
Viso · Cadernos de estética aplicada 
Revista eletrônica de estética  

ISSN 1981-4062 

Nº 15, 2014

http://www.revistaviso.com.br/

De Sócrates a Sócrates: 
as formas do drama entre Platão e Aristófanes

Alexandre Costa

Universidade Federal Fluminense (UFF)

Niterói, Brasil

http://www.revistaviso.com.br/


RESUMO 

De Sócrates a Sócrates: as formas do drama entre Platão e Aristófanes

Esse artigo é uma réplica ao texto de Luisa Buarque intitulado "Filósofos Perversos e

Inúteis: o desafio de Adimanto e a comédia aristofânica".
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ABSTRACT

From  Socrates  to  Socrates:  Forms  of  the  Drama  between  Plato  and

Aristophanes

This paper is a critical response to Luisa Buarque's "Perverse and Useless Philosophers:

Adeimantus' Challenge and Aristophanic Comedy"
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Nossa investigação está convencida de que a concepção de Aristófanes é
ideal, […] não rasteja pela terra, mas sobrevoa livre e leve. Conceber apenas

a realidade empírica de Sócrates, apresentá-lo em cena tal qual ele era em
vida, teria estado abaixo da dignidade de Aristófanes e teria transformado

sua comédia num poema satírico; por outro lado, idealizá-lo numa tal medida
em que ele se tornasse irreconhecível, teria ficado completamente fora do

interesse da comédia grega.1 
Soren Kierkegaard

É absolutamente inegável que a obra de Platão se ocupa seriamente da de Aristófanes,

tanto  quanto a de Aristófanes se dedica  comicamente a  Sócrates – algo igualmente

sério, além de potencialmente arriscado, considerados a dimensão política inerente à

comédia  grega  em  geral  e  o  alcance  igualmente  político  que  tanto  distingue,  em

particular, a comédia aristofânica em seu cenário mais próprio, a democracia ateniense. 

Presente em As rãs e As aves, além de despontar formalmente como protagonista de As

nuvens, peça integralmente dedicada à sua figura, Sócrates é um personagem crucial e

mesmo emblemático das peças de Aristófanes, um personagem certeiramente cômico,

assim  como  vem a  ser  o  personagem principal  e  essencialmente  trágico do  teatro

platônico.  Partilharem um mesmo personagem histórico ao qual ambos conferem um

sentido ideal, transformando-o em personagens seus, constitui o primeiro elemento, o

mais imediato, a justificar a indelével presença de Aristófanes nas páginas de Platão.2

Mas a partilha de um personagem comum torna essa aludida presença em tão mais

radical e irrecusável quão mais se observa que a disposição afetiva de cada um deles

para com esse personagem é diametralmente oposta: enquanto o personagem platônico

idealiza a sua exaltação, o Sócrates aristofânico idealiza a sua depreciação. 

Os  Sócrates  de  Aristófanes  e  de  Platão  apresentam,  portanto,  algo  primordialmente

comum, algo literariamente comum: seus Sócrates são ideais, seus personagens são tão

extensamente  históricos  quanto  possível  para  que  sejam  inevitavelmente  fictícios  e

efetivamente personagens; mas são, por outro lado, personagens que espelham uma

relação  mutuamente  inversa.  O  de  Platão  habita  a  idealidade  trágica,  heroica,

configurando um ideal positivamente ideal; o de Aristófanes habita a idealidade cômica,

caricatural,  desenhando  um  ideal  negativamente  ideal.  Diante  desses  poderosos

extremos, situando-se entre a depreciação e a exaltação, saltando assim da idealização

cômica à trágica, quem se afoga e se perde por completo é o pretenso Sócrates não-

personagem, o Sócrates histórico.

