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Resumo: No “Epílogo” de Mímesis, Erich Auerbach creditou seu interesse pelos modos de 

representação da realidade na literatura ocidental à crítica platônica da arte imitativa, tal como 

formulada no livro X da República. De modo que o principal livro da carreira do renomado romanista, 

segundo ele mesmo, teria se encarregado de examinar o conceito platônico de mímesis, 

relacionando-o a trechos canônicos da literatura ocidental, a exemplo da poesia de Dante Alighieri, 

obra encarregada de representar “a realidade verdadeira”. Neste artigo, meu objetivo será abrir a 

leitura de Platão para o Íon, o Fedro, o Sofista e para o Crátilo, identificando como questões relativas à 

poesia e à mímesis foram desenvolvidas nestas obras e, em seguida, analisar sua apropriação no 

referido livro de Auerbach. 
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!
Abstract: In Mimesis’s “Epilogue", Erich Auerbach credited his interest in representation of reality in 

Western literature to the Platonic critique of imitative art, as formulated in Book X of the Republic. 

Such the main book of the Romanist's career, according to himself, analyzed the Platonic concept of 

mimesis, relating it to canonical passages of western literature, such as Dante Alighieri’s poetry, a work 

that represented "the true reality". In this article, my goal is to open Plato's reading for the Ion, the 

Phaedrus, the Sophist and the Cratylus, identifying how issues relating to poetry and mimesis were 

developed in these works, and then to analyze its and appropriation in the said book of Auerbach. 

Keywords: Mímesis; Plato; Auerbach. 

!
!

A importância do pensamento de Platão para as artes já havia sido mencionada pelo 

filólogo judeu-alemão anos antes da escrita de Mímesis (AUERBACH, E. 1946), quando em 

1929 ele submeteu uma tese de habilitação ao Departamento de Filologia Românica da 

Universidade de Marburg. O primeiro capítulo de Dante als dichter der irdischen Welt [Dante 

como poeta do mundo terreno] (AUERBCH, 1929) apresentou ao leitor uma “Introdução 

histórica” acerca dos significados que o conceito de “homem” foi capaz de evocar desde a 

Grécia antiga à Idade Média cristã. Neste entremeio, tendo como fio condutor a frase de 

Heráclito na qual se afirmava uma unidade a priori entre destino e caráter, Auerbach expôs 

muito suscintamente a teoria da mímesis platônica, destacando o entendimento da arte, pelo 
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filósofo, como cópia inferior, pois além de refletir apenas o que é aparente e não o que é 

verdadeiro, dirige-se exclusivamente às partes baixas da alma.	


	
 No décimo livro da República, e isto é bastante conhecido, Platão censura a poesia 

imitativa, porquanto “distorce o pensamento de qualquer pessoa que a ouça” (platão, 2016, p. 

397). De modo que, assim como a pintura, a poesia seria uma forma de imitação distanciada da 

verdade. 	


O que existe na natureza (“obra de um deus”) é um “ser real”, “aquilo que é como é”. 

Trata-se da ideia que antecede a coisa mesma. Ora, um artífice (um artesão ou um carpinteiro) 

não seria, portanto, o criador de suas obras; ele unicamente reproduzia o “ser real” imitando 

suas formas. De modo que o pintor e o poeta, ao terem como referência não o ser real, mas a 

obra do artífice, imitariam não aquilo que é como é, mas aquilo que parece como parece. De 

acordo com Platão, a poesia e a pintura eram, portanto, algo terceiro em relação à verdade, 

simulacros, aparência. 	


Além do mais, havia contra o poeta a acusação de que ele não era capaz de dominar o 

conhecimento das coisas sobre as quais cantava. Ao falar sobre os cuidados do corpo, era menos 

indicado do que o médico; quando emitia juízos sobre a arte da guerra, era menos habilitado do 

que um comandante. Assim sendo, segundo Platão, ele falava destas matérias não a verdade, 

mas o que parecia bom aos ouvidos do público.	


