
  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 175 

 
 

A pólis menos a música 
 

Rafael Lemos 
r.lemos6@gmail.com 

 

Resumo: Em sua elaboração da pólis, Platão expulsa os poetas. Esta expulsão coloca em xeque de 
maneira determinante a educação grega, musical e pré-filosófica. O trabalho pretende expor o que está 
em jogo na expulsão da figura do poeta da pólis e da mudança da educação proposta por Platão, onde 
uma Grécia de cultura predominantemente oral e regida pela dinâmica do mito e da música é suplantada 
pela educação do filósofo e pela cultura da escrita. 
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É pela boca de Sócrates que Platão faz, no livro III da República (398b-405) 
a censura à música: ao proceder em seu exame sobre as ἁρμονίαι1 não somente 
permitidos, mas úteis ao projeto de constituição de uma pólis ideal, deixa restar, da 
diversidade harmônica grega, apenas dois modos, o dório e o frígio, um “capaz de 
imitar convenientemente a voz e as inflexões de um homem valente na guerra [...] outra 
para aquele [homem] que se encontra em actos pacíficos, [...] se comporta com bom 
senso e moderação...” (399b, c). Passa a seguir ao exame dos instrumentos e censura 
as πολυχορδίας e παναρμονίου2, afinal, dois modos restando somente, não haveria a 
necessidade de instrumentos capazes de muitos sons, como as flautas, ou possuidores 
de muitas cordas. Por último, trata Sócrates dos ritmos, não chegando a uma 
determinação de quais teriam permanência assegurada na polis. Reserva o assunto a 
Dâmon, tutor de Péricles e de quem dizem ter feito elaborações filosóficas em torno da 
relação música-ética. No entanto, Sócrates não se exime de fazer observações: os 
ritmos3 a se ter em conta devem ser os “correspondentes a uma vida de ordem e de 
coragem4” (399e) e devem, assim como a harmonia, ficar em subordinação às palavras 
(lógos, que, não seria demais lembrar, também é usado para dizer “discurso”), pois só 
assim seguiriam conforme a “verdadeiramente boa e justa disposição de caráter e 
alma” (400e). Esta passagem do já referido diálogo é crucial para a compreensão da 
questão da música em sua relação com a filosofia de Platão. Para pensá-la, no entanto, 
talvez seja necessário retroceder um pouco no diálogo. 

Sócrates inicia no Livro II a famosa censura à poesia que no livro X da 
República culmina na expulsão do poeta da pólis. Começa (377b, ss) com uma crítica 
ao conteúdo veiculado pela poesia. Diz:  

... devemos começar por vigiar aos autores de fábulas, e selecionar as que 
forem boas, e proscrever as más. [...] Pelas fábulas maiores avaliaremos as 
menores [e as maiores são] As que nos contaram Hesíodo e Homero [...] 
Efectivamente, são esses que fizeram para os homens essas fábulas falsas que 
contaram e continuam a contar. 

                                                           
1 “Harmonias”. Seu equivalente moderno mais próximo são as escalas maior e menor. 
2 Na transliteração, polychordia e panharmoniou, isto é, “o de muitas cordas” e “o capaz de muitos 
sons”, respectivamente. 
3  Por ritmo devemos entender  1) a métrica poética antiga (pés), i.e, formas que alternam dentro de si 
sílabas longas e breves. 
4Em grego transliterado “ … kosmíou te kaì andreíou”. Importante lembrar aqui que 1) kosmíou, 
traduzido por “de ordem”, talvez não se refira ao mesmo caráter de ordenação de um kósmos teogônico 
hesiódico, por exemplo, mas a uma regulação pela temperança (sophrosíne) como organização 
fundamental da cidade. 
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Esta crítica se acentua. No Livro X, Sócrates não somente vai contra o 
conteúdo, mas dirige suas palavras às técnicas de composição e execução da poesia. Na 
passagem 601a, o poeta é acusado de “colorir” o conteúdo de seu poema através da 
escolha de “palavras e frases”, junto aos quais faz uso de “metro, ritmo e harmonia”. 
Sua investida se completa quando se dirige ao público deste poeta, que se rende à 
multiplicidade de sensações que a poesia é capaz de provocar. Sócrates narra este 
acontecimento:  

Os melhores entre nós, quando escutam Homero ou qualquer poeta trágico a 
imitar um herói que está aflito [...] os seguimos, sofrendo com eles, e com toda 
a seriedade elogiamos o poeta, como sendo bom, por nos ter provado, até o 
máximo, essas disposições. (605c,d) 

Sócrates está falando da palavra poética, da experiência que ela 
proporciona, capaz de apresentar-se diante de nós com vigor, de realizar-se – uma vez 
que nos toma a atenção e por isso não passa despercebida – e de realizar-nos – uma 
vez que nos põe a sofrer junto do que está sendo cantado -, ambas as ações a um só 
tempo.  

