” 23; a situação da caverna enquanto tal não é 

danosa ou condenável, a principio, pois é a situação de todos os homens. O que, 

então, deveríamos aprender ao sermos arrastados para fora da caverna? Em 

nossa interpretação, o mito paidêutico pretende nos conduzir a um diferente olhar 

sobre as coisas imediatas (sombras), perceber que estas não são todo o real 

possível e que são facultadas, em primeira instância, pelo fogo (logos) e pelos 

objetos mesmos fora de nossa caverna. Sem fogueira, não há sombras na 

caverna; sem logos, não há opiniões. Lembrando-nos que a produção natural ou 

divina revela os entes conjuntamente com suas imagens, julgamos que Platão 

esteja propondo o fogo como imagem natural do sol, pois “no mundo visível, ela – 

[idéia do bem] – engendrou a luz e o soberano da luz (...) e é preciso vê-la para 
                                                
21 PLATÃO, República. p. 225.  
22 Ibidem, p. 228. 
23 Ibidem, idem. 



se comportar com sabedoria...”24. Ora, por “soberano da luz” não compreendemos 

senão o logos, que agora se nos apresenta estruturalmente semelhante à própria 

causa de tudo, imagem do próprio Ser. Temos assim um nexo inextrincável entre 

ser e linguagem, em se concedendo plausibilidade às nossas conjecturas. A partir 

do mito de Prometeu temos o logos divino roubado dos deuses, o que deixa os 

homens num estádio zoológico intermediário, entre os animais de um lado e os 

deuses do outro. Interpretamos tal contraposição do logos divino com o logos 

humano como sendo: de um lado, o logos divino, o próprio ser, isto é, o âmbito 

dos deuses é o da promoção do aparecimento do que ainda não é efetivamente 

no mundo; do outro lado, o logos humano (fogo técnico roubado) por sua vez, é 

este que traz à tona (ou à luz) os entes, de acordo com a dinâmica própria do 

logos divino (fogo natural do qual é imagem), ou seja, do Ser. Parece-nos que o 

que Platão propõe como entrelaçamento entre Ser e logos se dá ao modo de uma 

imanência recíproca25, isto é, não se trata de um vínculo externo entre 

instâncias autônomas, mas sim de modalidades de manifestação de uma e 

mesma coisa – o “real” –; ser e logos instauram o real con-juntamente;  “o ser 

está na linguagem porque a linguagem está no ser (e vice-versa)”26. Assim sendo, 

nos aparece uma chave para compreendermos os fracassos aparentes das 

investigações: é forçoso depararmo-nos com algumas das aporias já 

mencionadas, uma vez que a partir delas podemos vislumbrar os limites do logos 

– distingui-lo, delimitá-lo em relação ao ser. Tais “fracassos” são, na verdade, 

pequenas conquistas, lampejos que permitem delinear os contornos do objeto 

investigado, do logos enquanto tal. 

Nossa busca pelo logos do logos nos conduziu até aqui, através da arte da 

produção e da mimética a uma imanência recíproca entre ser e linguagem. Por 

agora, devemos retornar ao ponto que nos apresentou a imagem como problema: 

a possibilidade de aparecer sem ser, ou, expressando-nos mais claramente, o 

problema do Não-Ser – bem como sua imagem refletida no logos, o falso. Se nos 

                                                
24 Ibidem, idem.   
25 Tomamos esta expressão emprestada de Jaa Torrano, em sua belíssima interpretação da 
Teogonia de Hesíodo. “A rigor, não há na Teogonia uma relação entre linguagem e ser, mas uma 
imanência recíproca entre eles.” HESIODO, Teogonia. 2003. p. 29. Grifos no original. 
26 Ibidem, p. 30. 



