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PLATÃO E A SUA CONCEPÇÃO DE POESIA NO ÍON 
 

Dirani Barbosa dos Santos 
 

_______________________ 

Resumo: A partir da temática apresentada por Platão, no diálogo Íon, 

percebe-se que ele faz uma crítica à poesia e a rapsódia, defendendo 

a filosofia como o verdadeiro e mais seguro caminho do saber. 

Segundo o filósofo, que incorpora, na figura de Sócrates, no debate 

com o rapsodo Íon, a poesia não é arte, no sentido de produção 

humana, mas uma arte das musas, uma vez que o seu sucesso 

depende da inspiração divina. Nessa perspectiva, esse trabalho tem 

como objetivo compreender o sentido dessa crítica platônica à 

inspiração poética. 

 

Palavras-chaves: Poesia. Técnica. Íon. Inspiração. 
_______________________ 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Por ser considerado entre todos os filósofos gregos o mais poético e 

por ter o diálogo como principal estilo filosófico, é de se espantar a crítica 

sumária que Platão faz à poesia. Em seu diálogo Íon, ele apresenta uma 

discussão fundamental acerca da origem da poesia em oposição as noções 

de techné e de episteme. Ainda assim, possuindo um estilo filosófico 

fundamentado na dialética, o filósofo grego estabelece uma crítica à poesia 

até então transmitida pelos rapsodos. Como se sabe, a poesia, na Grécia, 

era considerada uma arte de caráter educativo para a sociedade arcaica, 

em que os poetas eram vistos como donos do saber. É nesse sentido que 

começa a discordância de Platão, situado no século de ouro do 
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pensamento filosófico, expresso em sua crítica sobre o valor da poesia. 

Esse trabalho tratará sobre o problema da poesia apresentado no diálogo 

Íon. 

Sabemos que a poesia, através da leitura clássica leitura da paideia 

grega, realizada pelo helenista alemão Wener Jaeger, antes da filosofia, lá 

na Grécia, era considerada a arte de levar ensinamentos para a sociedade. 

Os poetas e os rapsodos eram considerados os donos do saber e tinham 

como missão conduzir o homem à virtude e à sua própria formação 

pessoal. Porém, no referido diálogo, através da figura de Sócrates, Platão 

trava uma instigante crítica a essa arte, até então, considerada intelectiva 

arte do saber, como arte das musas. 

Desse modo, na obra, transparece uma ambivalência, uma vez que o 

autor vai contra o seu próprio estilo, o qual costuma ser de caráter 

imaginativo e poético. A importância intelectual da poesia é tratada, por 

Platão, com desprezo e ironia através da figura de Sócrates no referido 

diálogo. Nesse sentido, a questão que está em jogo no diálogo platônico é 

a justificativa para a Grécia de Sócrates do valor da sabedoria do poeta em 

oposição a filosofia (o amor a sabedoria) do filósofo. Essas duas oposições 

movimentam toda a discussão em que Sócrates defende que a inspiração 

poética é diferente não é da natureza que a sabedoria epistêmica, na qual 

se assenta a sapiência filosófica. 

Este trabalho pretende apresentar a concepção platônica de poesia 

contida no diálogo Íon. O objetivo principal é analisar, filosoficamente, 

esta concepção. Para realizar esta tarefa outros objetivos secundários 

precisarão ser realizados, tais como,  compreender e distinguir a poesia da 

arte e da filosofia, bem como traçar algumas considerações acerca da 

crítica platônica aos rapsodos. Partindo do pressuposto de que a poesia foi 

de intrínseca importância na Grécia antiga e que Platão foi um pensador 

de caráter imaginativo e poético é importante investigar a concepção 

platônica acerca da poesia. A justificativa dessa pesquisa, na qual 

buscamos compreender a possível importância do fazer poético dentro 

dessa temática platônica, pode contribuir para a produção literária atual, 

bem como fomentar uma profícua discussão filosófica no que tange à 

Estética. 
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Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, em que os dados foram 

coletados em livros e artigos de revistas acadêmicas, bem como na própria 

obra platônica a ser trabalhada, a fim de fazer uma análise acerca do 

sentido e da concepção da poesia. O trabalho será dividido em seções, 

possibilitando interpretações sobre a obra e o referido tema. 

