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Por tudo isto, podemos dizer que entender o que significa 

ser iniciado ao amor no Banquete de Platão é muito mais 

do que um exercício de exegese filosófica de um texto 

antigo. É possível dizer, pelas inspirações que este 

entendimento pode nos oferecer, que o caminho de 

iniciação às coisas do amor continua aberto e que, então, 

o convite que Platão faz a seus leitores, pela boca da 

sacerdotisa de Mantinéia, continua valendo ainda hoje: 

“tenta seguir-me, se fores capaz. ” 

Loredo (2009, p. 28) 
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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão do curso de Filosofia teve como objetivo analisar a 

obra Banquete, de Platão, e sua relação com a educação grega, de maneira especial com 

aquela instituição chamadapederastia. Trata-se de um diálogo atípico de Platão, onde a 

maior parte dos textos são trabalhados em forma de discursos. Platão critica 

indiretamente os sofistas e os poetas. Neste trabalho a obra é analisada através de vários 

pontos de vistas. Cada personagem tem um papel importante no banquete que se realiza 

na casa de Agatão, com suas características e afirmações. Fedro e Pausânias, por 

exemplo, se mostram discípulos iniciantes, mas que seus discursos trazem informações 

sobre a prática da pederastia. Já Agatão se mostra um discípulo bem avançado na arte de 

filosofar. As teorias dos personagens vão se desenvolvendo em escala ascendente, até 

chegar no discurso principal, que é o de Sócrates. Ele explica os vários degraus para se 

percorrer na arte Erótica. Podemos ver ao longo da obra que Diotima e Sócrates já 

trilharam este percurso, e este se dedica a ensinar para discípulos. Logo após vem o 

discurso de Alcibíades, que se mostra um discípulo que se fascina pelas ideias de 

Sócrates, mas que diverge nas ações.Neste trabalho são levantadas duas hipóteses sobre 

a função de Alcebíades: a de trazer um personagem com características humanas para o 

Banquete e a de exercer uma função política perante a Atenas daquela época (apologia 

de Sócrates e do círculo platônico). 

Palavras-chave: Platão, Banquete, educação, pederastia, Sócrates, Diotima, Alcibíades. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

NodiálogoBanquete, diferentemente dos outros diálogos platônicos, Platão 

utiliza um formato menos dialético. O texto é estruturado em sua grande partepor 

discursos. São discursos de vários personagens em louvor a um deus (Eros). No formato 

de discurso, não são feitas perguntas a outros personagens (salvo exceções), e não há 

debate para se tentar chegar a uma conclusão (ambas são características do diálogo). 

Sobre isto, Jaeger (2003) nos chama a atenção: 

 

Não estamos diante de um drama dialético como o Protágorasou o 
Górgias. E ainda menos o podemos comparar a obras puramente 
científicas do tipo do Teeteto ou do Parmênides, onde se expõe 
sobriamente o esforço realizado para resolver determinado problema. 
Na realidade, o Banquete não é um diálogo no sentido usual, mas 
antes um duelo de palavras entre pessoas que ocupam todas uma 
posição elevada.(Jaeger, 2003,p. 721) 

 

 

Assim, no presente trabalho será analisada a ordem dos discursos, os 

personagens que compõem os discursos, o que é dito e como é dito nos discursos, o 

discurso de Sócrates (interpretado como principal) e o Discurso de Alcibíades (que 

possui uma função diferenciada). 

Veremos que o Banquetetrabalha com a educação grega (em especial a 

pederastia) e o ensino da filosofia.No discurso de Fedro e Pausânias são tratadas várias 

questões sobre como deve ser a relação entre os amantes e amados. No final da obra, 

Alcibíades se revela ser um amado de Sócrates, mas que possui frustrações. 

Ao mesmo tempo também, no Banquete é trazida uma definição do que é 

filosofia, no discurso de Sócrates e qual o caminho que se deve trilhar. Platão também 

trabalha críticas sobre alguns costumes vigentes na Grécia antiga. 

O Capítulo 1 tratará sobre questões gerais do Banquete, analisando a obra como 

um todo e destacando alguns pontos. 

O Capítulo 2 tratará sobre o discurso de Diotima, que foi apresentado através do 

discurso de Sócrates no banquete. Trata-se de um discurso chave na parte teórica sobre 

Eros. 

O Capítulo 3 tratará sobre o discurso de Alcibíades, tentando entender o motivo 
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de sua inserção no Banquete, seu comportamento atípico em relação aos outros 

participantes e sua relação com Sócrates. 
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CAPÍTULO 1 – SOBRE O BANQUETE 

 

1.1 Fedro defende seu método 

 

Na obraBanquete, é narrada a história de acontecimentos que ocorreram em um 

banquete ocorrido na casa de Agatão. Os participantes do Banquete foram: Sócrates, 

Agatão, Fedro, Pausânias, Erixímaco, Aristófanes e – chegando mais tarde - Alcibíades. 

Grande parte do grupo havia bebido bastante no dia anterior ao banquete. Por isso, eles 

chegaram ao consensode que não se embriagariam no banquete e beberiam apenas por 

prazer.Foi aí que Erixímaco propôs que eles iniciassem uma conversação. Podemos 

conferir isso no trecho: 

 

Ao ouvirem essas palavras, todos assentiram em não se embriagarem 
naquela reunião, limitando-se a beber tão-só o suficiente para sentirem 
prazer. 
“Bem, como ficou estabelecido”, disse Erixímaco, que beberemos apenas 
o que cada um desejar, sem constranger ninguém, proponho a seguir que 
a flautista que acabou de entrar seja dispensada. Que ela reserve seu 
instrumento a si mesma, ou, se preferir, às mulheres da casa, mas nos 
permita entreter-nos hoje na conversação. Se for vosso desejo, estou 
disposto a sugerir um tema. (Smp. 176e.)1 

 

Depois Erixímaco revela que Fedro havia se queixado a ele, que nunca tinha 

sido feitos hinos, peãs e canções de encômio composta por algum poeta em homenagem 

ao Deus Eros.Dessa forma ficou decidido que cada participante faria um discurso em 

louvor de Eros. 