lembrarmos da origem (ghnoj) do Estrangeiro – Eléia – perceberemos o quão 

cara se torna a questão do Não-Ser. Tradicionalmente os eleatas, seguidores de 

Parmênides e Zenão, são considerados defensores da inefabilidade, da total 

impossibilidade do Não-Ser, assim como da identidade e da unidade absolutas do 

Ser. É necessário que nosso Estrangeiro, como um autêntico filósofo, re-visite 

suas teses de origem, bem como suas tradicionais oposições – em suma, a antiga 

querela metafísica do uno e do múltiplo. E a questão fundamental é que o logos 

do Ser parece ainda mais difícil de desvelar que o do Não-Ser. Ainda assim, a 

partir da definição de imagem citada acima – algo que pode parecer sem Ser -, é 

necessário reconhecer “a contragosto que, de alguma forma, o Não-Ser é”27, 

entrelaçado ao Ser de uma maneira extremamente complexa. O “segundo objeto 

igual” não é a coisa mesma, mas de alguma maneira é, é algum ser, sob a 

modalidade de imagem da coisa. Percebamos que os caminhos tomados por 

Platão até esse ponto constantemente o conduzem a alguma aporia, como os 

seis diferentes logoi do sofista e a barreira do falso. O processo de reuniões e 

divisões por gênero parece, em última instância, nos conduzir ao último dos 

gêneros, gênero de todos os gêneros, isto é, o Ser enquanto tal.  

Lembremo-nos que o falso somente se nos apresentou como um problema a 

partir das considerações sobre a imagem e sua produção e que, já naquele ponto, 

percebemos que seria necessário acompanharmos Platão na distinção entre os 

dois modos fundamentais de se produzir imagens, a saber, desde a semelhança 

(eikon) e desde a aparência (fantasµa)28. O falso e a imagem possuem uma 

possibilidade de parentesco, quando encarados como algo que é (algo) mas não 

é “o” algo — o original, no caso da imagem, o verdadeiro no caso do falso. A 

questão que então se coloca é: como é possível tal ‘substituição’?    

Após re-visitar as teses de seus predecessores sobre o ser, Platão percebe que 

nenhuma delas foi clara o suficiente para um encaminhamento radical da questão. 

O ser não pode ser redutível ao repouso, ou ao movimento, ou às formas e etc. É 

                                                
27  PLATÃO, Sofista, 240c. 
28 Cf. FRANCALANCI, Carla. 2006. p. 50. (“Os termos eikón e phántasma se encontram 
traduzidos para o português, em geral, por cópia e simulacro, respectivamente. Preferi empregar 
as traduções semelhança e aparência, por considerá-las mais fiéis ao espírito do texto”.) 



preciso, antes, que o ser seja resguardado de uma definição obtusa e que, como 

a dificuldade sobre ele é tão grande ou talvez maior que aquela surgida ante as 

indagações sobre o não-ser, que se aguarde, acreditando que quando um se 

revelar, revelar-se-á também o outro29. Abstendo-se, então, de procurar uma 

definição nestes moldes, [o que, a propósito, não inviabiliza sua proposição 

anterior, a saber, do ser como capacidade, potência (dunaµij)30, como será visto] 

Platão expõe a famosa tese da Comunidade dos Gêneros. Tal tese é guiada por 

uma simples pergunta: é possível a participação? Em outros termos, o que é 

entrelaçado pelo logos quando este predica? Segundo o Estrangeiro de Eléia, o 

homem não é as grandezas, vícios ou virtudes que lhe são atribuídas nos 

discursos, mas possui a capacidade de delas participar31. Quando se afirma que o 

movimento e o repouso, ambos são, o que se afirma afinal? Nada mais que dizer 

que ambos participam da existência, do ser, sendo este [o ser], algo de diferente, 

algo de outro que movimento e repouso. Quando se afirma, por outro lado, que o 

repouso é repouso, nada mais se afirma que o repouso é ele mesmo, afirma-se a 

participação na identidade. Tais exemplos são o bastante para o Estrangeiro 

propor então a tese dos gêneros supremos (µegista ghne): o ser, o movimento, o 

repouso, o mesmo e o outro são os gêneros com os quais a realidade tem 

maximamente [capacidade de] participação; visto desta maneira, algo é sempre o 

mesmo que si próprio e outro que os demais.  O grande avanço aqui é o fato de 

se considerar as coisas sempre em relação a outras ou a si mesmas; isto significa 

que a investigação dialética sempre desemboca nos géne: qualquer coisa 

participa do ser, do mesmo, do outro e ou está em repouso ou em movimento. 