 

2. O DIÁLOGO ÍON: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES 
 

O filósofo grego Platão é considerado como um dos principais 

expoentes do pensamento filosófico tradicional. Sua obra, composta 

principalmente de diálogos, na qual a figura de Sócrates sempre se utiliza 

de sua ironia para derrubar os argumentos de seus opositores, tem sido 

lida minuciosamente a fim de compreender sua filosofia, que desdobra 

nas mais variadas vertentes filosóficas, tais como a epistemologia, a 

política, a ética, a linguagem, a arte, entre outros temas. Platão foi um 

cidadão ateniense que nasceu em 428 a. C. e morreu em 348 a. C. Ele 

pertencia a uma família bem influente de Atenas. Seus diálogos retratam 

Sócrates, que se acredita, ter sido seu mestre, em situações de debates 

com diversos sofistas e personalidades da época discutindo os mais 

variados assuntos. 

As obras de Platão mais difundidas na civilização ocidental são A 
República, O Banquete e Fédon. Em suas obras, o pensador grego 

delineia sua doutrina filosófica que, de acordo com Brisson (2012), é 

caracterizada como dupla subversão. Tradicionalmente, o pensamento 

platônico é classificado como dualista, quando ele postula a existência de 

dois mundos que explicam a realidade e tudo que ela contém. Além 

disso, a filosofia platônica tende a valorizar a episteme, isto é, o 

conhecimento científico tal como conhecido naquela época. Dessa forma, 

o que não é abarcado pela episteme é irrelevante para a doutrina filosófica 

platônica. Precisamente, seus diálogos sempre colocam Sócrates 

refutando as ideias do senso comum e propondo a episteme como 

modelo mais próximo de explicar a realidade. É neste contexto de 

valorização da episteme que a arte é analisada e criticada por Platão. 

O diálogo Íon faz parte do primeiro grupo de diálogos de Platão. 

Nesse diálogo, há somente a presença de duas personagens: Sócrates e 
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Íon de Éfeso, um famoso rapsodo de Atenas. Embora não seja possível 

precisar a data exata de composição do diálogo, acredita-se que ele tenha 

sido escrito entre 399 a 391 a. C. Essa é a defesa do tradutor português 

Victor Jabouille (1988), que traduziu o diálogo e fez uma breve introdução 

geral à obra. 

Segundo o tradutor, a marcação dessa data é possível mediante 

duas referências presentes no texto: três estrangeiros que assumiram 

cargos em Atenas (Apolodoro de Cízico, Fanóstenes de Andros e 

Heraclides de Clazómenas) e a dependência civil e militar da cidade de 

Éfeso em relação a Atenas. Confrontadas com informações fornecidas por 

outros autores antigos, tais como Tucídides, Xenofonte e Pausânias, pode-

se estabelecer que o diálogo Íon foi escrito na primeira década do século 

IV a.C. 

Por ser um diálogo curto, há somente a presença de dois 

personagens, conforme foi mencionado anteriormente. Sócrates, figura 

conhecida da tradição filosófica, ocupa o centro das atenções nos diálogos 

platônicos, inclusive no Íon. É importante salientar a forma como 

Sócrates conduzia as discussões nos diálogos: 

 
Impondo-se o ensino como missão, Sócrates proclama a 

necessidade de o homem se conhecer a si próprio, de adquirir a 

consciência dos seus limites e da consistência verdadeira do 

próprio saber. A sabedoria não está no saber mais coisas que os 

outros, mas no saber do não saber, ao contrário daqueles que 

acreditam saber o que não sabem. Daí a máxima «só sei que 

nada sei». A consciência da própria ignorância é uma forma de 

purificar as almas do erro, fonte da culpa. Por isso, o seu ensino 

é uma contínua exegese, um interrogatório em que as perguntas 

conduzem à aceitação de Sócrates como mestre. O objectivo 

último do seu ensino era o culto da virtude ou o domínio de si 

mesmo (JABOUILLE, 1988, p. 10-11). 

 

Nessa perspectiva, podemos afirmar que Sócrates utilizava duas 

estratégias básicas para dialogar com seus interlocutores. A primeira é que 

os próprios interlocutores pudessem constatar o equívoco de suas falas, e 

a segunda é que eles próprios pudessem enunciar o conhecimento que a 



Revista Pandora Brasil Edição 99 • Março de 2019 ISSN 2175-3318 

 

 

Dirani Barbosa dos Santos Estética e filosofia primeira p. 15-28 
 

19 

alma humana já possuía. Dessa forma, o que Sócrates buscava era a 

purificação do pensamento e, para isso, a ética, o bem e a felicidade eram 

os objetivos – segundo o pressuposto que atravessa toda a filosofia 

platônica –, que os homens deveriam buscar, já que indicam a virtude, a 

busca pela verdade. 