No entanto, imediatamente antes de abordar a música, no próprio Livro III 
(398a, b), após ironizar um possível poeta que chegasse à sua pólis, Sócrates afirma, 
obtendo retorno positivo de seu interlocutor, Adimanto, que “... ficaríamos [em nossa 
pólis] com um poeta e um narrador de histórias mais austero e menos aprazível, tendo 
em conta a sua utilidade, a fim de que ele imite para nós a fala do homem de bem...”. 
Esta fala, somada à do Livro X (608a), onde Sócrates afirma estar disposto a escutar 
uma defesa da poesia, convertem-se no ponto de partida dos argumentos de seus 
defensores (argumentos dentre os quais o de que só se está expulsando da pólis ideal o 
poeta mimético; o de que na verdade este é um projeto ideal e, portanto, sendo o ideal 
algo inalcançável, a poesia estaria fora de perigo; outro ainda diz que na verdade 
Sócrates se levanta contra uma moda passageira alimentada pelos sofistas...). Cada voz 
em defesa de Sócrates possui seu princípio, mas cada qual, no entender de Havelock, é 
improcedente de alguma maneira5. A nós cabe apenas ressaltar o cerne da discussão: 
neste ponto, Sócrates não pode ser defendido de maneira eficaz porque pretende, na 
verdade, extirpar a poesia daquilo que lhe constitui de maneira singular, seu ataque se 
dirige justamente ao que torna a poesia, poesia: a poesia só é como é e só provoca o que 
provoca justamente pelo encanto do canto, do gesto, do ritmo, da empatia capaz de 
revelar para nós e em nós algo que, em meio ao nosso quotidiano, não fôssemos capaz 
de perceber e, principalmente, de memorizar. Sobretudo numa Grécia de cultura pré-
letrada, um poeta que não pudesse fazer uso de seus recursos poéticos não seria capaz 
de transmitir à sua audiência (composta de gregos) sua própria origem, cultura, 
formação, a narrativa mítica de origem daquele povo e mesmo conhecimentos básicos6. 
Não seria capaz de, através do canto, fazê-los encantarem-se com aquilo que lhes é 
mais próprio. Em outras palavras: não seria capaz de manter vivo tudo o que faz um 
grego ser grego em um período pré-clássico. A caracterização do poeta por Sócrates 
não dá margem para equívocos: “sophías pantodapòn gígnesthai te kaì mimeisthai 
pánta khrémata”, “conhecedor de todo saber e imitador de todas as coisas”. Esta 
definição coloca o poeta abertamente em oposição à determinação de que cada cidadão 
da pólis deve realizar apenas a techné que lhe é própria, estando a saúde da pólis 

                                                           
5 O capítulo 1 de Prefácio à Platão, de Eric Havelock, apresenta um excelente apanhado dos argumentos 
e os revela em seus equívocos. 
6 Vide o detalhamento com que Homero narra desde ações sacras, como sacrifícios aos deuses até outras, 
quotidianas, como atracar os barcos na praia. 
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diretamente ligada à boa realização de sua função. Sócrates prossegue, implacável em 
seu ataque:  

É um grande combate”, diz, “grande, e mais do que parece, [...] De modo que 
não devemos deixar-nos arrebatar por honrarias, riquezas, nem poder algum, 
nem mesmo pela poesia, descurando a justiça e as outras virtudes (608b).  

Fica-nos disso observação de Havelock: “... ou ele [Sócrates] perdeu toda a 
noção de proporção, ou seu alvo não pode ser a poesia no sentido em que a tomamos, 
mas algo mais fundamental e mais poderoso na experiência grega”. 

A partir deste ponto, podemos começar a nos indagar acerca da experiência 
grega da poesia. Ποίησις7, que diz “fabricação, criação, produção”8. É, portanto, uma 
espécie de fazer algo, produzir algo, podendo inclusive ser entendido como ‘conferir 
existência a algo’, se levarmos a afirmação de Diotima no Banquete em conta: “toda 
causa de qualquer coisa passar do não-ser ao ser é poesia [Ποίησις]”9 (205b). A 
experiência grega de poesia não é um ato qualquer. Todo poeta grego, ao principiar seu 
canto, faz a sua evocação à Musa, isto é, pede que ela cante através dele a narrativa que 
virá a seguir. Isto é um tanto diferente da noção que fazemos hoje de poesia, 
usualmente entendida como uma composição onde o autor tem espaço para exprimir 
o que lhe é particular, o que lhe brota de dentro, seu subjetivo. A poesia grega não é 
algo nem ao menos parecido com isto. As Musas, filhas de Zeus e Mnemosyne10, foram 
concebidas para que se cantasse e lembrasse sempre a vitória de Zeus e seus aliados 
(as divindades do panteão olímpico) sobre os titãs. Por ascendência, as Musas estão 
ligadas, portanto, à constituição da memória. É à sua função, constituir memória, que 
devotam sua existência. Para que as Musas mesmas existam (seu nome em grego, 
Μοῦσα, compartilha o radical com o grego μουςῐκή) e para que exista a memória, é 
necessário que cumpram com o que lhes é devido: cantar. 