Assim estão garantidas, portanto, a identidade e a alteridade, o que constitui um 

passo fundamental para voltarmos nossos olhos sobre a relação com o logos e 

com o falso.   

Com isso, o não-ser passa a ser considerado sob a égide da alteridade; sua 

forma é a forma do outro32; tomar pelo mesmo algo que, sob certas relações, é 

                                                
29 PLATÃO, Sofista. 250d-251a. 
30 Ibidem. 247d-e. 
31 Ibidem. 251b. 
32 Ibidem. 259a. 



outro, eis uma das condições de um discurso falso33. Não se trata mais de 

considerar, como fizeram diversos intérpretes de Parmênides, de uma oposição 

radical, de algum oposto do ser – a partir da alteridade, cada ser (ente) está 

circundado de diversos “outros-que-não-ele-mesmo”, i.e., não-seres. Temos, 

então, uma nova consideração sobre o ser: é a capacidade (dunaµij), não apenas 

de agir (poiein) sobre algo ou sofrer (paqein) a ação de algo, mas também de 

relação, de participação (koinonia); trata-se, de uma maneira indireta, de uma 

total recusa às hipóteses absolutizantes do diálogo Parmênides. Assegurando a 

positividade do não-ser e, conseqüentemente, do falso – considerando também a 

participação do logos no seio do ser34 – ,  Platão torna possível o enquadramento 

do sofista como embusteiro, enganador, falseador. 

Já havíamos preludiado esta nova consideração ontológica quando analisamos os 

argumentos platônicos sobre a produção de imagens: as imagens são 

ontologicamente fundadas, isto é, a cada ente que se revela, revelam-se também 

suas imagens (sombras, reflexos, sonhos); a cada ser revelado, múltiplos não-

seres (outros) aparecem ao redor. Sendo o logos aquele que possibilita ao 

homem recolher o que aparece, estamos sempre a cada vez rodeados de não-

seres e de possíveis falsos. Sendo a imagem aquilo que, por definição, é outro 

que não o mesmo, i.e., é não sendo, podemos assim visualizar um possível nexo 

de compreensão: a imagem pode nos dar acesso ao falso (bem como ao ‘real’, 

como veremos), desde que não compreendamos todas as imagens a partir de 

uma relação de verdade-falsidade (ou seja, absoluta identidade); o real é sempre 

duplo e, em sendo a ele imanentemente recíproco, assim também é o logos; a 

partir da sustentação desta ‘alteridade ontológica’ passamos a pensar esta 

discussão da relação entre imagem e falso. 

Diante do problema de enquadrar o sofista como produtor de imagens, o 

Estrangeiro vê a necessidade de distinguir, entre os já citados, dois modos 

fundamentais de ser imagem: semelhança (eikon) e aparência (fantasµa). 

Segundo ele, uma imagem semelhante é uma imagem fiel a um modelo 
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(paradeigµa) que requer, por isso mesmo, uma certa apreensão antecipada 

deste; requer que se olhe tal imagem desde o lugar a partir de onde se faz 

imagem; uma imagem aparente se parece verdadeira porque é uma imagem que 

pretende transpor essa distância, imagem que, por assim dizer, traz para a 

proximidade aquilo que se encontra distante e que, por isso mesmo, precisa 

“corrigir” certas dimensões, uma vez que o modelo não se faz visível numa tal 

apreensão35. Como num sonho, que enquanto nos aparece é tão real que 

precisamos acordar, dele nos distanciar para percebermos que se tratava de uma 

aparição (fantasµa). É-nos imperativo rememorar que consideramos o 

relacionamento ser-logos ao modo de uma imanência recíproca, digamos, 

‘imagética’. O próprio produzir-se do real (fusij) manifesta seu outro, sua imagem 

(logoj); compreendido desta forma, o logos não pode senão produzir, ele 

mesmo, também imagens. Como pensarmos, então, a relação entre os discursos 

e os modos da imagem, bem como a possibilidade do falseamento? 