Os retratos de Sócrates oferecidos por Aristófanes e Platão são de fato extremamente

díspares, desde os contornos dados à sua figura até, e sobretudo, à valoração que lhe é

concedida. Neste ponto, não se deve esquecer que a figura de exaltação é posterior

literária e historicamente à figura de depreciação, pelo que se torna forçoso conceder

que, em termos formais de construção de personagem, é o personagem platônico que se

ergue e vem a ser concebido em contradição ao personagem cômico, sendo-lhe assim
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uma reação, quando não uma resposta. O teor dessa reação pode ser medido pelo ápice

a que essa controvérsia e contradição podem alcançar, encarnado na afirmação, feita na

Apologia,  de  que  Aristófanes  deve  ser  listado  dentre  os  acusadores  que  levaram

Sócrates ao tribunal e, consequentemente, à morte. Nesta obra, portanto, Platão não

apenas  sugere,  mas  de  fato  credita  a  Aristófanes  grande  responsabilidade  sobre  o

desfecho final do Sócrates histórico: a acusação formal de corromper a juventude e não

crer  nos deuses da  pólis,  crimes que levam Sócrates a  julgamento,  teria  sido antes

formada e conformada pelo  teatro  aristofânico que,  ao longo de  anos,  desenvolvera

politicamente  uma  imagem  negativa  e  reprovável  de  Sócrates  junto  aos  seus

concidadãos: 

Com efeito, muitos acusadores tenho junto de vós, há muitos anos, que nada dizem de
verdadeiro.  A esses  tenho mais  medo que aos  da  roda de Ânito3,  posto  que estes
também são temíveis. Mais temíveis, porém, senhores, são aqueles que, encarregando-
se da educação da maioria de vós desde meninos, fizeram-vos crer, com acusações
inteiramente  falsas,  que  existe  certo  Sócrates,  homem  instruído,  que  estuda  os
fenômenos celestes, que investigou tudo que há debaixo da terra e que faz prevalecer a
razão mais fraca. Por terem espalhado esse boato,  Atenienses,  são esses os meus
acusadores temíveis, porque os seus ouvintes acham que os investigadores daquelas
matérias não creem tampouco nos deuses. Depois, esses acusadores são numerosos e
vêm acusando há muito tempo; mais ainda, falavam convosco na idade em que mais
crédulos podíeis ser, quando alguns de vós éreis crianças ou rapazes, e a acusação era
feita a inteira revelia, sem defensor algum. De tudo, o que tem menos sentido é não se
poderem dizer nem saber os seus nomes, salvo quando se trata, porventura, de um
autor  de comédias.  […] nem sequer é possível  citar  aqui  em juízo nenhum deles e
refutá-lo;  o  defensor  é  inevitavelmente  obrigado  a  combater  como que  sombras,  a
replicar sem tréplica.4 

Na sequência, o Sócrates da Apologia arremata sua exposição contra aqueles que julga

terem  sido,  de  fato,  os  seus  verdadeiros  acusadores,  reproduzindo  oralmente  a

acusação  que  ouvira  no  tribunal,  e  dando,  finalmente,  o  nome  a  um  desses  bois,

precisamente o de Aristófanes: 

“Sócrates é réu de pesquisar indiscretamente o que há sob a terra e nos céus, de fazer
que prevaleça a razão mais fraca e de ensinar aos outros o mesmo comportamento.” É
mais ou menos isso, pois é o que vós próprios víeis na comédia de Aristófanes – um
Sócrates  transportado  pela  cena,  apregoando  que  caminhava  pelo  ar  e  proferindo
muitas outras sandices sobre assuntos de que não entende nada.5 

Considerando que a obra de Aristófanes é anterior à de Platão, não me parece equívoco

nem tampouco exagero reafirmar que a elaboração do principal  personagem da obra

platônica é em larga escala uma reação, quando não uma resposta, ao personagem

construído  por  Aristófanes.  E  Platão  parece  ser  o  primeiro  a  concordar  com  esta

perspectiva: na primeira passagem citada acima, ele define a defesa socrática como uma