	
 Como um último ponto a ser destacado, lembremos que Platão considerava a alma 

como algo constituído de duas partes em oposição. A alma intelectiva seria aquela dotada de 

uma obstinada disposição para seguir as leis, optando sempre pela deliberação como melhor 

maneira de lidar com o infortúnio e baseando suas escolhas na temperança e no uso constante da 

razão. Por outro lado, a face sensitiva da alma caracterizava-se pela entrega às lamentações 

diante de qualquer infortúnio, era “companheira da covardia”, ociosa e irracional (PLATÃO, 

2016, p. 447-8). 	


A poesia imitativa, segundo o filósofo, dirigia-se às partes mais inferiores da alma, isto 

é, a sua face sensitiva. Por isso o poeta provocava a satisfação do público quando, para 

demonstrar seu lamento diante de alguma adversidade, batia no próprio peito com encenações 

exageradas que representavam o desespero e a perda da lucidez. De acordo com Platão, esta 

atitude era prejudicial para a vida pública, uma vez que se deveria prezar sempre pela 

serenidade e pelo domínio próprio diante dos reveses. Mais claro fica o argumento quando 

Platão evoca a comédia. A parte racional da alma condena o ridículo e se envergonha quando 

alguém se passa por tolo, enquanto o poeta disso se valia para provocar o riso e a satisfação da 

plateia. Estas foram as razões pelas quais a poesia mimética foi abolida da cidade.	
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 Mas é preciso destacar, contudo, que existe um lugar para a poesia na República de 

Platão, embora o encantamento que ela provocava recomendasse constante cautela. Ela poderia 

ser útil na educação do guardião da cidade, caso represente o homem sério, equilibrado, que age 

com bravura, que domina suas paixões e jamais teme a morte.	


	
 Lembremos, pois, da crítica dirigida por Sócrates aos rapsodos no Íon, quando o 

filósofo arguto afirma que sua arte – a dos rapsodos – não provinha de uma téchne, mas do 

poder divino, e seu “entusiasmo” era consequência da possessão dos deuses. Ao declamar os 

versos de Homero, por exemplo, Sócrates sugere que Íon era tomado pela inspiração das Musas 

que arrebatavam dele o “juízo e o senso” (PLATÃO: 2011, p. 39), e estando deste modo 

ausentes o “juízo e o senso”, a poesia tornava-se um veículo para o engano. 	


Sócrates questiona se o rapsdo, de fato, não acreditava presenciar aquilo que narrava, 

conquanto estivesse deles distante: “e a tua alma, estando ela entusiasmada, acredita estar junto 

das coisas de que tu falas, estando seja em Ítaca, seja em Troia, e onde quer que os versos se 

passem?” (PLATÃO: 2011, p. 43). Ao responder positivamente a pergunta de seu arguidor, Íon 

confessa estar a poesia suscetível a representar o falso. Além do mais, o fato de o rapsodo subir 

ao palco portando vestimentas “multicoloridas” e adornos excessivos que contribuiriam para a 

expressão exagerada dos sentimentos – lágrimas aos olhos, temor, o coração palpitante de 

excitação – desperta, no público, emoções e paixões que deveriam ser dominadas pelo logos. 	


	
 Assim, no Íon, a poesia é condenável porque, além de representar o falso como se 

verdade fosse e dirigir-se às partes mais baixas da alma, ela expõe o seu intérprete a um estado 

de entusiasmo e à perda do juízo mediante possessão divina.	


 Algo muito semelhante se esboça no Fedro, ao se observar o entendimento da arte 

poética como fruto da inspiração das Musas e como produtora de ilusão e engodo. O tema do 

diálogo consiste em saber se é mais vantajoso para um jovem entregar seu amor a alguém que 

esteja por ele apaixonado, ou a outro que não o ame. Em um primeiro momento, Sócrates 

concordou com o argumento de Lísias, dizendo que era mais proveitoso envolver-se com uma 

pessoa que não estivesse apaixonada do que o contrário. Contudo, antes de fazê-lo, iniciou uma 

performance cobrindo sua cabeça e rogando às Musas que o inspirem no seu discurso.	