A questão principal do diálogo é a pergunta pelo sofista. Essa pergunta, até onde 

nos tem sido permitido interpretar, é guiada por um modo peculiarmente platônico 

de perguntar pela especificidade, pela tecnh. O modelo paradigmático do ensaio 

da investigação é o pescador com anzol, e através dele vemos o logos operar 

suas reuniões e disjunções dialéticas para mostrar o que lhe é próprio (ti), como e 

sobre o quê atua sua tecnh 36. Observando de maneira panorâmica outros 

diálogos de Platão podemos ver, por exemplo, como Sócrates pergunta 

incessantemente pelo métier de Protágoras, no diálogo homônimo; o que é 

ensinado por este sofista? Qual sua tecnh? Ou ainda, como a pergunta pela 

justiça na República é tematizada exemplarmente a partir das habilidades 

específicas dos artífices: se alguém precisar de conselhos justos sobre o melhor 

investimento a fazer num barco, perguntará a um navegador, não a um médico. 

Estes exemplos servem para nos fazer pensar: o que há no discurso dos artífices 

sobre seus respectivos saberes para legitimar sua superioridade sobre outros 

discursos?  

                                                
35 Ibidem. 235a-236d. 
36 Ibidem. 219a-221c. 



Dissemos que uma imagem que procede por semelhança (eikon) se assemelha 

obedecendo a um modelo, um paradeigµa. Cabe-nos, contudo, tentarmos 

proceder a um esclarecimento de modelo, parádeigma, ou em última instância, 

realidade, em sentido platônico. Pois bem, seríamos demasiado desajeitados se 

não nos ativéssemos ao fato de Platão ser considerado, ao longo da história do 

Ocidente, como o ‘filósofo das idéias’; se esquecêssemos que, em nossa 

linguagem cotidiana, vemos o termo ‘platônico’ ser utilizado como sinônimo de 

idílico, de ‘ideal’ em um sentido extremamente pejorativo. Contudo, cabe 

pensarmos como compreenderemos a noção de idéia no pensamento platônico, 

bem como verificaremos se tal noção permite a interpretação que viemos, até 

então, esboçando. Vejamos o que Platão diz, através de Sócrates, ao filósofo 

Parmênides, em diálogo homônimo:  

  
“...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).” 37 

 

Mas, não tem sido com base em afirmações desta espécie que têm se sustentado 

as interpretações que afirmam o afamado ‘dualismo platônico’? A afirmação de 

realidades primeiras, ‘ideais’, em detrimento ao mundo ‘material’, que daquelas é 

apenas cópia? Ora, se observarmos esta passagem sem nos descuidarmos do 

que já foi exposto, vislumbraremos uma outra possibilidade. Falamos de 

participação, de ser como dunaµij, capacidade de mútuas relações; falamos 

também de uma duplicidade ontológica constituinte, da positividade de ser 

imagem. Sócrates nos afirma que tais relações se dão desde um modo de 

assemelhar-se a um paradeigµa; o Estrangeiro de Eléia, por sua vez, nos diz que 

tal assemelhar-se acontece como um modo peculiar de participação, como por 

exemplo é “(...) na posse e na presença (parousia) da justiça que as almas assim 

se tornam justas...”38: não se trata portanto, nem de uma realidade “de primeira 
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mão” opondo-se a uma realidade de “segunda mão”; tampouco de uma oposição 