Anteriormente ao seu discurso, Sócrates já havia tentado puxar a conversa para 

seu método dialético. Ele tenta seduzir Agatão, lhe aplicando perguntas antes que este 

fizesse seu discurso. Dessa forma, Agatão vai respondendo a Sócrates, que passa a fazer 

mais perguntas. Fedro, ciente do desvio que Sócrates estava iniciando, interviu na 

conversa: 

 

Meu caro Agatão, se prosseguires respondendo a Sócrates, ele deixará de se 
importar com o resultado do que estamos fazendo presentemente enquanto 

                                                 
1 As traduções utilizadas do Banquete são sempre de Edson Bini, 2010. 
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dispor de alguém com quem dialogar, especialmente tratando-se de alguém 
atraente. No que me diz respeito, é um prazer ouvir os argumentos de 
Sócrates, mas é meu dever zelar pelo nosso louvor a Eros, sendo necessário 
obter o discurso de cada um. Assim, que cada um de vós realize sua oferenda 
ao deus, depois do que podereis empreender vossa discussão.  (Smp.194d) 

 

Como podemos ver, Fedro faz questão que sejam feitos discursos de louvor ao 

deus Eros, dispensando um possível diálogo / debate. Por isso ele interrompe a conversa 

entre Sócrates e Agatão, fazendo os louvores voltarem ao seu percurso normal. 

 Anteriormente aos discursos, Fedro havia comentando com Erixímaco sobre a 

falta de uma canção de encômio, hinos e peãs compostas pelos poetas em homenagem 

ao deus Eros. Assim ele demonstra gostar dos métodos dos poetas, de discursos e da 

retórica.Aliás, Fedro baseia seu discurso todo nos poetas e prosadores. Ele cita por 

exemplo:Hesíodo, Acusilau, Parmênides, Homero,Orfeue Ésquilo. (Smp. 180a) 

Na Grécia antiga, Fedro se chamava Fedro de Mirrino. Ele era discípulo do 

sofista Hípias, retórico eamigo do próprio Platão.Podemos pensar que a personagem 

Fedro do Banquete estava defendendo e representando o papel de um Sofísta(assim 

como, por exemplo, Erixímaco representa o papel de um médico, que chega a dar 

conselhos de saúde aos participantes2). 

E ainda, considerando os discursos do Banquete em uma escala ascendente 

(onde do primeiro ao último discurso Platão vai evoluindo as ideias), Fedro se situa no 

ponto inicial.  

Nietzsche (1864) comenta sobre essa escala ascendente: 

 

Acredito, muito mais, que do primeiro até o último discurso acontece um 
progresso decisivo, na medida em que cada perspectiva acrescenta e 
amplia algo de essencial à precedente; cada um dos discursos vê surgir 
diante de si o conceito de Eros com crescente clareza, até que, finalmente, 
Sócrates arremata, com uma cúpula, o edifício construído paulatinamente 
por eles, não para derrubá-lo de novo.(Nietzsche, 1864, p. 1) 

 

Jaeger (2003) associa o discurso de Diotima como um grande edifício, o qual 

teve sua base construída anteriormente: 

                                                 
2Mais especificações sobre isso no capítulo 3.1 do presente trabalho. 
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todos [os discursos precedentes] são indispensáveis para se poder 
compreender o discurso socrático de Diotima. O próprio Platão qualificou 
este discurso de cúpula do edifício, e com bastante acerto se afirmou, na 
sequência desta metáfora, que os discursos precedentes são como 
socalcos que gradualmente vão subindo até ele. [com modificações]  
(Jaeger, 2003, p. 725) 

 

Assim, os discursos vão trazendo bases e informações para o discurso do 

participante que vem a seguir. O discurso de Fedro desempenha um papel importante, 

pois traz informações sobre a pederastia grega (relação entre amante e amado). 

Fedro seria o que está mais distante do ponto onde Platão queria chegar, 

defendendo seu método que se assemelha à de um sofista e de um poeta. 

 

 

1.2 A recusa de Sócrates 

 

Passados os discursos de Fedro, Pausânias, Erixímaco, Aristófanes eAgatão, 

chega a vez de Sócrates, que fica por último dentre os participantes que estão presentes 

desde o começo.Antes de começar seu discurso, Sócrates faz uma crítica fundamental 

em relação aos discursos já apresentados: 

 

Na minha ignorância, pensei que se fosse exprimir a verdade acerca objeto do 
louvor, e o supondo fiquei na expectativa de que pudéssemos selecionar os 
fatos de maior nobreza e dispô-los da forma mais conveniente. Eu exultava 
movido pela ideia do excelente discurso que iria proferir, já que sentia 
conhecer a verdade.Agora, entretanto, parece que não é isso que corresponde 
a um bom discurso de louvor; pelo contrário; trata-se de atribuir ao objeto do 
louvor as mais elevadas e admiráveis qualidades... quer ele as possua ou não; 
se há falsidade nisso não importa.(Smp.198d) 

 

Sócrates se nega a usar o método de louvor utilizado até então. Pois percebeu no 

discurso de seus companheiros que cada discurso objetivava exaltar o louvado (Eros), 

independente se fosse verdade ou não.  

Mais adiante, Sócrates continua: 
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Assim, pelo que suponho, empreendeis o trabalho de reunir toda gama de 
frases num tributo a Eros, declarando ser isso e aquilo o seu caráter e 
influência que exerce, com o propósito de apresentá-lo algo melhor e 
mais admirável do que qualquer outra coisa, e isso o fazeis evidentemente 
com êxito perante ignorantes, embora o efeito fosse outro perante quem 
conhece; e realmente esse tipo de discurso parece belo e impressiona! O 
que acho é que eu estava completamente equivocado quanto ao método a 
ser adotado; e foi como um ignorante que concordei em participar desta 
rodada de louvor. (Smp.198e.) 

 

Nos discursos produzidos antes de Sòcrates, o objetivo era apresentar o louvado 

como algo melhor e mais elevado do que qualquer outra coisa, produzindo um discurso 

belo e impressionante. Mas isso ia contra o método de Sócrates. Sócrates queria debater 

com seus companheiros sobre a verdade. Queria um conhecimento que não fosse apenas 

para impressionar, mas que fosse para se aprender. 