	
 Seu argumento seguiu a linha de que a paixão e a beleza do corpo incitavam os apetites 

que deveriam ser dominados em nome da temperança, do equilíbrio e da razão e, por isso, mais 

valia juntar-se a alguém que não estivesse acometido pelo amor. Então, no auge do discurso, em 

uma euforia afetada, Sócrates indaga a seu interlocutor:	


Sócrates: Bem, meu caro Fedro, a ti não parece, como a mim parece, que estou como que tomado 

por uma inspiração divina? 
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Fedro: Com certeza, Sócrates, mostras uma extraordinária fluência. 

Sócrates: Pois, então, me escuta em silêncio, visto que o lugar parece saturado de uma presença 

divina, com o que não deves te surpreender se eu for transportado pelo delírio no desenrolar de 

meu discurso. De fato, estou à beira de me expressar em Ditirambos” (PLATÃO, 2012. p. 32). 

 O discurso em favor do não-amante prosseguiu até que Sócrates, em um dado momento, 

supostamente alertado por um daimon – uma divindade – desdiz tudo o que vinha afirmando 

contra Eros. O discurso antes proferido de forma poética e em decorrência de um delírio 

causado pelas Musas era falso, e por isso, a cabeça coberta pela vergonha. Nesse sentido, forma 

fez-se conteúdo: Sócrates lançou mão da poesia, caracterizada por representar coisas que 

aparentemente são como se de fato fossem para encenar um conteúdo que já sabia de antemão 

ser falso.  	


	
 Então, já com a cabeça descoberta, Sócrates recomeça seu discurso, agora em defesa do 

amante e em forma dialética. O elogio do amor parte da premissa de que ele é um tipo de 

loucura, e a loucura é algo benéfico, um presente dos deuses para a boa fortuna. São quatro as 

suas faces: a primeira delas é a loucura enquanto arte mântica (divinação), a segunda como 

alento e refúgio diante das calamidades e dos males do presente, a terceira é a arte poética, 

advinda das Musas e a última, o amor. O amante, então, é aquele que, ao vislumbrar a face de 

seu admirado, lembrou-se da verdadeira Beleza e deseja ardentemente ascender às ideias. Não 

obstante seja este ultimo tipo de loucura a matéria principal do diálogo, interessa-nos aquela 

designada como presente das Musas que, ao contrário da filosofia – cuja matéria é a verdade – 

tem como matéria a imitação, o falso e o delírio. 	


	
 Analisamos, até aqui, a poesia enquanto arte mimética que produz engodo, que se 

reporta à parte sensitiva da alma e que é produto da possessão divina, não de uma techne. Resta 

agora identificar o significado de mimesis na obra de Platão de modo a compreender a 

apropriação deste conceito por Auerbach. 	


O conceito platônico de mímesis é a base teórica do principal livro de Erich Auerbach, 

conformando e costurando as hipóteses que se apresentam a cada capítulo. Isto é abertamente 

afirmado no epílogo do livro, mas não é ocioso sublinhar, uma vez que a correta compreensão 

desta obra depende da elucidação do sentido grego de “imitação” e da maneira como Auerbach 

se apropriou dele.  	


Observe-se o que Auerbach diz a respeito do X livro da República: “[...] os ensinamentos de 

Platão não destroem a dignidade da arte imitativa. Pelo contrário: eles lhe deram um impulso 

novo que haveria de perdurar muitos séculos e comunicar-lhe – à arte imitativa – um novo 
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objetivo” (AUERBACH, 1929. p. 17). Este objetivo, esclarece Auerbach, é a superação das 

diferenças entre arte e filosofia. 	