Encontramos, assim, na cultura grega antiga uma coisa que não nos é 
comum: o poeta que não é poeta como entendemos, mas efetivamente um cantor. O 
que este cantor canta e o que por ele responde é o μυθος. O mito não é de forma alguma 
uma história fantasiosa, mentirosa ou ilusória, mas a narrativa que se faz compreender 
em seu sentido, não sendo este explícito nem implícito, exato como uma fórmula 
matemática ou um postulado científico, ou ainda inexato. Sobretudo, o mito não 
precisa estar exposto ao critério da prova ou a valores externos à sua dinâmica, sem 
compomisso, portanto, com a história em seu aspecto histórico-cronológico-descritivo. 
O compromisso do mito é com a presença. O mythos é a palavra que revela a verdade. 
Revela, não porque pretenda a exatidão, mas porque encanta e faz com que seu ouvinte, 
pela escuta da elaboração ritmada, rememore e atualize o sentido daquelas palavras. 
Fica claro aqui o que Sócrates nos diz quando acusa o poeta de fazer uso de “ritmo, 
metro e harmonia”: o poeta na Grécia é um acolhido pela Musa – podemos dizer agora, 
sem medo de estarmos equivocados - um músico, portanto, e um enthousiasmado, isto 
é, sua voz quando canta está preenchida pelo caráter do sagrado e é isto que o institui 
em sua verdade. Isto acaba por nos responder às indagações do início: a Grécia de 
cultura oral é uma sociedade onde não se faz a diferença entre poeta e músico, antes 
funde-os em um só: todo poeta é músico, todo poesia, música. Isto nos leva a outra 
consideração: qual a função do poeta-músico grego? 

                                                           
7 Poíesis, isto é: poesia. 
8 Liddell-Scott: A Greek-English Lexicon, p. 1429 (v. bibliografia). 
9 Tradução de José Cavalcante na edição Os Pensadores. 
10 Mnemosyne, que tem seu radical diretamente relacionado à palavra grega μνήμη, mnéme, que quer 
dizer “memória”. 
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A cultura grega era maciçamente iletrada, até o último terço do séc. V a.C., 
quando o ensino da leitura e da escrita torna-se parte da educação básica grega. A 
cultura grega que conhecemos é de base predominantemente oral, desenvolvida a 
partir de um método eficaz de reter e passar adiante seus ensinamentos, capaz assim 
de manter a unidade durante séculos. Esta predominância e posterior convivência da 
oralidade com a cultura letrada perdura até meados do séc. IV a.C. Uma cultura pré-
letrada (ou oral) só consegue preservar o que lhe é próprio na memória de indivíduos 
vivos. A solução dos gregos é o canto, a forma metrificada, reforçada por dança e 
acompanhada por instrumentos sonoros, “... pois só a linguagem regida pelo ritmo 
pode ser repetida como algo que se pareça à invariabilidade garantida na 
documentação. A forma das palavras e seu lugar na sintaxe são fixados pela ordem 
rítmica”, como nota Eric Havelock. Os gregos designaram este complexo de práticas 
orais (sua educação básica, por assim dizer) pelo termo técnico mousiké. O poeta grego 
era responsável, então, por nada menos que a manutenção de seu próprio povo, da 
sociedade em que vivia, uma vez que o caráter singular de sua produção, i.e., de seu 
fazer poético, se dá justamente por esta responsabilidade, de colocar-se à disposição 
da Musa para rememorar e comemorar sempre as práticas e práticas e 
comportamentos, a origem dos deuses, dos homens, de seus utensílios, dar a tudo isto 
o sentido de unidade que, antes de nossa compreensão de história - escrita, sucessiva 
e, sobretudo, baseada na documentação, no dispositivo da prova - talvez não tivesse 
sido possível sem a operação poética. Pode ser dito, assim, que a música aparece como 
fundamento de todo conhecimento. Homero, através da evocação da deusa, canta a 
palavra que celebra o anèr áristos, o herói, homem notável, distinto dos demais. Esta 
palavra que glorifica e faz memoráveis os grandes feitos, é a mesma palavra que celebra 
os deuses. Na Teogonia de Hesíodo, as Musas, ao cantar, por assim dizer, já meta-
cantam e revelam o seu próprio caráter e função de cantar (versos 27-29: “sabemos aos 
homens muitas mentiras dizer, mas também dar verdades a revelar”; versos 31-34: 
“gloriar passado e futuro, aos deuses bem-aventurados sempre vivos, primeiro e por 
último sempre cantar). A experiência da poesia grega traz consigo algo mais que um 
entretenimento, mas a noção de configuração de um kósmos. Observa Detienne que 
“aquele que conhece o encadeamento ritual dos trabalhos, que se lembra de cada rito 
[...] é homem divino. A rigorosa observância das datas [...] é denominada, 
explicitamente, por Hesíodo, Alétheia”, isto é, verdade. 