Para Macedo(2001), os interlocutores anteriores a Sócrates mostram em seus 

discursos características que denotam sua própria condição histórica de poetas, médicos, 

políticos e sofistas. Sendo assim, eles ainda não são filósofos propriamente dito, e não 

compartilham do método que Sócrates gostaria. Ele ressalta: 

 

Para Platão, eles se limitam ao elogio, mas não porque estejam fechados 
totalmente no erro, na falsidade e na ignorância, e também não porque 
suas opiniões e juízos sejam destituídos de qualquer importância, mas 
porque suas definições vão rapidamente às qualidades e às consequências 
benéficas da atuação de Eros na vida humana, sem deter-se e meditar no 
que ele realmente é. E, porque encerrados nas qualidades e nas 
consequências, esses ‘longos e brilhantes’ discursos permanecem parciais 
e incompletos, não dizendo a verdadeira essência de Eros. (Macedo,2001, 
p. 48) 

 

 

 Como amigos de Sócrates e possíveis discípulos, os participantes do banquete 

ainda não estão prontos para o filosofar. Cada um deles porta características, métodos e 

visões próprias. O personagem que mais se aproximou do método filosófico de Sócrates 

foi o seu antecessor no discurso, Agatão. Antes de começar a fala, Agatão também 

mostra certa insatisfação (Smp. 194e) com o método dos discursos já apresentados. Ele 

fala que os discursadores anteriores se limitaram a falar apenas dos benefícios que Eros 

concede. E para se fazer um louvor, deve-se primeiro revelar o caráter do deus e louvá-
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lo primeiramente pelo que ele é (sobre sua natureza). E só depois deveria se falar sobre 

os benefícios que o Deus concede. 

 Podemos ver o quão próximo Agatão chegou do método de Sócrates quando ele 

foi sempre o escolhido por Sócrates para responder suas perguntas (pequenos trechos do 

Banquete que são em forma de diálogo). Isso acontece logo após ao discurso de 

Aristófanes (Smp. 194a) e também antes de Sócrates começar seu discurso (Smp. 199c). 

 O fato de Agatão ser o que mais se aproxima do método de Sócrates reforça 

ainda mais a ideia da escala ascendente, já mencionada anteriormente e comentada por 

Nietzsche. Pois Agatão é o que antecede o discurso de Sócrates. 

 

 

1.3 A crítica de Platão 

 

Platão expõe no Banquete toda sua crítica acerca dos métodos dospoetas antigos, 

dos sofistas do século de Péricles e do modo de vida democrático que predominava na 

Grécia daquele tempo. Em sua obra, ele nos mostra como ele realmente pensa que se 

deve praticar a filosofia. Esses métodos criticados são representados pelos discursos 

anteriores de Sócrates (Fedro, Pausânias, Erixímaco, Aristófanes e Agatão).Eles se 

assemelham ao que é utilizado pelos sofistas e poetas antigos.Já o discurso de Sócrates 

demonstra o método do Platão e dos socráticos. De um lado está a exaltação do Eros, do 

outro está a busca da verdade sobre o Eros.  

Sócrates age no Banquete como alguém que não pode perder o foco nos 

discursos dos outros participantes e no seu próprio. Ele não pode se deixar levar pelo 

método que é apresentado, apenas porque todos fizeram. A filosofia platônica se baseia 

em agir de acordo com o a razão, e não se deixar levar por algo apenas porque é maioria 

ou porque é mais confortável. Por isso, Sócrates precisa manter o foco em seus 

princípios, criticando os discursos já feitos e se empenhando em fazer de acordo com 

seu método (a busca pela verdade). 

Foi demonstrado no presente trabalho (Capítulo 1.2) Sócrates recusando a 

discursar no método proposto pelos outros participantes.Podemos interpretar que Platão, 

sendo autor do Banquete,utiliza o personagem Sócrates para nos mostrar como 
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funcionava seu método e objetivo como filósofo na Grécia antiga; e ao mesmo tempo 

para criticar o método dos sofistas e poetas da Grécia antiga. 

Podemos inferirtambém uma crítica platônica no discurso de Pausânias (Smp. 

185a). Em sua fala, Pausânias discursa sobre a relação de pederastia, entre amante e um 

jovem. Quando o jovem cede ao amante visando apenas ao dinheiro, é uma atitude vil. 

Pois demonstra que o jovem seria capaz de qualquer coisa por dinheiro (deixando de 

lado a virtude). Ao compararmos com os sofistas da época (que vendiam conhecimento 

e serviços por dinheiro), vemos que se assemelha muito com essa situação. Pois em 

troca de dinheiro, os sofistas poderiam defender ou atacar pessoas perante um 

julgamento, poderia ensinar ao jovem a arte de enganar e persuadir. Tudo em troca de 

dinheiro (atitude vil). 

 

 

1.3.1 O método dos sofistas 

 

Inicialmente, os gregos usavam o termo sophóscomo título concedido a homens 

que possuíam habilidade manual para as artes e as técnicas e também algumas virtudes. 

Esse título foi concedido aos chamados Sete Sábios, entre eles o poeta Pítaco, o filósofo 

Tales de Mileto e oreformador político Sólon. 

No século V a.C. começou a aparecer a derivação sophistés, que ainda possuía 

sentido parecido com sophós. Se referia ao homem versado em muitos assuntos, 

detentor de um conhecimento amplo e distinto, grande inteligência e perícia em alguma 

arte específica. Referia-se inicialmente a músicos, poetas, adivinhos e videntes. 

Com o passar do tempo, começa a haver uma separação dos dois termos. Com o 

movimento sofista, o termo sophistés sofreu uma alteração significativa de sentido. O 

novo sophistés era o mestre ambulante, o educador, o palestrante, o enciclopedista, que 

vendia seu saber por um alto preço. Eles forneciam instrução aos jovens e davam 

mostras de eloquência em público, mediante pagamento. Um dos conteúdos que os 

sofistas ensinavam era a arte da palavra (retórica), que permite obter a atenção e a 

benevolência do interlocutor ou do ouvinte, persuadindo-o a aceitar o que lhe é dito.  
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Chauí (2011) destaca a importância de tais ensinamentos em um governo onde a 

democracia ganhava cada vez mais espaço: 

 

De fato, que ensinavam os sofistas? A arte de argumentar e persuadir, 
decisiva para quem exerce a cidadania numa democracia direta, em que as 
discussões e decisões são feitas em público e nas quais vence quem melhor 
souber persuadir os demais, sendo hábil, jeitoso, astuto na argumentação em 
favor de sua opinião e contra a do adversário. (Chauí, 2011, p. 162) 

 

 Nas mãos do conservador Aristófanes, sophistés tornou-se definitivamente 

termo de insulto, implicando charlatanismo e velhacaria. E comPlatão, o termo passa a 

caracterizar quem é astucioso e engenhoso para enganar com as palavras.  