Ao contrário das interpretações mais usuais que creditam a Aristóteles este lugar unificador, o 

filólogo frisa que a condenação da poesia teria alertado gerações acerca da necessidade de se 

refletir sobre a presença da Ideia nas artes. Platão seria o responsável, portanto, por impor “aos 

poetas a tarefa de escrever filosoficamente, não só no sentido de instruir, mas no sentido de 

esforçar-se, pela imitação da aparência, para chegar à sua verdadeira essência e mostrar a 

insuficiência dela quando comparada à beleza da Ideia” (AUERBACH, 1929. p. 18). Ora, trata-

se de um constante “esforçar-se”, de modo que a beleza da Ideia permanece como ideal, não 

como realização. 	


No Brasil, dentre as interpretações mais consolidadas no que tange à teoria da mímesis, decerto, 

figuram os estudos de Luiz Costa Lima. Suas obras recuperaram em diversas ocasiões  o 1

significado deste conceito, desde os usos na Grécia Antiga, passando pela apropriação latina, 

pela renascentista, e pela alemã. Interessa aos objetivos aqui expostos identificar, no interior do 

cenário alemão, a forma como Costa Lima pensou o sentido de mímesis na obra de Auerbach. 	


Em um livro publicado recentemente, chamado “Frestas. A teorização em um país periférico”, 

Costa Lima recorda a centralidade do conceito na primeira teorização da arte na Grécia antiga. 

Mimeisthai, no uso popular, guardava o sentido de “fazer-se semelhante a” ; já na teoria 2

musical, somava-se a este, o conteúdo de peça dramática, ritmada e dançada. Desta maneira, o 

termo mimos designava uma cena do cotidiano, aliada às artes do canto e da dança, nos variados 

modos de devoção aos deuses. Ora, como já é sabido, Platão condenou esta forma de 

apropriação da palavra no livro X da República, uma vez que as artes e a poesia desviavam o 

homem da busca pelo Justo e pelo Bom, propriedades da Verdade acessíveis pela imersão na 

Ideia. 	


Aristóteles, por sua vez, empreendeu uma drástica inversão no sentido de mimesis em sua 

Poética. Nela, a “imitação” aflora como capacidade inescapável do humano. Muito embora o 

filósofo jamais tivesse dedicado uma obra ao tema da mimesis, Costa Lima aponta, em Frestas, 

trechos da Poética que indicam o uso da palavra para além do sentido cotidiano de “fazer-se 

semelhante a”. Observe-se um destes trechos: 

Contemplamos com prazer as imagens mais exatas daquelas mesmas coisas que olhamos com 

repugnância, por exemplo, [as representações de] animais ferozes e [de] cadáveres. (...) Efetivamente, tal 
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é o motivo por que se deleitam perante as imagens: olhando-as, aprendem e discorrem sobre o que seja 

cada uma delas. (144b, 9ss)  3

No fragmento acima, Aristóteles menciona que há decerto uma diferença marcante entre 

contemplar imagens representadas artisticamente e presenciá-las de fato. Segue explicando, 

ainda, que a capacidade de inferência sobre o que é visto, na representação artística, possibilita 

anular a repugnância ou o pavor diante da cena retratada. Deste modo, não parece verossímil o 

entendimento da mimesis aristotélica como algo que reduplica o real, como posteriormente faria 

a tradução latina do termo. Costa Lima observou que, com Horácio, a mimesis grega fora 

transposta ao latim como imitatio, e tal feito daria lugar a uma série de equívocos, a exemplo do 

significado restritivo de cópia idêntica de um referente, imagem geminada, sem nenhum espaço 

para a manifestação do pressuposto basilar do objeto artístico – a poiesis. Com Horácio, então, a 

mimesis passou a ser entendida como réplica, porque proxima ueris, escamoteando-se, assim, 

sua capacidade de criação e diferença em relação ao mundo natural. Essa redução conceitual 

seria, segundo Costa Lima, fruto de certo pragmatismo romano que, igualmente no campo da 

retórica, restringiu a abrangência do tratamento aristotélico a uma série de procedimentos 

discursivos.	