A segunda personagem do diálogo é o Íon de Éfeso, um conhecido 

rapsodo que está chegando a Atenas para participar de um concurso. Nos 

antigos tempos na Grécia Antiga, era comum a recitação de poemas. 

Segundo Jabouille (1988), precisamos distinguir os rapsodos dos aedos. 

Enquanto estes declamavam os poemas escritos por eles mesmos, aqueles 

declamavam os poemas de outrem. Naquela época, havia concursos nos 

quais os rapsodos disputavam e o poeta que mais tinha seus poemas 

recitados era Homero. Íon, todavia, além de recitar os famosos poemas 

homéricos, se vangloriava de ser um exímio comentador de Homero. Em 

suma, essa é a principal linha que segue o diálogo Íon. 

Estruturalmente, Jabouville (1998) afirma que podemos dividir o 

poema em quatro partes: preâmbulo; o talento de Íon; o talento de Íon 

não é fruto de uma arte, a qual é dividida em duas subpartes 

(demonstrações): Íon é hábil a falar de Homero por inspiração e cada arte 

tem seu objeto próprio; e a conclusão. 

Acerca do conteúdo, o que norteia o debate entre Sócrates e Íon é 

a contenda acerca da criação poética. Nesse sentido, discute-se duas 

possibilidades para tal criação. De um lado, a criação poética pode ser 

concebida como uma arte. De outro, como uma inspiração. Outra 

questão relevante que desponta no diálogo é a capacidade de Íon de não 

apenas recitar os poemas homéricos, mas também comentar a obra de 

Homero. Assim, o diálogo aponta duas direções possíveis as explicações 

socráticas para poder tratar da poesia. 

Para Sócrates, representante da episteme, o rapsodo deve 

compreender o pensamento do poeta de modo que interprete os poemas 

e, para compreender o poema, ele precisa  também compreender as 

palavras. Nesse sentido, se a compreensão da obra de Homero também 

se aplica aos outros poetas, tratamos claramente de uma arte, de uma 

técnica, assentada, obviamente, num conhecimento científico. Todavia, se 
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a arte se aplica apenas a Homero, como é o caso do rapsodo Íon, estamos 

tratando da inspiração. 

O diálogo Íon nos conduza aceitar que o rapsodo tem a habilidade 

divina, já que este não domina todos os assuntos de que tratam os poetas. 

O próprio Íon reconhece essa constatação. É neste contexto que o diálogo 

apresenta a questão central que é a definição da arte do rapsodo e, por 

ampliação, a definição de poesia. Portanto, a arte, a poesia não são formas 

de  saber, ao menos se comparada com a filosofia representada por 

Sócrates. Se a poesia não é sabedoria/episteme ela deve ser, então,  uma 

inspiração. Além disso, há a confrontação entre os termos episteme e 

téchne, que é fundamental para compreender a concepção de poesia de 

Platão. Uma vez apresentados os principais pontos do diálogo Íon, 

podemos nos debruçar sobre o problema da poesia. 

 

3. A POESIA EM CONFRONTO COM A CIÊNCIA 
 

Platão, do mesmo modo como critica a escrita no Fedro e a retórica 

no Górgias, estabelece, no Íon, a crítica aos poetas, ilustrada pela figura de 

Sócrates, o qual possui um método sutilmente irônico e argumentativo de 

fazer um sujeito se convencer de que está errado.  

No diálogo, a personagem Íon expõe para Sócrates a sua experiência 

como um técnico do saber, “[...] aquele que fala as mais belas coisas 

acerca de Homero” (PLATÃO, 1988, 530c), e que merece ser 

reconhecido como o melhor rapsodo. Sócrates, com sua habilidade 

discursiva, segue ouvindo o rapsodo enquanto o envolve em questões que 

o coloca em contradição com as próprias afirmações. 

Nesse sentido, é importante retomar a afirmação que Krishnamurti 

Jareski (2010) faz em seu artigo A inspiração poética no Íon de Platão. 