 Assim, a crítica que Platão e os Socráticos faziam dos sofistas era de que eles 

operavam apenas com opiniões (dóxai) contrárias, ensinando a argumentar 

persuasivamente tanto em favor de um lado como de outro, dependendo de quem está 

lhe pagando. Eles não se interessavam pela verdade (alétheia), que é sempre igual a si 

mesma e a mesma para todos, segundo Platão. 

Ricoeur(1962) ressalta que os sofistas fizeram crer que a educação filosófica era 

uma técnica como as outras, que se pode acelerar e facilitar (parecido com a técnica dos 

artesãos). Já na via platônica e dos pitagóricos, a filosofia é uma viagem, onde se vai 

passando pelos degraus de saber. O tempo para se chegar à verdade, possui sua própria 

maturação e ritmo.  

 

 

1.4 A filosofia como um caminho para a felicidade 

 

Podemos ver em alguns trechos no Banquete nos quais os personagens 

demonstram que a filosofia é o caminho para se atingir a felicidade. Sendo que a 

filosofia é representada pelo Eros. O grande mestre que vai ensinar aos discípulos o 

caminho da felicidade é Sócrates.  
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Já no começo do Banquete, ocorre uma conversa entre Apolodoro e Gláucon. 

Assim, Apolodoro vai explicando o quanto sua vida está boa, sendo dedicada à filosofia 

e seguindo os discursos e ações de Sócrates: 

 

Decerto sabes que Agatão está longe de casa e do país há muitos anos, 
embora faça menos de três anos que desfruto da companhia de Sócrates e 
acompanho diariamente com zelo todos os seus discursos e ações. Antes 
dessa fase, eu simplesmente vagava sem rumo, e embora pensasse que 
realizava coisas importantes, não passava de fato do mais infeliz dos 
homens vivos, tal como tu agora, pensando que a filosofia não te diz 
respeito.(Smp.172c.) 

 

E logo depois ele complementa que já havia perdido o prazer em fazer e escutar 

coisas pertencentes ao “mundo”: 

 

Na verdade, no que me diz respeito, além do benefício que julgo me ser 
proporcionado por quaisquer discursos filosóficos, feitos por mim mesmo 
ou ouvidos de outros, deles extraio imenso prazer, ao passo que no caso 
de outros tipos de discursos, especialmente a conversação de ricos 
homens de negócios envolvidos com dinheiro, indivíduos como tu, sinto-
me não só pessoalmente entediado, como também lamento por amigos 
queridos como tu, que pensam estar fazendo algo muito importante, 
quando realmente não passa de algo insignificante. (Smp.173c.)  

  

Em suas falas, Apolodoro diz que anteriormente levava uma vida comum e sem 

rumo. Depois que passou a andar com Sócrates, ele aprendeu sobre a filosofia. Desde 

então ele passa a considerar uma vida dedicada à filosofia como sendo a mais feliz, 

importante e prazerosa. Ao mesmo tempo Apolodoro passa a ver a vida comum como 

infeliz, insignificante e tediosa. Quando ele cita uma vida comum ele se refere à vida 

que não é dedicada à filosofia, mas sim às coisas mundanas (como negócios e dinheiro). 

Com base nessas falas de Apolodoro, e de outras que acontecem no Banquete, 

podemos dividir as fases de Sócrates em três tempos: 

1- O momento em que Sócrates conversa com Diotima. Lá ele ainda não é 

iniciado nas artes eróticas, e as aprende com sua mestra Diotima. Isso se 

passa num período anterior ao banquete na casa de Agatão. 

2- O momento em que ocorre o banquete na casa de Agatão. Sócrates já havia 

sido iniciado nas artes eróticas, e agora ele começava a produzir discípulos. 
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No próprio banquete ele repassa as instruções que teve com Diotima. Alguns 

exemplos de seus discípulos: Agatão (que já parecia bem adiantado no 

caminho da filosofia), Alcibíades (que se mostrou um discípulo que não 

conseguia seguir linearmente o caminho da filosofia) e Aristodemo (que é 

descrito por Apolodoro (Smp. 173b) como um dos principais amantes de 

Sócrates) 

3- O momento em que Apolodoro conversa com Gláucon. Pelas falas de 

Apolodoro (Smp. 172c), vemos que se trata de anos depois de ter acontecido 

o banquete na casa de Agatão. Aqui Apolodoro afirma seguir os 

ensinamentos de Sócrates.  

Ou seja, ao longo do Banquete, podemos ver Platão nos descrevendo as fases do 

personagem Sócrates desde quando era um aprendiz (1ª fase), até chegar à fase mais 

madura (3ª fase), onde ele já se comporta como um mestre que segue lecionando a seus 

discípulose desenvolvendo sua vida filosófica. 

E não podemos deixar de lado a situação em que se passa todo o enredo desta 

obra platônica: em um banquete. O tema do Eros e a prática dos banquetes estão ligados 

à tradição educativa grega. Como afirma Jaeger (2003), “os banquetes eram, entre os 

Gregos, locais onde pontificava a verdadeira tradição da autêntica arete masculina e da 

sua glorificação em palavras poéticas e em cantos...”. Era bastante tradicional na cultura 

grega a relação existente entre as escolas filosóficas e a prática dos banquetes, nos quais 

participavam os mestres e os alunos daquelas mesmas escolas. A refeição em comum 

entre mestres e discípulos tornava-se uma ocasião para a instrução.  

Quando falamos em vida filosófica na Grécia antiga, não podemos separar os 

discursos filosóficos das atitudes de vida filosóficas. Assim como podemos ver em 

Sócrates e em Apolodoro, a filosofia era vista como uma forma de vida. E essa 

concepçãode filosofia era bastante comum na Grécia antiga. De acordo com Hadot 

(1995), o título de filósofo se dava não pera originalidade e nem pelo discurso filosófico 

que se inventou, mas sim em função da maneira pela qual o indivíduo vive. O discurso 

só é filosófico quando se transforma em modo de vida, e o objetivo é de sempre tornar-

se uma pessoa melhor. Tradicionalmente, os que desenvolvem um discurso 

aparentemente filosófico, sem procurar pôr em prática o que é desenvolvido nos 

discursos, e que seus discursos não se originam de experiências de sua vida,são 

denominados ‘Sofistas’ pelos filósofos, desde Platão e Aristóteles até Plutarco. 
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Podemos perceber um detalhe na fala de Alcibíades:  

 

E ele é o único ser humano capaz de fazer-me experimentar vergonha em 
sua presença, algo que ninguém esperaria em mim. Informa-me que não 
posso deixar de admitir o dever de agir segundo suas instruções, mas que 
tão logo me separo dele caio vítima de minha ambição de agradar a 
multidão. Então me permito ser um fugitivo e me afasto. E quando volto a 
vê-lo, penso naquilo que admiti antes, e experimento vergonha. (Smp. 
216b) 

 

E é por isso que Alcibíades não pode ser considerado um filósofo ou um 

discípulo de sucesso. Pois ele acredita nas ideias de Sócrates e se impressiona, mas na 

hora de coloca-las em prática na sua vida ele prefere seguir outros caminhos. 