do tipo matéria x forma, sensível x inteligível (lembremo-nos que o próprio 

Estrangeiro recusou uma redução do ser às formas inteligíveis); trata-se muito 

mais de uma tentativa de mostrar o que é próprio do modo de ser do homem: 

sempre já estar em alguma relação com a verdade. Relação esta que não possui 

o modo da posse, de uma verdade que se possa assegurar e dispor; por isso 

mesmo, Platão prefere criar uma imagem belíssima que tente assemelhar-se a 

esse próprio do homem, ao invés de arriscar uma definição, o que, por definição, 

se pretende asseguradora. Tal passagem se encontra no Fedro, o famoso mito da 

parelha alada. Sócrates afirma que antes de possuírem um corpo, as almas 

participam de um cortejo de almas guiado pelos deuses, e representa as almas 

como uma carruagem alada que possui dois corcéis e um guia. Tal cortejo se 

dirige para o limiar da abóbada celeste, para que, a partir desta posição, possam 

ser contempladas, em todo seu esplendor, as idéias do bem, da justiça, da 

beleza, etc. As almas dos deuses percorrem o trajeto facilmente, enquanto as 

outras, por possuírem um cavalo bom e outro ruim, só com muito custo 

conseguem alguns lampejos das idéias. O modo como cada uma destas almas 

contempla as idéias e quais dentre estas apreende com maior ou menor 

discernimento, é próprio das condições de cada alma. Seguindo este mito, o que 

nos interessa mais diretamente é que “A alma que nunca contemplou a verdade 

não pode tomar a forma humana, (...) [pois]...a inteligência do homem deve se 

exercer segundo aquilo que se chama Idéia”.39 Esta passagem parece nos indicar 

um sentido muito próximo àquele que diz que uma ‘boa’ imagem deve proceder 

de acordo com seu paradeigµa, com a idéia da qual se quer imagem.  

Parece-nos que uma nova objeção se impõe: como se pode perceber esse 

parentesco de uma imagem com sua idéia? Seria o mesmo que afirmar que 

aquele que é competente, o artífice de uma certa tecnh, é o único capaz de 

discursar com verdade? Seria Platão, antecipadamente, um defensor dos 

‘especialismos’? Julgamos uma tal objeção apressada. Sem dúvida um artífice é 

alguém que possui uma visão, digamos, de contornos mais distintos do 
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paradeigµa de sua arte. Entretanto, novamente ressaltamos, essa visão não se 

dá ao modo de uma apreensão seguradora, apropriadora; ela se dá muito mais 

como um obedecer, quando “...transportam-se do modelo suas relações exatas 

de largura, comprimento e profundidade... 40”; isto é, quando a imagem é 

obediente à sua possibilidade de fazer-se imagem, sem perder de vista suas 

relações com o original. Tais considerações podem parecer ainda insuficientes, 

por isso, inquiramos novamente ao próprio Platão:  

 
“Se é da tua natureza a eloqüência, serás um orador apreciado, com a condição de 

juntares a isso saber e exercício. Mas, se uma dessas condições te falta, hás de ser um 

orador imperfeito.” 41  

 

Caminhando de mãos dadas com o mito recém citado, este lado ‘natural’ do 

artífice fundar-se-ia em qual tipo de contemplação lhe foi possível no cortejo, e de 

qual idéia conseguiu uma melhor visão. Sendo menos poéticos até onde o texto 

parece nos permitir, usaremos livremente o termo ‘aptidão’, como representando 

esta possível inclinação natural para uma dada arte. Não obstante, não tomemos 

ainda Platão como um esteta do ‘gênio’, num tipo de pré-Kantianismo; essa 

‘aptidão’ ainda não garante a excelência (areth) numa arte: é preciso “juntares a 

isso saber e exercício”; é preciso que um tal excelente artífice sempre se coloque 

na possibilidade de visualizar novamente a idéia, ou melhor, de se permitir 

obedecê-la. Não sem propósito, o mito da parelha também diz que o encontro 

com um ato justo particular trará, àquele que viu a idéia da justiça, uma lembrança 

da mesma; contemplar uma bela pessoa trará uma reminiscência da idéia da 

beleza, etc. É desse modo que julgamos as comparações reiteradas que Platão 

faz com os artífices em seus diálogos; o discurso de um médico tende a 

assemelhar-se ao paradeigµa do fazer medicina; o discurso do pintor obedecerá 

ao paradeigµa do pintar; por mais que os artífices, no mais das vezes, não sejam 

capazes de responder à pergunta socrática, – (ti to on) o que é isto, a sua arte? 