Segundo este autor, este diálogo platônico apresenta a importante 

discussão acerca da “pretensa sabedoria do poeta” e a “sapiência do 

filósofo” (2010, p. 285). Estes dois tópicos aparecem em oposição no 

diálogo e, constatamos, claramente, que o primeiro é defendido por Íon e 

o segundo por Sócrates. Além disso, Jareski  ainda apresenta a ideia 

segundo a qual “veremos que Sócrates não argumentará diretamente 

contra a noção homérica de poesia inspirada, mas simplesmente proporá 
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uma teoria da inspiração poética que nega, a essa mesma noção, uma 

natureza epistêmica” (2010, p. 288). 

Fábio Galera, em seu artigo  A compreensão da téchne como 
epistéme no Íon: um modelo hermenêutico de racionalidade, destaca a 

importância do conceito de entusiasmo para a compreensão da inspiração 

poética: 

 
Um dos conceitos centrais que aparecem no diálogo e que 

Sócrates apresenta como modelo explicativo para o modo como 

Íon é capaz de discursar sobre Homero é o conceito de 

entusiasmo, uma força divina (theía dýnamis). O conceito de 

enthousiasmós é endossado como parte fundamental de um 

sistema que explica tanto a dimensão poética do fenômeno 

literário, quanto a sua recepção. Nos termos de uma linguagem 

contemporânea, este sistema explicaria a produção poética, ou 

seja, a proveniência originária do fenômeno literário, a origem 

do impulso criativo, bem como a sua realização formal; e ainda a 

recepção estética, ou seja, o modo de afecção produzido pela 

obra literária em seus leitores/espectadores (2012, p. 2, grifos do 

autor). 

 

A partir da citação acima, podemos verificar a presença do embate 

daqueles dois tópicos levantados por Jareski (2010) além da apresentação 

do conceito de entusiasmo. Galera (2012) argumenta que Sócrates 

defende a tese do entusiasmo como principal ponto que favorece o poeta, 

ou seja, o poeta consegue discursar sobre Homero, por causa dessa força 

divina. Entretanto, o próprio Íon admite que é “mestre” em Homero, mas 

não em qualquer outro poeta. Com isso, concluímos que a arte deste 

rapsodo não se assenta sobre uma téchne, ou sobre normas que deem 

conta de qualquer poesia, mas sobre a força da inspiração poética. 

O rapsodo Íon, provocado pelos elogios de Sócrates, se reconhece 

como um técnico do saber, um dominador da hermenêutica, da arte de 

interpretar os poemas homéricos. Porém, a pretensão de Sócrates é 

induzi-lo a construir a própria contradição, pois é notória a sua indignação 

diante da afirmação de Íon ser especialista (técnico) na arte poética, 

enquanto este mesmo admite não saber discorrer sobre outros poetas 
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além de Homero, demonstrando a sua incapacidade de conhecer as 

normas que sustentam a produção poética em sua totalidade. Para 

Sócrates, o rapsodo não passa de um sujeito movido por uma força divina, 

ao que ele faz referência à pedra magnética: 

 
Sócrates: Pois isso existe, não sendo, todavia, uma técnica, em 

você, de falar bem acerca de Homero, como acabei de dizer, 

mas um poder divino que te move, como na pedra que 

Eurípedes chamou de magnética, mas muitos chamam de pedra 

de Hércules. Pois essa pedra não apenas trai os próprios anéis 

de ferro, mas também coloca nos anéis um poder tal que eles 

são capazes de fazer isto do mesmo modo que a pedra: atrair 

outros anéis. [...]. Pois todos os poetas de versos épicos, os bons, 

não em virtude de técnica, mas estando entusiasmados e 

possuídos é que dizem todos aqueles belos poemas, e os poetas 

líricos, os bons, do mesmo modo (PLATÃO, 1988, 533c-d). 

 

Sabendo que téchne e episteme, na teoria platônica, estão ligadas 

entre si, ou seja, a arte está ligada e diz respeito ao exercício de pensar, 

fica muito claro o seu distanciamento da poesia, uma vez que esta arte tem 

origem na inspiração e não é fruto de alguma ciência ou conhecimento. 