 

 

1.5 A filosofia e os cultos gregos 

 

 Platão, no Banquete, se apropriou do universo simbólico dos cultos de Mistérios. 

Ele utilizou a linguagem dos mitos e dos deuses para explicar argumentos e 

proposições.  Podemos perceber a importância da religiosidade mistérica para o mundo 

grego usando o Banquete de Platão como um espelho, no qual seu autor refletiu, de 

modo peculiar e segundo seus interesses próprios, traços marcantes e característicos 

desta religiosidade.Há traços religiosos logo no início do Banquete, quando Erixímaco 

sugere o tema a ser discutido na conversa. A ideia do tema surge de um comentário que 

Fedro fez a Erixímacoem outra ocasião, e que este expõe no Banquete: 

 

‘Não é algo terrível, Erixímaco, que enquanto outros deuses contam com 
hinos e peãs compostos em sua homenagem pelos poetas, Eros, deus tão 
antigo e tão poderoso, jamais teve em sua homenagem uma canção de 
encômio composta por um único poeta entre os tantos que já existiram? 
[...] Como explicar toda essa azáfama em torno de tais bagatelas, e jamais 
um só ser humano tentar até hoje escrever um hino apropriado dirigido a 
Eros? Um deus tão poderoso e tão negligenciado!’ (Smp. 177 a – c) 
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Ao longo do Banquete, Platão também faz menção aos poetas antigos. Os poetas 

tinham muita relação com a religiosidade grega. Fedro, por exemplo, explica sobre os 

deuses utilizando como referência o poeta Hesíodo: “Segundo Hesíodo, Caos foi o 

primeiro que veio a ser ...   ...e em seguida surgiu Gaia de amplos seios, fundamento 

sólido de todos para sempre, E Eros.”  (Smp. 178b).  

Mais adiante, Aristófanes fala em seu discurso:  

“De fato penso que os seres humanos não conseguiram de modo algum perceber 

o poder do amor: se o tivessem percebido, teriam erigido templos e altares grandiosos 

para ele e o honrado grandiosamente com sacrifícios... ” (Smp. 189c) 

Já Aristófanes baseia seu discurso no poeta Homero. 

Como vimos, Platão (no Banquete) fez uma conexão entre filosofia, 

religiosidade e os banquetes (este último erauma prática comum na Grécia antiga). 

Murray(1994) nos descreve acerca de como era a práticados banquetes: 

 

Sua liturgia dividia-se basicamente em duas partes: a primeira, chamada 
de deipnon e o posterior, o symposión. O deipnon é caracterizado por se 
consumir rapidamente pratos pouco sofisticados, sem muita conversação 
ou bebida, convertendo-se, muitas vezes, na única refeição que as hetairas 
fariam durante todo o dia. O symposión é constituído por ritos religiosos, 
divertimentos, música e dança, tudo regado a muito vinho, que deveria ser 
consumido gradativamente para que não se atingisse a bebedeira 
rapidamente. (Murray, 1994, p. 202) 

 

No Banquetede Platão, a primeira etapa (deipnon) aconteceu como foi descrito 

acima. Já a segunda etapa (symposión) ocorreu com algumas mudanças. Em vez de 

divertimento com música e dança, os participantes fizeram uma conversação. E eles 

beberam apenas o suficiente para sentir prazer3. Assim como vemos na fala de 

Erixímaco:  

 

 

                                                 
3 Em um trecho mais para o final do banquete, Agatão dá a entender que eles não beberam nada: “...sefor 
alguém que conhecemos, convidai-o para juntar-se a nós; se não, informai-o que não estamos bebendo e 
que já estamos para nos recolher. ” (Smp. 212d)  
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‘Bem, como ficou estabelecido’, disse Erixímaco, ‘que beberemos apenas 
o que cada um desejar, sem constranger ninguém, proponho a seguir que 
a flautista que acabou de entrar seja dispensada. Que ela reserve seu 
instrumento a si mesma, ou, se preferir, às mulheres da casa, mas nos 
permita entreter-nos hoje na conversação. Se for vosso desejo, estou 
disposto a sugerir um tema. ’ [...] Todos exprimiram ser esse seu desejo e 
o instaram a apresentar sua proposta...(Smp. 176e) 

 

Com a chegada de Alcibíades, há uma certa tendência a mudar o ritmo do 

banquete4. 

Além de ter os banquetes em comum, A filosofia platônica e a religiosidade 

grega possuíam concepções de vida (e de morte) bem próximos. Loredo (2009) faz uma 

associação da filosofia com os cultos gregos de Mistério do período clássico: 

 

Paidéia platônica e Mistérios são, de fato, caminhos diferentes, mas o 
desejo de bem e de beleza que, em última análise, é o desejo humano de 
felicidade (que se expressa tanto na preocupação pela ordem e excelência 
da polis quanto na preocupação pelo destino final do homem), é um só 
impulso amoroso que inspira ambos os caminhos e que faz o homem 
procurar transcender-se sempre. (Loredo, 2009, p. 27) 

 

A maior diferenciação entre os dois caminhos está no modo como as pessoas 

(iniciados, ou discípulos) alcançariam esse objetivo de vida. Tal objetivo de vida se 

caracteriza por uma vida nobre, cheia de virtudes, tentando alcançar a sabedoria e um 

contato maior com o Bem supremo. Pela via da religiosidade, vemos grande valorização 

nos rituais e cantos; enquanto pelo caminho da filosofia Platão trabalha seus discípulos 

através dos discursos e argumentos. 

 

 

  

 

 

 

                                                 
4 Isso é trabalho com detalhes no tópico 3.3 do presente trabalho. 
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CAPÍTULO 2 - O DISCURSO DE DIOTIMA 

 

2.1 O Desejo da imortalidade 

 

Sócrates traz para o Banquete o discurso que ele ouviu anteriormente, de 

Diotima. Ela é colocada como a mestra de Sócrates, com importância a tal ponto que o 

discurso proferido por Sócrates é a reprodução do discurso dela.  