“réplica sem tréplica”. Uma réplica, portanto, a quem, senão a Aristófanes? Se assim for,

efetivamente,  seria  de  todo  impossível  quantificar  a  relevância  dessa  presença

aristofânica na obra do filósofo, pois ela acabaria por se confundir com a sua própria
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finalidade, impingindo a nós, leitores de ambos, a pergunta: em que medida Sócrates,

personagem principal de toda obra de Platão, não é, todo ele, uma réplica heroica e

trágica – sobretudo nos diálogos que perfazem a tetralogia6 do seu ciclo de julgamento,

condenação, prisão e morte – à figura das comédias em que pontua? Não seria ele,

inteiro,  uma resposta simultaneamente filosófica e igualmente teatral  ao personagem

cômico concebido por Aristófanes? Não é, pois, diante desse personagem cômico que

uma considerável parte da obra platônica se constrói como uma apologia desse mesmo

personagem, invertendo o sentido da sua valoração?

Esta situação histórica e literária que une, por discordância, tão radicalmente a obra de

Platão à de Aristófanes, se uma vez avaliada em termos de interlocução textual e diálogo

literário, revelaria a dívida autoral de Platão para com Aristófanes como igualmente não-

quantificável; revelaria, ainda, um  diálogo efetivo entre os seus personagens, os seus

Sócrates, manejado sob a perspectiva de uma valiosa contenda entre autores.

***

É sobre toda esta conjuntura de questões que a contribuição do texto de Luisa Buarque,

assim como a de outros especialistas que têm explorado o diálogo de Platão para com

Aristófanes7,  revela-se  especialmente  preciosa.  Partindo  de uma análise  criticamente

comparativa entre As nuvens e boa parte do Livro VI da República – quando Sócrates se

ocupa do desafio lançado por Adimanto, que o questiona ser ou não possível livrar os

filósofos da acusação de sua perversidade (ponería) e inutilidade (akhrestía) para a pólis

–, a autora oferece uma série de dados e elementos muito consistentes que não só

atestam e ratificam a presença da obra de Aristófanes na de Platão, como ajudam a

mensurar sua decisiva relevância na construção do discurso platônico.8 Mais do que isso,

demonstra que essa presença é claramente verificável em termos textuais, evidenciando

quase que um léxico comum entre  As nuvens e a aludida parte da  República, em que

não por acaso desponta a imagem da nau-estado, célebre parábola platônica acerca da

democracia em Atenas, já que, também em As nuvens, é a democracia ateniense que

está em cena, ameaçada, neste caso, por tudo o que o Sócrates aristofânico representa

e simboliza. 

A demonstração de uma relação textual irrecusável, claramente intencional, obriga-nos a

reconhecer que há, da parte da escrita de Platão, um criterioso cuidado em empregar os

mesmos termos utilizados pelo comediógrafo, o que por fim acaba por revelar, inclusive,

que as acusações de ponería e akhrestía que o Sócrates da República procura desfiar e

desfazer  provêm do texto aristofânico,  posto que são duas das acusações que mais

decididamente recaem sobre o Sócrates d'As nuvens: exibindo grande intimidade com as

obras em questão, dissecando-as também em sua dimensão filológica, a autora passeia

com desenvoltura entre os termos e os conteúdos que se entrecruzam nesse diálogo

sem direito à tréplica,  e faz saltar,  das  Nuvens,  toda a motivação principal  que leva

Platão a escrever aquelas suas páginas na República. 
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Igualmente elogiável é a salutar decisão por não avaliar ou julgar as posições assumidas

pelos  autores,  visto  que  se  movem  em  direções  distintas  e  defendem  posições

contrárias. Isto favorece o reconhecimento, no caso em questão, de como e quanto o

texto platônico se constrói em função do texto de Aristófanes, compondo assim uma tão

interessante como contínua cena dramática, em que um “mesmo” personagem responde

à  sua  forma  anterior.  Vê-se,  assim,  muito  concretamente,  o  quanto  o  Sócrates

aristofânico pôde servir de êmulo para a construção do Sócrates platônico. 