Para Costa Lima, portanto, teria sido Aristóteles, no mundo grego, quem identificou o 

significado de mímesis como algo situado entre a diferença e a semelhança, isto é, como uma 

forma de representação que não se reduz à duplicação do mesmo, mas que admite o 

dessemelhante. Assim, em sua teoria da mímesis, Platão ocupa o lugar daquele que interdita, 

desconsiderando que a ideia grega de imitação como algo que comporta a diferença já estava 

presente no pensamento deste filósofo, o que se pode verificar no diálogo entre Sócrates e 

Crátilo. 	


O texto é uma investigação acerca da linguagem, cujo objetivo consiste em averiguar se o nome 

tem uma natureza que lhe seja própria ou se é instituído a partir da convenção. Sócrates assevera 

que a voz teria uma essência própria e o nome seria uma imitação vocal desta essência através 

da combinação de letras e sílabas: “a correta aplicação dos nomes consiste em mostrar como é 

constituída a coisa” (PLATÃO, 1988, p. 162). Contudo, a imitação relativa ao nome é distinta 

da imitação na pintura e, consequentemente, da poesia. Nestas últimas, a mímesis pode ser certa 

– se o artista consegue se aproximar o máximo possível da imagem original – ou errada – se 

acrescenta ou subtrai elementos. Mas mesmo que seja certa, a pintura jamais será verdadeira. 

Em relação às palavras, a mímesis pode ser igualmente certa ou errada, mas, ao contrário 

daquelas, a correta adequação do nome à coisa pode produzir verdade.	
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 Ao refutar essa afirmativa, Crátilo recorre aos números, destacando que se alguém 

adiciona ou subtrai algo de um valor, este deixa de ser o que era originalmente e torna-se outro. 

Ao que responde Sócrates que as imagens têm um critério de verdade distinto dos números, na 

medida em que admitem ser representadas com certa diferença em relação ao original. A pintura 

de um homem, por exemplo. A figura é representada na tela com muitas subtrações (óssos, 

órgãos, rins...) e ainda assim não deixa de ser a imagem de um homem. Nas palavras de 

Sócrates: 
“Como vês, amigo, precisamos não somente procurar um critério de verdade para as imagens, [...] como 

também não insistir na afirmativa de que a imagem deixa de ser imagem, se algo lhe for acrescentado 

ou subtraído. Ou não percebes quão longe estão as imagens de possuir todas as propriedades dos 

originais que elas imitam?” (PLATÃO, 1988, p. 166). 

  Ora, se as imagens não apresentam obrigatoriamente “todas as propriedades dos 

originais que elas imitam”, e se lhes é permitido subtrair ou somar coisas sem que percam a sua 

natureza, parece claro que o significado de mímesis enquanto algo que admite a diferença em 

relação ao original está postulado em Platão e que não foi este o salto de Aristóteles em relação 

ao seu predecessor. A condenação da mimesis por Platão não é consequência da semelhança ou 

dessemelhança da imagem retratada em relação ao original, mas advém da sua inserção no 

regime do pseudo. Assim, como assevera o estrangeiro no diálogo com Teeteto em busca da 

definição da natureza do Sofista, o falso discurso é aquele que “fala de coisas que não são como 

se fossem” (PLATÃO, 2001, p. 237), e acrescenta dizendo: “Estrangeiro: Mas se alguém diz 

coisas sobre ti, porém coisas diferentes como idênticas, ou não-seres como seres, parece que, 

quando essa combinação de verbos e nomes é formada, nos vemos real e verdadeiramente 

diante do falso discurso” (PLATÃO, 2001, p. 238). Embora estivesse descrevendo o discurso do 

sofista e não o do poeta, a conclusão do diálogo alude à fala sofista como uma “arte da produção 

de cópias que não é divina, mas humana” (PLATÃO, 2001, p. 247), o que o coloca em grande 

semelhança com a poesia.	


	
 Assim, a mimesis platônica já revelava uma dupla natureza que comportava o 

semelhante e o diverso, muito embora essa dupla natureza fosse condenável por admitir a 

possibilidade do falso. Certamente, essa dinamicidade do conceito de mímeses em Platão fora 

percebida por Auerbach de modo a conformar o seu próprio entendimento e uso do termo. 	