– seus discursos, a partir de sua arte e sobre sua arte requerem que se alcance o 

lugar a partir de onde se fazem verdadeiros, se assemelham ao fazer arte de sua 
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41 Idem, Fedro. P. 261. 



arte. Relembremos como Platão se prepara para acusar o sofista de ilusionista: 

“Quem se afirmasse capaz, não de explicar nem contradizer, mas de produzir e 

executar, por uma única arte, todas as coisas...”42. Na impossibilidade de uma 

única thcne tudo produzir mostra-se, também, a impossibilidade de um “artífice” 

sobre tudo discursar com verdade – eis o sofista. Um tipo de imagem que aparece 

parecendo se assemelhar (fantasµa) prescinde de obedecer ao paradeigµa, 

pretende transpor a distância necessária para se alcançar o lugar a partir do qual 

a semelhança precisa se conformar – eis o discurso produzido pelo sofista. Não 

por acaso, Platão acusa a sofística de adulação. Adular é pretender possível um 

salto por sobre a aprendizagem, sobre o processo de ascender a um vislumbre, 

um ‘esbarrão’ na idéia – em última instância, no que tange à sofística e sua 

adulação vendedora de virtudes, é querer prescindir, em sentido platônico, da 

‘formação’ (Paideia) do cidadão grego. 

Dando prosseguimento, podemos pensar que o modo de discursar a partir da 

aparência – modo este no qual o Estrangeiro pretende aprisionar o sofista – é um 

modo de discursar a partir da adulação. Tal discurso que produz fantasµata 

possibilita, ele mesmo, que se mostrem fantasµata de artífices; um destes é o 

sofista. Podemos recorrer a outro exemplo no Fedro, onde a discussão sobre o 

estatuto da retórica nos mostra, senão também uma sofística, alguma pseudo-

tékhne, dela aparentada:     

 
“Sócrates: Pois bem: não é necessário que o orador esteja bem instruído e realmente 

informado sobre a verdade do assunto de que vai tratar? 

Fedro: A esse respeito, Sócrates, ouvi o seguinte: para quem quer tornar-se orador 

consumado não é necessário conhecer o que de fato é justo, mas sim o que parece justo 

para a maioria dos ouvintes, que são os que decidem; nem precisa saber tampouco o que 

é bom ou belo, mas apenas o que parece tal, pois é pela aparência que se consegue 

persuadir, e não pela verdade.”43  

 

A resposta de Fedro não poderia nos ser mais clara. Aquele que parece possuir 

um saber persuade, independente de estar ou não numa relação com a verdade 
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daquilo que diz. De maneira similar, o Estrangeiro se refere à arte de produzir 

aparências (fantastike), arte que “...parece copiar o belo para espectadores 

desfavoravelmente colocados...”44. Desfavoravelmente colocados estão, 

necessariamente, aqueles que não fizeram um percurso de orientar-se para o 

paradeigµa, que não procuraram suficientemente ter um vislumbre da idéia. E 

com isso estamos sim, afirmando que, ao que nos parece, todos os homens 

podem alcançar uma tal relação, uma vez que, poeticamente falando, todos 

participaram do cortejo. O que o sofista e um tal mau orador45 possuem em 

comum é a aparência que dão, a quem se encontra desfavoravelmente colocado, 

de possuírem um saber, de discursarem a partir de uma tecnh própria.   