Através do diálogo Diotima fala que o amor deseja que o bem lhe pertença para 

sempre. Sendo assim, as pessoas que anseiam pelo amor empenham-se em dar à luz no 

belo, recorrendo para isso tanto ao corpo tanto para a alma. Na conjunção do homem 

com a mulher ocorre a concepção, que constitui uma ação divina. Pois ocorrerá o 

nascimento de um novo ser. É como se tivesse algo de imortal nos seres humanos 

mortais.  

A natureza mortal busca sempre ser imortal. No caso dos seres humanos isso só 

é possível através da reprodução, onde uma criatura nova sempre substitui a velha. 

Como Diotima vai nos explicando, aquilo que é divino vai sendo conservado 

precisamente como é para sempre. Já no que é mortal, é preservado pela substituição 

daquilo que envelhece por algo novo. Assim é com o corpo e com a alma (por 

exemplo, quando estudamos, para conseguir novos conhecimentos; em oposição ao 

esquecimento). Podemos ver isso no trecho que ela fala: 

 

Tudo que é mortal é preservado dessa maneira, quer dizer, não sendo 
conservado precisamente com é para sempre, como ocorre com o divino, 
mas pela substituição daquilo que se vai ou envelhece por algo novo que 
se assemelha ao velho. É graças a esse expediente, Sócrates’, ela disse, 
‘que o mortal participa da imortalidade, quer no que se refere ao corpo, 
quer em todos os outros aspectos: isso não é exequível por nenhum outro 
meio. (Smp. 208a) 

 

Aqueles que são férteis no corpo voltam-se para as mulheres obtendo a 

imortalidade através da geração dos filhos. Já os que são mais férteis em suas almas do 

que em seus corpos, experimentam uma gravidez na alma, dando à luz a sabedoria e as 
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virtudes no geral. Aqui é dado o exemplo dos poetas e dos artífices inventivos. Ao 

longo de seu discurso, Diotima vai especificando sobre a sabedoria. A mais admirável 

porção da sabedoria é a que diz respeito à ordenação de cidades e de habitações, 

chamada de moderação e justiça. Ferrari(2012) coloca a respeito da imortalidade: 

 

O desejo de imortalidade exprime-se de diversas formas e pode ser quer 
de natureza física quer intelectual: no primeiro caso ele concretiza-se na 
geração sexual, que garante a imortalidade da espécie (207 A-208 B), no 
segundo realiza-se através da produção de raciocínios em torno da virtude 
(logoiperiaretes) e do modo como um homem deve ser bom, ou seja, por 
meio da prática da paideia (209 B-C). (Ferrari, 2012, p. 68) 

 

Uma vez que o indivíduo é educado na sabedoria, ele chega a idade adulta 

passando a desejar dar à luz, buscando sempre a coisa bela em que possa gerar. A 

consequência disso é ele dar boa acolhida a belos corpos. E se tiver também a boa 

sorte de encontrar uma alma que também seja bela e nobre, ele acolherá com 

satisfação os dois combinados em um.Diotima exalta bastante essa parte da geração de 

almas, dizendo ser melhor que o outro tipo de geração. E para isso ela vai citando 

exemplos, como Homero e Hesíodo (aqui são colocados como bons poetas), Licurgo5 

(que é citado aqui como salvador de Esparta, e até de toda Grécia) e Sólon6.  

Aqui podemos ver bem onde o personagem Sócrates se encaixa, porque ele é 

chamado por todos de “Parteiro de Almas”. 

Podemos ecoar esse trecho uma associação que Platão faz com os costumes dos 

gregos naquela época. Pois através de Diotima, ele nos vai explicando como funciona 

a educação e o a transmissão de sabedoria. Podemos verqual é a lógica que os gregos 

tinham para seguir a pederastia. E isso se acentua pelo fato do valor que o discurso da 

Diotima tem no Banquete. É como se fosse um grande desfecho; o discurso principal 

entre todos que foram proferidos no Banquete.  

Diotima nos explica que quando o indivíduo é educado em meio a sabedoria, ele 

vai procurar sempre coisas belas, incluindo belos corpos. Na lógica do discurso dela, o 

indivíduo sábio prefere educar pessoas que sejam belas fisicamente, para então 

despertar a beleza em sua alma. Porém, isso soa um pouco contraditório. Pois se for 

                                                 
5 Legislador espartano que floresceu no século IX a.C. 
6 Sólon (639?-559 a.C.), poeta elegíaco e legislador de Atenas. 
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pensar bem nessa lógica, os indivíduos belos teriam privilégios para receber a 

sabedoria. Logo no início do discurso, Diotima havia separado os tipos de geração em 

duas categorias: a do corpo e a da alma (se este mais elevado). Porém ao dizer que os 

indivíduos belos possuem preferência ao receber a educação, parecer que ela está 

juntando e misturando as duas categorias. Se o belo moral é separado do belo físico, e 

o belo moral é mais elevado, todos os gregos deveriam receber a sabedoria (já que ela 

era tão valorizada neste período pela Grécia). Pois até este momento do discurso de 

Diotima (Smp. 209e), ela não havia falado que para se ter o Belo moral precisater 

como requisito o belo físico. Sendo assim é perfeitamente possível que alguém que 

seja feio consiga alcançar a sabedoria e virtudes (como Sócrates), ressaltando a 

contradição mencionada anteriormente. 

 

 

2.2 O caminho da iniciação do amor 

 

Sócrates nos conta sobre a conversa que ele teve com Diotima. Eladiz que até ele 

poderia ser iniciado nessas matérias do amor. Logo após ela via explicando os passos da 

iniciação no amor:  

1) Se o condutor conduzir corretamente o jovem, ele deve se apaixonar por um 

corpo em particular e neste gerar belos discursos.(Smp. 210a) 

2) Depois o jovem passaria a ver a beleza das formas em outros corpos. Ele deve 

fazer de si um amante de todos os corpos belos e atenuar a intensidadedo que 

sente em relação a um só corpo. (Smp. 210b) 

3) A próxima etapa consiste em dar mais valor à beleza das almas do que à dos 

corpos, de modo a avaliar a beleza dos corpos como algo de pouca 

importância. O jovem será constrangido a contemplar o belo tal como surge 

nas ocupações e nas leis gregas. (Smp. 210b) 