Dentro desse contexto, na visão socrática, é inaceitável a definição de 

poesia como arte. Para tanto, vejamos o que diz ele a Íon: 

 
Pois coisa leve é o poeta, e alada e sacra, e incapaz de fazer 

poemas antes que se tenha tornado entusiasmado e ficado fora 

de juízo e o senso não esteja mais nele. Enquanto mantiver esse 

bem, o senso, todo o homem é incapaz de fazer poemas e de 

cantar oráculos. Mas como não é em virtude de uma técnica que 

fazem poemas e dizem muitas e belas coisas acerca desses 

assuntos, como tu acerca de Homero, mas em virtude de uma 

concessão divina, cada um é capaz de fazer apenas isto 

(PLATÃO, 2011, 534b-c). 

 

Jareski (2006) argumenta que é necessário olhar para o contexto 

histórico para ter uma compreensão global acerca das técnicas e de seu 
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alto grau de especificidade. Segundo o autor, no século V a. C., começou 

a aparecer uma série de tratados técnicos nas mais variadas áreas, o que 

permitia que cada área possuísse conteúdos epistêmicos delimitados e 

autônomos. Nas palavras do autor: 

 
Quando Platão escreve seus diálogos, as técnicas desenvolviam-

se num crescente influxo de complexidade, a ponto de terem 

conquistado autonomia em relação a regulamentações externas, 

constituindo-se, portanto, nova e específica modalidade de saber. 

Entre os fatores históricos que contribuíram para tal inovação, 

citamos o domínio da metalurgia do ferro, os progressos da 

matemática e da medicina no século V a.C. e a constituição da 

pólis, com a sua marcante divisão do trabalho, que permitiu a 

ascensão social da classe dos artesãos (JARESKI, 2006, p. 17). 

 

Essa divisão e especialização da arte fez com que a relação entre 

domínio técnico e disseminação mudasse. Essa mudança é no sentido de 

que há uma perspectiva metodológica nova permitindo que a competência 

para desenvolver as habilidades necessárias não estavam mais na tradição 

privilegiada, até então, mas podia ser aprendida, pois os tratados técnicos 

podiam demonstrar o conhecimento necessário para aprender tal ofício. 

Jareski (2006) salienta que é justamente esse o ponto que Sócrates utiliza 

para criticar a poesia e os rapsodos. Se a arte dos rapsodos, e em última 

instância a poesia, não possui conhecimentos que podem ser compilados 

em manuais técnicos para que outros indivíduos aprendam e que não há 

conteúdos epistêmicos delimitados e autônomos, não se trata de uma 

técnica embasada em uma episteme, mas fruto de uma inspiração. 

Enquanto Íon apresenta a poesia como a mais bela das artes, 

Sócrates a define como uma expressão do entusiasmo poético. A posição 

de Sócrates pressupõe a transmissão do saber sem a necessidade da 

inspiração divina. No entanto, se arte significa técnica e esta é capaz de dar 

conta daquilo que é verdadeiro ou falso apenas dentro da sua 

competência, a poesia é movida por uma força divina. Isso quer dizer que 

a arte é uma técnica de fazer algo, onde o sujeito tem o poder de discernir 

sobre o que está realizando, e se pretende ou não o realizar. Já a poesia, 

na visão socrática, não passa de uma inspiração, um contágio que envolve 
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o autor (Homero), o declamador (Íon) e o público (os ouvintes). Todo 

este processo é movido pela cadeia do entusiasmos e foge da cadeira de 

razões. 

O que circula claramente nessa obra platônica é a disputa entre 

filosofia e poesia, em que a primeira vem caracterizada pela presença da 

razão e a segunda pela falta dela. Mas além da disputa, Platão insinua 

certo resultado final desta, na qual a poesia perde feio para a filosofia 

quando o poeta ousa interpretar o que acaba de declamar, pois lhe falta a 

inspiração para esta outra arte, a arte de interpretar. Para Platão, a filosofia 

é compreendida como sabedoria e, por isso, possui um discurso  

autônomo sobre seu objeto de conhecimento. A poesia, por seu turno, é 

incapaz de dar conta da interpretação poética, de modo autônomo. Uma 

vez demonstrada a questão envolvendo a arte e a episteme, podemos 

agora discutir a concepção de poesia adotada por Platão no diálogo Íon. 

 

4. A CONCEPÇÃO PLATÔNICA DE POESIA NO DIÁLOGO ÍON 
 

A discussão acerca da poesia ocupa toda a extensão do diálogo Íon, 

de Platão. Há também no referido diálogo uma confrontação de teses 

acerca da natureza da criação poética, isto é, se ela é de natureza técnica 

ou de natureza divina. Sócrates faz com que o rapsodo Íon concorde com 

sua tese, de que a sua arte não passa de uma inspiração divina (arte das 

musas), pois o conhecimento que Íon se vangloria de possuir acerca da 

obra de Homero não podia ser aplicado a outros poetas de seu tempo. 