Façamos agora uma breve recapitulação formal para constatarmos que uma 

última reflexão ainda se faz necessária. O percurso que nos guiou pela relação 

entre não-ser e imagem, não-ser e logos, não-ser e falso, pôde nos proporcionar 

uma possibilidade de compreensão que, sintetizada numa formulação do próprio 

Platão,  

 
“Assim, o conjunto formado de verbos e nomes, que enuncia, a teu respeito, o outro como 

sendo o mesmo, e o que não é como sendo, eis, exatamente, ao que parece, a espécie 

de conjunto que constitui, real e verdadeiramente, um discurso falso.” 46  

 

deixa pairando, veladamente, uma questão: como pensarmos o “como” de uma 

substituição do mesmo pelo outro? Por que o falso pode passar-se por 

verdadeiro? Se nos lembrarmos da sexta tentativa de definir o sofista, veremos o 

logos dialético conduzir-nos a um tipo de refutador que auxilia as almas a 

conhecerem melhor, na medida em que as purifica de obstáculos ao 

conhecimento e que, por isso mesmo, é considerado muito honroso para nomear 

o sofista47. Parece-se, muito mais, com um logos de um filósofo, de um refutador 

divino. Esta definição se situa em um ponto bem peculiar das ‘genealogias’ 

obtidas pelo Estrangeiro: não se trata de uma ramificação vinda nem desde as 
                                                
44 Idem, Sofista. 236b. 
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46 Ibidem. 263d. 
47 Ibidem. 231a. 



teknai produtivas e nem desde as aquisitivas; é o único dos seis logoi que parte 

de uma arte de distinguir, separar. Paradoxalmente, no tronco das distinções 

fundem-se, de maneira peculiarmente semelhante, sofista e filósofo. Para onde 

uma tal constatação nos acena? 

Numa passagem memorável, Platão afirma uma dificuldade quase inextrincável 

de se apoderar, pelo logos, tanto do sofista quanto do filósofo. Aquele “se refugia 

na obscuridade do não ser, [e] aí se adapta à força de aí viver”, enquanto para 

este “é à forma do ser que dirigem perpetuamente seus raciocínios, e é graças ao 

resplendor desta região que ele não é, também, de todo fácil de se ver.”48. É 

oportuno termos em vista que todo o nosso caminho tem mostrado um 

fundamental entrelaçamento entre ser e não-ser, idéia e imagem, ser e logos. É 

justamente tal imanência nos encaminhou para alguns dos limites do logos, 

permitindo que o delineássemos em relação ao ser.   Por isso afirmamos também 

que nem mesmo toda a imagem que acontece a partir da aparência é falsa. 

Recordemo-nos que a arte da produção (poihtike) era dividida entre uma poiesis 

humana e outra divina (fusij); ao elencar como exemplos de imagens da poiesis 

divina as sombras, imagens refletidas na água e os sonhos49, Platão também os 

nomeia fantasµata. Se retomarmos o mito da caverna (livro VII da República), 

compreenderemos melhor este duplo aspecto ‘natural’ do fantasµa. No primeiro 

momento, as sombras da caverna se passam por todo o acontecimento possível 

de realidade e, após ser arrancado da caverna e se deparar com o esplendor da 

região superior, com o brilho do logoj (fogueira) e do ser (sol), são as mesmas 

sombras e imagens nos rios que permitem aos olhos feridos por tanto brilho se 

acostumarem novamente a ver; os fantasµata dão acesso à visualização das 

idéias às quais se conformam, quando são vistos a partir de seu caráter de 

imagem. As sombras no interior da caverna – pois para lá é sempre necessário 

voltar, eis a condição de todos os homens – passam a ser vistas como imagens 

conformes a seus modelos (os objetos que passam à frente da fogueira) e, por 

isso mesmo, são a condição de acesso à verdade.  
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O que se mostrará decerto problemático para intelectos modernos, educados pelo 

método, é esta dose de obscuridade que não permite um apoderamento 

conceitual. O ocidente moderno é marcado pela ditadura da identidade em 

detrimento da alteridade e, curiosamente, tal tradição filia-se em uma certa 

interpretação do pensamento grego – que estamos aqui a recusar. E recusaremos 

também o salto displicente para uma compreensão de que tudo é relativo, que 

cada um tem a “sua verdade”, que tudo é “alteridade”. Ambas as interpretações 

assinaladas são, novamente, repetições de modos de pensar frente aos quais 

Platão, especificamente no Sofista, já se opunha. Deixemos então, que nosso 

filósofo fale por ele mesmo,  

 