4) Depois das ocupações, ele é conduzido aos vários ramos do conhecimento, 

onde passará a contemplar o belo na multiplicidade (ele deixa de concentrar 

todo seu cuidado na beleza de uma criança particular, um ser humano 

particular, ou uma ocupação particular). Mediante a contemplação do vasto 

belo, ele gera belos frutos em seu discurso e também ponderação. (Smp. 210c) 
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5) Transferindo-se de contemplação em contemplação das coisas belas e 

continuando a progressão, o jovem terá a si revelado uma visão extraordinária, 

bela em sua natureza (objetivo final de todos os esforços anteriores). Ele 

alcança o que é sempre existente e insuscetível do vir a ser e do perecimento; 

o que não é belo em uma ocasião e disforme em outra, e tampouco belo 

relativamente a uma certa coisa e disforme em outra. Esse belo não se 

apresentará ao jovem sob a forma de um corpo e não surgirá como um 

discurso em particular ou uma porção do conhecimento. Ele não existe num 

ser vivo, na Terra ou no céu, ou em qualquer outra coisa, mas existe sempre 

numa forma única, a qual é independente por si. Enquanto todas as coisas 

belas estão submetidas ao processo do vir a ser e ao perecimento, essa última 

forma do belo não se torna maior ou menor, e não sofre a ação de 

nada.Apenas neste último estágio, quando o jovem contempla o belo em si, 

não contaminado pela carne e sob sua forma única, é que lhe será possibilitado 

gerar a verdadeira virtude (e não apenas imagens da virtude). Aqui o Jovem já 

estará acima de todo ser humano, será imortal. (Smp. 210e – 212a). 

 

Diotima fala que esse processo todo se dá pela maneira correta de amar rapazes 

(paiderastein). Ela faz um resumo do processo: 

 

Eis aí a abordagem correta ou encaminhamento rumo à arte erótica. 
Realiza-se sempre uma marcha ascendente em prol desse belo superior, 
partindo de coisas belas evidentes e empregando estas como os degraus 
de uma escada; de uma a dois, e de dois à totalidade dos corpos belos; do 
belo pessoal progride-se ao belo costume, e dos costumes ao belo 
aprendizado, e dos aprendizados finalmente ao estudo particular, que diz 
respeito exclusivamente ao belo ele mesmo; assim, no final, vem a 
conhecer precisamente o que é o belo.[...] um ser humano julga realmente 
a vida digna de ser vivida ao contemplar o belo em si. (Smp. 211b – 
211d.) 

 

 Podemos ver que o caminho da iniciação ao amor trata de uma mudança na 

forma de sentir, agir e pensar. O aprendiz tem que mudar das coisas físicas para coisas 

mais transcendentes; do apego às coisas para sua contemplação. Porém é estranho 

pensar que para começar o processo, o jovem deve se apaixonar por um corpo em 

particular. Pois as pessoas são muito diferentes umas das outras. Dizer que todas devem 
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começar do mesmo ponto pode ser um equívoco. Algumas pessoas em sua infância são 

totalmente interessadas em coisas físicas (esportes, corpo, aparência), já outras são mais 

interessadas no que se refere à alma (estudos, arte, literatura). Se pensarmos nesse 

sentido, no segundo caso a pessoa não precisaria passar pelos estágios 1 e 2 do processo 

de iniciação. Pois elas já possuem mais interesse na alma do que nos corpos.Existem 

crianças que desde pequenas possuem maior interesse nos costumes e no aprendizado. 

Talvez não seria tão universal a fórmula: Paixão pelos corpos => Paixão pelas almas => 

Paixão pelo Belo em Si. 

 Já a quinta etapa da iniciação (que se refere à paixão pelo Belo em si) é bastante 

enigmática. Pois trata-se da contemplação de algo que não é físico, é perene, imutável e 

acima da categoria humana. Apenas nessa etapa seria possível alcançar a verdadeira 

virtude. É o último estágio de todo o processo. E porque não dizer: é o último estágio de 

todo o processo que foi descrito ao longo de todo o Banquete, incluindo os discursos 

anteriores ao de Diotima. 

Poderia surgir a pergunta: mas então porque Platão nos explica tão pouco sobre 

uma coisa tão importante? Talvez porque a caminhada é considerada tão importante 

quanto o estágio final. Da mesma forma acontece com os diálogos platônicos, onde um 

argumento é fundamental para se chegar ao outro, que é fundamental para se chegar ao 

próximo, e assim até chegar ao argumento final. 

 Também há outra hipótese. Se formos levar em conta também o fato de que 

Platão possuía sua própria escola de Filosofia (Academia), talvez ele só ensinava os 

mistérios mais profundos (neste caso, sobre o Belo em si) aos alunos mais avançados, 

através de uma tradição oral. Este costume da tradição oral era bastante comum na 

Grécia antiga, ocorrendo por exemplo entre os pitagóricos e nas outras escolas que 

foram surgindo. Esse pensamento ganha mais força ainda quando lembramos que na 

tradição platônica e pitagórica os ensinamentos não eram apenas de técnicas, mas 

também de Virtudes e de uma vida moral. Quando se trata desses assuntos, um 

ensinamento presencial entre mestres e discípulos, que convivem diariamente, é muito 

mais eficaz do que ensinar apenas por livros. Assim, o papel dos textos 

platônicosseriam apenas dar uma introdução ao assunto, que serviria para a grande 

massa da população grega, e para transmitir para as gerações que viriam futuramente. 

Da mesma forma acontece com o Banquetee os mistérios do Eros, que nele são tratados. 
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Xavier(2005)nos traz as linhas gerais do novo critério hermenêutico dos diálogos 

de Platão: 

  

Diversamente disso, à sua época, Platão parecia mediar um combate 
agônico de duas potências: a da oralidade, há muito impregnada na 
estrutura social e cultural da Hélade e a da escrita, que, embora incipiente 
nas relações humanas exercia já considerável influência na paidéiado 
Homem grego. [...] Por importante, vale dizer que a dimensão oral na 
filosofia platônica parece ter recebido uma função – do ponto de vista 
epistemológico e metodológico – ainda mais importante que a escrita. 
(Xavier, 2005, p. 148 e 149)  

 

O novo critério hermenêutico dos diálogos de Platão foi fundado pela escola de 

Tübingen e desenvolvido por Giovanni Reale). Ele tem por pressuposto as denominadas 

ágraphadógmata (doutrinas não escritas) do filósofo, e baseiam-se em trechos do 

Fedroe da Carta VII. 