Em outras palavras, Íon só dominava o conteúdo homérico, pois está 

preso à cadeia de inspiração que, outrora, inspirou Homero na escrita de 

sua obra. 

Sendo assim, a concepção de poesia para Platão, construída ao 

longo do diálogo, é que ela é uma dádiva divina. É importante notarmos 

que os autores de epopeias, geralmente no início da obra – chamada de 

Invocação –,, invocam as musas pedindo auxílio e inspiração. Portanto, 

pode parecer que o raciocínio socrático está correto, ou pelo menos 

aponta para essa direção. O trecho a seguir mostra a argumentação de 

Sócrates acerca da inspiração divina: 
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ÍON: Não posso contradizer-te nesses assuntos, Sócrates, mas, 

se há qualquer coisa de que tenho consciência, é que sobre 

Homero falo melhor que qualquer outro homem, que falo 

espontaneamente e que toda a gente reconhece que falo bem, 

enquanto que a respeito dos outros não pensam assim. Vê, pois, 

qual é a causa disto. 

SÓCRATES: Eu vejo, Íon, e vou fazer-te ver o que é, segundo o 

meu entendimento. É que esse dom que tu tens de falar sobre 

Homero não é uma arte, como disse ainda agora, mas uma força 

divina, que te move, tal como a pedra a que Eurípides chamou 

de Magnésia e que a maior parte das pessoas chama pedra de 

Heracleia. Na verdade, esta pedra não só atrai os anéis de ferro 

como também lhes comunica a sua força, de modo que eles 

podem fazer o que fez a pedra: atrair os outros anéis, de tal 

modo que é possível ver uma longa cadeia de anéis de ferro 

ligados uns aos outros. E para todos é dessa pedra que a força 

deriva. Assim, também a Musa inspira ela própria e, através 

destes inspirados, forma-se uma cadeia, experimentando outros 

o entusiasmo. Na verdade, todos os poetas épicos, os bons 

poetas, não é por efeito de uma arte, mas porque são inspirados 

e possuídos, que eles compõem todos esses belos poemas; e 

igualmente os bons poetas líricos, tal como os Coribantes não 

dançam senão quando estão fora de si, também os poetas líricos 

não estão em si quando compõem esses belos poemas; mas, 

logo que entram na harmonia e no ritmo, são transformados e 

possuídos como as Bacantes que, quando estão possuídas, 

bebem nos rios o leite e o mel mas não, quando estão na sua 

razão, e assim a alma dos poetas líricos, segundo eles dizem. 

Com efeito, os poetas dizem-nos, não é verdade, que é em 

fontes de mel, em certos jardins 35 e pequenos vales das Musas 

que eles colhem os versos, para, tal como as abelhas, no-los 

trazerem, esvoaçando como elas (PLATÃO, 1988, 533c-d, 534a-

b). 

 

Neste trecho do diálogo podemos constatar que Íon reconhece que 

seu conhecimento sobre Homero não se equipara a de nenhum outro 

rapsodo conhecido. Todavia, ele mesmo admite que não tenha a exímia 
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habilidade para tratar de outros poetas da antiguidade e que as pessoas 

que o ouvem também reconhecem isso. A partir desse ponto, Sócrates 

começa a defesa da tese de que a poesia é uma dádiva divina. Sócrates, 

então, depois de Íon arguir, afirma que este possui uma força divina que o 

faz recitar e falar de Homero com qualidades impecáveis. Em seguida, 

Sócrates compara esse dom divino àquele dom que os poetas têm quando 

compõem seus poemas, religando Íon a Homero através da cadeia de 

inspiração poética, mas não epistêmica. 

Acerca dessa questão, Jareski (2010) esclarece que a criação poética 

tal como descrita por Sócrates está subordinada à inspiração divina, isto é, 

o poeta precisa dessa inspiração para poder produzir a arte que encanta a 

todos. Podemos notar, além disso, que Sócrates, no referido diálogo, 

discute o fato de que o rapsodo – que representa, em essência, um ator –, 

deve incorporar as palavras dos poemas para que as pessoas se envolvam 

na declamação, recebe a mesma inspiração divina que recebe o poeta 

quando compõe. 