“Ao filósofo, pois, [...] parece prescrever-se uma regra absoluta: recusar a doutrina da 

imobilidade universal que professam os defensores do Uno ou das formas múltiplas, bem 

como não ouvir aos que fazem o ser mover-se em todos os sentidos. É preciso que imite 

as crianças que querem ambos ao mesmo tempo, admitindo tudo o que é imóvel e tudo o 

que se move, o ser e o Todo, ao mesmo tempo.” 50 

 

Sofista e filósofo, ser e não-ser, modelo e imagem, se entrelaçam 

constantemente, e é preciso sempre se orientar para poder obedecer às 

proporções dos paradeigµata, de forma que não há como se assenhorear da 

verdade como um objeto a ser possuído, mas sim, sempre se colocar na 

possibilidade de escutá-la, observando quais relações estão vigentes, quais são 

os seres e os não-seres que circundam a parcela do real investigada. Nossas 

investigações, como afirmamos reiteradamente, possuíram como tônica uma 

compreensão de que alcançar os limites é já alcançar um vislumbre, um contorno, 

assim como, no mito da parelha alada, é de lampejos das idéias que se formam 

as almas humanas.  

Acreditamos então, poder concluir esta pequena interpretação afirmando que 

produzir semelhanças, imitar através da mimética só se mostra condenável para 

Platão quando se ignora o paradeigµa em nome da aparência; no desfecho do 
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diálogo Sofista, Teeteto afirma que o homem procurado é aquele que “imita ao 

sábio, [e que] ele terá um nome que se aproxime deste51”. Ironia perspicaz de 

Platão, pois sábio se diz em grego sophós (sofoj) e sofista se diz sophistés 

(sofisthj); mesmo no seu apresentar-se mais imediato, seu nome, aquele que 

deveria conduzir a seu logos, o sofista é um produtor de aparências.   

A linguagem (logoj) é alcançada por Platão numa situação de mútuo 

pertencimento ao ser. Não compreendemos essa relação conforme a metafísica 

tradicional, como uma contraposição externa, mas sim que ambos já sempre 

estão a viger de maneira imanente. Ser e logos instauram o real con-juntamente, 

como afirmamos. O propalado dualismo platônico não nos atende porque levamos 

em consideração aquilo que consideramos um dos maiores ganhos da filosofia 

ocidental: a noção do não ser como alteridade constituinte. A positividade do ser 

imagem se mostra à medida que são estas imagens mesmas que possibilitam o 

acesso à verdade; se o “mundo sensível” for encarado sob o prisma de uma cópia 

mal feita de um “mundo inteligível” , como fez a tradição durante séculos, não há 

acesso à verdade, a não ser quando se “for” para o “mundo das idéias”. A maior 

dificuldade para caminharmos a trilha do pensamento é mantermo-nos em vigília 

constante, evitando que tentemos nos apoderar “conceitualmente” daquilo que 

sempre nos escapa, por ser, justamente, o fundamento, o chão. Os mitos 

platônicos sempre nos mostram um “ver” imediato da verdade, porém, em curtos 

lampejos. Nosso filósofo não descreve alguém na posse de uma verdade, mas 

sempre o esforço de encaminhar-se para vê-la, fugidiamente, mais uma vez. 

Afinal, nosso homem do mito da caverna jamais olharia diretamente para o sol 

sem ficar cego...    
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