Costa Lima identificou a mímesis auerbachiana ao sentido romano de imitatio – isto é, como 

cópia indistinta de um modelo original – talvez por supor que a base platônica da formulação do 

conceito em Auerbach fosse um equívoco. Ao desconsiderar que mímesis, em Platão, já 
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suportava uma dupla natureza que abarcava em si mesma o binômio parecença-disparidade, 

Costa Lima nega este princípio também na obra do filólogo. 	


Assim sendo, a noção de mímesis como chave de entrada para a compreensão da literatura 

ocidental no livro de Auerbach não consiste na tentativa de reproduzir uma realidade sócio-

histórica idêntica, mas relaciona-se a esta como um jogo de aproximação e afastamento, 

semelhança e diferença, o acontecido e o narrado, como é possível deduzir do seguinte trecho de 

Dante como poeta do mundo terreno: 
E não nos referimos, aqui, exatamente, ao realismo que alguns críticos da Antiguidade louvavam em 

Homero e outros achavam que lhe fazia falta. Porque esses críticos se preocupavam com a 

probabilidade e credibilidade dos acontecimentos que ele narra. O que nós temos em mente é a 

maneira de narrá-los. Independente da plausibilidade, ele os faz tão claros e palpáveis que a questão da 

sua verossimilhança só ocorre ao leitor numa reflexão subsequente (AUERBACH, 1929, p. 13-14).  

Foi, portanto, baseado neste movimento de aproximação e afastamento do narrado em relação 

ao real que o conceito de imitação foi formulado. O evento histórico é absolutamente 

secundário, importando com maior intensidade o modo como é descrito ou, em outras palavras, 

a capacidade do autor de enredar o público em sua história. 	


Nesse sentido, A mímesis de Auerbach não se parece em nada com a imitatio latina, ao 

contrário, demonstra grande apelo ao aspecto da criação inescapável ao elemento artístico. 

Mesmo este real que é parte do jogo cujo resultado é a mímesis não é singular, mas se espraia 

em uma série de realismos possíveis, como perfeitamente advertiu o sociólogo Leopoldo 

Waizbort‑ , e isto viabiliza ler textos bíblicos e literários a partir de uma ideia particular de 4

realidade.	


Com os olhos voltados para Platão, Auerbach pôde formular um conceito dinâmico de mímesis 

que admite omissões e acréscimos em relação ao acontecido, e deste modo, o narrado jamais se 

confunde com a realidade, mas configura-se como produto de criação daquele que escreve. 

Evidentemente, o real ainda está lá, assim como o conceito de Beleza, ordenando e motivando o 

autor na composição de sua obra. Entretanto, o livro mais importante da carreira de Erich 

Auerbach possibilita ao leitor pensar esta intrigante relação que a arte evoca desde tempos 

antigos, e que está longe de se encerrar em nossos dias.	


!
NOTAS 
[1] Para citar algumas destas ocasiões: COSTA LIMA, L. Vida e Mimesis. Rio de Janeiro: Editora 34, 

1995. 
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  _________. Mimesis: Desafio ao pensamento. Rio de Janeiro: Civilização Basileira, 2000. 
  _________. A ficção e o poema. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 

  _________. Frestas. A teorização em um país periférico. Op. Cit., 2013.  
[2] Idem. Frestas. A teorização em um país periférico. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. 

[3]  ARISTÓTELES. Poética. 144b, 9ss. apud COSTA LIMA, L. Frestas. A teorização em um país 
periférico. Op. Cit., 2013, p. 108. 
[4]  “[...] podemos entender Mimesis como um conjunto de fragmentos, finamente articulados entre si – 
pois a trama narrativa do livro é complexa e resulta em uma articulação única de análise singular, síntese 
histórica e totalização narrativa –, que indicam uma série variada e muito rica de modos de exposição da 
realidade na literatura, que não se esgota, seja em 1946, seja em 1949 (edição mexicana), seja em 
1958” (WAIZBORT, 2007, p. 12). 
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