Este é o sentido primordial do fazer criador do músico-poeta: utilizar todos 
os recursos de que dispõe para ser sempre original e desencadear memória. Por isto é 
que sua função na sociedade grega antiga é fundamental e original: porque se liga às 
bases da formação do homem grego, à παιδεία. A música (μουσική) é a articulação 
fundamental do pensamento na Grécia pré-letrada. Platão, ao censurar a música 
(poesia) – seja em seu campo lexical, sua forma ou seus instrumentos e ritmos -, e 
assim também a todas as outras artes, não está requerendo uma alteração de ordem 
técnica na formação grega - que se toque este ou aquele determinado modo ou que se 
recite desta ou daquela determinada maneira por uma questão estética ou de gosto -, 
mas promovendo o deslocamento desta articulação fundamental para o λόγος11, 
realizado pouco a pouco pelos pré-socráticos. Estes, no entanto, ainda inserem-se na 
tradição oral, compondo poemas ou aforismas: uma escrita pensada ainda como 
oralidade. À diferença destes, a filosofia platônica (e o Sócrates de Platão) já tomam 
por base uma cultura da escrita, onde o conhecimento distancia-se daquele que 
conhece (pois diante do escrito torna-se menos imprescindível o indivíduo vivo). Dessa 

                                                           
11 Transliterado, lógos, termo vasto, com diversos significados tão díspares quanto “fazer contas”, 
“fama”, “proveniência” ou “razão”. A tradição filosófica pós-Platão se apropriou do termo, sobretudo 
neste último significado, reduzindo a sua compreensão ao pensamento racional inteligível. 
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distância, torna-se possível conceber uma idealização do conhecimento e, através do 
reconhecimento de contradições ou variantes, contestar a narrativa oral. A partir da 
filosofia platônica, o lógos pode passar a ser interpretado estritamente como “lógica”. 
Esta lógica, fundamental ao pensamento filosófico, só pode ser proporcionada pela 
estrutura do texto escrito, que admite uma complexidade muito maior que o 
pensamento formular, base da oralidade. 

Nietzsche observa que a filosofia socrática é “absolutamente prática: é hostil 
a todo conhecimento desconectado de implicações morais”. Enquanto prática que é, a 
filosofia platônica não almeja menos do que uma reforma completa na παιδεία. Se os 
admiradores de Platão, se o Sócrates do diálogo tratam de uma pólis imaginativa, 
Platão está respondendo a problemas que o circundavam. “As reformas propostas são 
consideradas urgentes no presente: não são utópicas”, diz Havelock sobre o modelo 
educacional na República. Nietzsche, em suas anotações para um curso na Basiléia, 
nota que devemos entender Platão propriamente como um reformador político, do 
mesmo caráter que Sólon, disposto a radicalizar a noção que governa a pólis, a 
eunomía: “imagem nova da areté” (termo de Vernant), não é mais a virtude do herói a 
ser cantado por suas façanhas individuais; pelo contrário, indo no sentido de uma 
reorganização social, a nobreza, dotada de areté, passa a ser condenada como hybris. 
A eunomía requer a temperança, a justa medida: a sophrosíne, temperança, tão 
exaltada em Platão passa a ser o elemento fundamental da comunidade, em contraste 
à hybris da exaltação do feito individual, do herói que, descomedido e na ânsia da 
Glória, investe sozinho contra o inimigo. Posto sob esta ótica, o ataque de Platão a 
Homero fica claro: não há espaço na pólis harmoniosa para a co-memoração do que se 
sobressai, do que foge à medida. Diante da primazia do nomós, este deve ser, em 
verdade, legado ao esquecimento, para que jamais sirva de exemplo. Da mesma forma, 
os atos dos deuses: a pólis da justa medida não pode cultuar deuses que sucumbem à 
fúria, às paixões, seria um contra-senso. Para isto é necessária uma reviravolta na 
formação grega: o poeta, sendo como é, não cabe na pólis, pois não se compromete com 
a justa medida. Sua harmonia é a harmonia heraclítica, de “convergentes e 
divergentes”. O poeta deve ficar de fora, É necessário que a pólis seja surda. 
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