Portanto, Íon não domina uma técnica específica do domínio 

poético. Por essa razão, ele não consegue declamar e falar de outros 

poetas antigos, que não o Homero. Luiz Roberto Takayama (2006), em 

sua Dissertação  sobre a crítica de platão à poesia, argumenta que o 

rapsodo e principalmente o poeta, por falar inspirado por Deus, acaba 

não sabendo, ou seja, não tendo consciência, daquilo que fala. Nesse 

contexto, tomado pelo entusiasmo, o poeta está fora de si e se afasta do 

pensamento. Ainda para o autor, é paradoxal que Sócrates faz uma crítica 

à poesia de forma poética. Além disso, quando Sócrates aproxima poesia 

e inspiração divina, ele demonstra que a inspiração divina – tão 

importante para a arte poética –, está ausente na aquisição do 

conhecimento. No entanto, o que está por detrás dessa aproximação,  é a 

sacralização da poesia, que em vez de enaltecê-la a desqualifica: 

 
Por outro lado, ao sacralizar a rapsódia, ao apontar para sua 

origem divina apresentando-a como fruto de uma possessão por 

um deus, com tal gesto “arcaizante” o filósofo buscará menos 

enaltecê-la do que denunciar seu afastamento em relação à razão 

e ao conhecimento. Arte e inspiração serão, portanto, as duas 

noções centrais do diálogo a nortear a discussão de Platão sobre 

a arte do rapsodo. Mas, mais profundamente, como veremos, é 
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a poesia, e quiçá uma poesia em particular, o alvo visado aqui 

pelo filósofo (TAKAYAMA, 2006, p. 17). 

 

Nessa perspectiva, o objetivo de Sócrates é desqualificar o poeta 

enquanto mestre da verdade, posto que os poetas gregos possuíam, no 

mundo pré-filosófico, uma autoridade que não vale para a sociedade 

ateniense do século IV a. C. Dessa forma, o que interessa a Sócrates é o 

conhecimento que pode ser amparado a partir de uma episteme, 

portanto, a poesia e o trabalho do rapsodo, enquanto busca da verdade, é 

desqualificado, pois a razão (filosófica) é ignorada nos contextos de 

inspiração poética ou da atuação do rapsodo. Adicionalmente, Sócrates 

discute que a inspiração é algo passivo, quando ele fala da atração da 

pedra magnética. Assim, tanto o poeta quanto o rapsodo apenas são 

mensageiros dos deuses e das musas.  

 

5. CONCLUSÃO 
 

Na verdade, o que Platão critica não é a poesia em si, mas a poesia 

como habilidade ou técnica e como ensinamento e transferência de 

conhecimento utilizado na Grécia. Pois se a poesia é oriunda da 

inspiração ela não pode ser apresentada como uma habilidade, pois trairá 

a sua origem. Diferentemente do filósofo, o poeta se esforça para realizar 

uma finalidade artística que não é sua e sim de origem divina. Só é poesia, 

segundo Sócrates no diálogo Íon, quando foge do domínio da razão e não 

é concebida com intenção e discernimento do bem ou do mal de tal 

atividade. Por outro lado, só é técnica quando se trata de uma habilidade, 

feita com finalidade e com autoridade sobre o próprio fazer técnico. 

Portanto, a concepção de poesia proposta por Platão é que a poesia 

é uma dádiva divina, isto é, o poeta e o rapsodo assumem o lugar de 

emissores de uma mensagem enviada pelos deuses e pelas musas, 

destinadas ao público. Assim sendo, a poesia não pode ser considerada 

como uma tentativa de buscar a verdade, pois, como procuramos deixar 

claro ao longo do presente texto, ela não é uma técnica ou uma episteme. 

Ao se utilizar da inspiração divina para a produção poética, tanto o 

rapsodo quanto o aedo são desprovidos da razão e não possuem 

conhecimento algum. Logo, a crítica platônica à poesia se deve ao fato de 
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que ela foi utilizada para instruir o povo grego, no período anterior à 

filosofia. 

Trazendo para a realidade atual toda essa temática platônica, 

discutida no Íon, a respeito da poesia, podemos sugerir que tenha 

influenciado no nosso produzir literário, implicando na teorização da 

literatura. Pois, é notório que a hermenêutica recomendada no Íon, 

requer um teor racional, o que vem universalizando o nosso fazer poético. 
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