Esta mesma situação, ou cena, que nos faz reconhecer um Sócrates respondendo a

outro,  numa  travessia  de  personagem a  personagem,  revela-se  muito  característica

desse  que  é,  de  fato,  um  dos  veios  centrais  do  diálogo  que  Platão  estabelece

especificamente com a obra aristofânica: seu sentido é a resposta, a “réplica”, pois é em

geral por uma oposição de conteúdo e pela defesa de ideias bastante distintas das do

comediógrafo que Platão escolhe decompor e recompor o que fora antes composto por

Aristófanes.  Na  perspectiva  de  Platão,  a  reinvenção  dramática  das  cenas  e  das

afirmações aristofânicas visam à sua superação, erguendo assim, ante o drama cômico,

um drama de caráter crítico e filosófico. 

Neste aspecto, o texto de Luisa Buarque mostra-se pródigo e fértil  em fazer ver com

distinção algo a que me referi anteriormente, porém apenas de modo preliminar: que a

relação de Platão para com Aristófanes situa-se, em primeiro plano, como uma reação e

uma resposta às acusações, as mais várias, feitas ao personagem principal das Nuvens:

respondendo a este personagem socrático com o seu próprio Sócrates, Platão inverte –

ou perverte! – o seu sentido, dando-lhe contornos definitivamente distintos, idealizando-o

em direção oposta àquela indicada pela idealização cômica concebida por Aristófanes. É

desta  forma  que  as  acusações  de  perversidade  e  inutilidade  aplicadas  ao  Sócrates

aristofânico acabam por se converter, por meio do desenvolvimento dialético-dramático

que Platão lhes concede, em elogio do filósofo. 

Aquela mesma decisão, importante critério metodológico para a análise, de não valorar

as posições defendidas por cada um dos autores porta ainda o mérito de reconhecer o

caráter dramático da escrita platônica que, se por um lado, não se recusa a reagir àquele

Sócrates cômico, por outro também não se recusa a partir dele para a composição do

seu  próprio  personagem  filosófico  e  do  seu  próprio  drama.  Pode-se  dizer  que  a

construção de uma escrita igualmente dramática, em Platão, depende dos dramas e das

formas dramáticas anteriores dos quais ela pretende se distinguir. Trata-se de um duplo

movimento. Seria impreciso considerar a relação de Platão com o teatro de forma tão

unilateral:  ocupar-se constantemente dele,  ter  empregado em sua escrita  muitas das

suas formas e práticas são alguns dos aspectos vários que mostram o quanto o teatro

permaneceu para Platão uma inspiração constante, um ponto de diálogo absolutamente

fértil. Platão não “visita” o teatro apenas para rebatê-lo. Platão também faz teatro. Platão

aposta,  porém,  no  seu  teatro  em  contraste  àquele,  mantendo  com  ele,
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consequentemente,  um  ambíguo  arranjo,  uma  tensão  composta  por  proximidade  e

afastamento, inegável semelhança mas também fortíssima contradição. 

Se o movimento de sua escrita em relação às peças de que se ocupa, ora cômicas, ora

trágicas, guarda, inegavelmente, o gesto aqui descrito como uma reação, resposta ou

réplica, para usar um termo do próprio autor, este movimento é também aquilo que o

mantém com os pés permanentemente fincados nesse solo e nesse palco: ocupando-se

do teatro, tanto da tragédia como da comédia, fazendo dele uma referência contínua de

sua  obra,  ainda  que  em  perspectiva  ou  movimento  de  contradição  ou  superação

dialética, Platão deixa-se afetar por ele e tem as suas linhas plenamente contagiadas

pela dramaturgia.9 Devemos afirmar sem qualquer pejo que os diálogos platônicos são a

um só tempo obras filosóficas e peças teatrais, algo reconhecido formalmente desde a

própria Antiguidade.10 

Trabalhos como este dão mostra do quanto o teatro ático foi uma inesgotável fonte de

diálogo para Platão e ajudam a consolidar a percepção e a sensibilidade de sua obra

como obra tão essencialmente dramática quanto crítica e filosófica: ao não desvalorizar a

sua  interlocução  com o  teatro,  a  autora  automaticamente  valoriza  a  presença  deste

mesmo teatro no tecido mais coeso e decisivo da escrita platônica como gênero.

***

Ainda que o caráter dramático da obra platônica seja extensamente reconhecido, parece-

me igualmente verdadeiro afirmar que esse reconhecimento em geral não se traduz em

critérios metodológicos que efetivamente orientem os estudos, a crítica e a pesquisa em

torno  à  sua  literatura.  Descontadas  as  exceções  de  costume,  é  sempre  ainda  raro

deparar análises para as quais a percepção do diálogo platônico como drama, como

peça teatral, interfira substancialmente no teor da própria análise e de sua perspectiva.11

Os comentários aqui feitos, provocados pelo artigo que lhes serviu de motivação, têm

como ponto final de convergência sublinhar algo de que comumente esquecemos no

tratamento filosófico dado à obra de Platão: que a sua escrita é decididamente teatral, na

justa medida em que se trata de uma escrita de teor filosófico, sim, mas que se põe em

ação (drâma) através da ação dos personagens que ela cria para si mesma: a forma da

escrita platônica, predominantemente dialógica, maneja a um só tempo o conteúdo da

fala e a construção da cena, oferecendo-nos sempre uma dupla camada semântica em

cada um dos seus  atos, em cada um dos seus ditos;  usando do  ágon teatral  como

modelo e base, acrescendo-lhe, eis a sua pretensão, o potencial efetivamente crítico, ou

dialético,  que reconhece na filosofia,  a  literatura platônica reinventa o  drama de sua

época,  adquirindo  para  si  mesma  forma e  contornos  dramáticos  tão  próprios  como

singulares. 

______________________________
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e  A paz,  de Aristófanes,  com a alegoria  da caverna da mesma  República,  de Platão,  o autor
oferece mais um contumaz exemplo da preponderância, na obra de Platão, que o seu diálogo com
Aristófanes pode alcançar. STELLA, M. “A caverna platônica e o teatro da cidade: o mito do Livro
VII da República entre Bacantes, Rãs, Antígona e Paz”. In: Anais de Filosofia Clássica, v. 5, n. 10
(2011), pp. 33-52.

9 Ainda que seja felizmente numerosa a produção bibliográfica  a respeito  da relação da obra
platônica com o teatro ático, gostaria de indicar especialmente um valioso escrito de J. F. Mattei,
pela feliz tematização da escrita platônica como forma dramática. MATTEI, J. F. “Le théâtre du
mythe chez Platon”. In: Imaginaires du simulacre. Cahiers du centre de recherches sur l'image, le
symbole e le myth, n. 2. Dijon: Editions univesitaires, 1987.

10 Os Romanos,  por exemplo,  ainda à época de Cícero,  encenavam suas obras com rotineira
regularidade.

11 Em conferência posteriormente transcrita e publicada, José Américo Motta Pessanha avalia, nos
seguintes termos, o possível  impacto a ser causado na leitura da obra platônica se realmente
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abordada como drama: “Seremos obrigados a esquecer, ainda que temporariamente, o Platão lido
através dos prosadores da filosofia, o Platão traduzido, criticado e comentado professoralmente
por todos os professores de filosofia ao longo dos séculos, desde Aristóteles, para então resgatar
do platonismo alguma coisa que não é apenas o aparato da sua manifestação literária, da sua
expressão dialógica  e  dramática,  mas que é o  “que”  nessa  expressão é  razão de ser  dessa
expressão. É possível que, ao resgatarmos o sentido dramático dos diálogos, o significado de
filosofar para Platão adquira uma outra dimensão para nós”. PESSANHA, J. A. M. “Platão: o teatro
das idéias”. In: O que nos faz pensar, n. 11 (abril, 1987), pp. 8-35.
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