Segundo esse novo critério, Platão considerava o processo da escrita falho, 

enquanto que o ensinamento oral era mais eficaz. Para Xavier (2005), as coisas de maior 

valor encontram na dimensão da oralidade. As verdades não devem – ou não precisam – 

ser escritas, segundo Platão, por basicamente duas razões: 

a) Ao travarem contato com tal escrito, alguns se encheriam de 

presunção por acharem saber o que, de fato, ignoram; enquanto outros 

desprezariam-no injustamente por não o terem compreendido; 

b) As coisas verdadeiras resumem-se a pouquíssimas proposições e, 

quando gravadas na alma, não há perigos de esquecê-las. 

 

Independente de questionamentos sobre a última etapa do processo, um fato é 

notável: Diotimamostra para Sócrates, que mostra para os participantes do banquete, 

todo o caminho que deve ser percorrido nas artes eróticas.  
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2.3 Definição de Eros 

 

O grande objetivo da reunião no Banqueteé falar sobre Eros. E quando chega a 

vez do discurso de Sócrates, há uma maior preocupação em trazer a definição de Eros, 

em vez de apenas elogiá-lo. Ele começa perguntando a Agatão se Eros Possui ou não o 

objeto de seu desejo. Ambos chegam a conclusão de que Eros não possui seu objeto de 

desejo, pois o sujeito desejador sempre deseja necessariamente o que lhe falta. Sócrates 

chega à conclusão que Eros ama apenas a beleza, e nunca as coisas disformes.Aqui 

podemos ver a teoria Platônica acerca da beleza, que é relacionada à perfeição e à 

ordem. Ele coloca que os deuses amam somente o que é belo. 

Em seu discurso, Diotima tenta mostrar uma etapa intermediária, onde não se 

conseguiu a sabedoria, mas não se permanece estagnado na ignorância; se segue pela 

busca e estudos.  

 

‘Assim, não constrange o que não é belo a ser disforme’, ela disse, ‘ou 
aquilo que não é bom a ser mau. Do mesmo modo, no que diz respeito a 
Eros, ao assentir que não é nem bom nem Belo, não há porque concluir 
que ele deve ser disforme e mau, mas que é algo intermediário’, declarou 
ela. (Smp.202b.) 

 

Anteriormente a fala de Diotima e do discurso de Agatão, Sócrates já tenta 

demonstrar essa ideia da existência dessaetapa intermediária, que seria o filósofo. Pois 

em sua conversa com Agatão, ele demonstra que os dois não são sábios ainda e que 

constituem parte da multidão de tolos. Ambos sentiriam vergonha se fossem vistos pelos 

sábios cometendo atos vergonhosos. Mas logo em seguida, Sócrates demonstra que os 

dois se sentiriam envergonhados se fizessem atos vergonhosos no meio da multidão de 

tolos (pois eles já pensam diferente, e já não se sentem tão à vontade com atos 

vergonhosos). Ou seja, eles não são sábios ainda, mas também não se sentem 

confortáveis perante à multidão de tolos. Sócrates tenta demonstrar que ele e Agatão 

estão em uma etapa intermediária. 
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Assim, Diotima nos explica mais sobre o assunto quando Sócrates lhe pergunta 

qual é a função do Eros (que ela caracteriza como um daimon7): 

 

A de interpretar e transmitir coisas humanas aos deuses e coisas divinas 
aos seres humanos; súplicas esacrifícios que partem daqui para o alto e 
ordens e dádivas que procedem do alto para cá. Estando a meio caminho, 
ele promove a suplementação recíproca, resultando em que o todo se 
combina em um. [...]. Deuses não se misturam com seres humanos, mas o 
daimônico é o meio de toda associação e diálogo dos seres humanos com 
deuses e de deuses com seres humanos, estejam estes despertos ou 
adormecidos. (Smp. 202e). 

 

Diotima começa a falar de seres que já transcenderam a etapa humana, mas que 

ainda não são deuses. Se comunicam com os humanos e com os deuses. A esses seres 

ela chama de Eros, ou filósofo. No discurso reproduzido por Sócrates Diotima vai nos 

mostrando todo o caminho que uma pessoa tem que percorrer até chegar a essa etapa. 

Até que na etapa final (Smp. 212a) ela mostra que ao ser desenvolver na arte erótica ou 

filosófica, o ser humano “se torna caro aos deuses”, e “acima de todo ser humano é 

imortal”. 

Podemos pensar em qual etapa Sócrates se encontra. Pois Diotima fala para ele:  

 

“Até tu, Sócrates, provavelmente poderias ser iniciado nessas matérias 
eróticas. Tenho dúvidas, entretanto, de que pudesse abordar os rituais e 
revelações para os quais essas matérias – no que se refere aos 
corretamente instruídos – Não passam de senda.(Smp. 209e) 

 

Essa fala de Diotima aconteceu num período anterior ao banquete, quando ela 

teve uma conversa com Sócrates. Podemos inferir que Sócrates ainda não tinha 

começado a senda nas matérias eróticas. E ela atua como uma mestra dele, indicando o 

caminho a ser percorrido e como deve ser feito.  

Já no período do que acontece o banquete, as coisas são diferentes. Quem dá as 

instruções das artes eróticas é Sócrates. Ele o faz para todos os participantes do 

                                                 
7 Platão utiliza o termo daimon no sentido restrito e específico de uma divindade inferior pertencente a 
uma raça de seres intermediária entre os deuses (pré-olímpicos ou olímpicos) e os mortais. Sua natureza e 
posição são intermediárias, bem como sua ação é a de intermediários. Os tradutores evitaram utilizar a 
palavra “demônio” porque ela pode insinuar um conceito judaico-cristão (ser espiritual absoluta e 
eternamente mau) que é totalmente estranho tanto ao platonismo quanto à própria religião grega antiga. 
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simpósio. Nesse caso, ele é quem assume o papel de mestre. Ou seja, ele já havia se 

iniciado nas matérias eróticas. E por isso, Platão coloca ele como o último a falar no 

banquete (dentre os que fazem um discurso para Eros).  

Mas então podemos pensar: porque Alcibíades fala depois de Sócrates? Porque 

ele é colocado na função de demonstrar que Sócrates éo próprio Eros.  Todos antes de 

Alcibíades fazem elogio à Eros; Alcibíades faz elogio à Sócrates; logo, Sócrates é Eros. 

Mello (1988) nos traz a associação entre Eros e Sócrates, tirada do próprio Banquete:  

 

A sacerdotisa de Mantinéia, para justificar sua afirmação de que o amor 
não é nem belo, nem feio, nem bom, nem mau, nem uma divindade, nem 
um homem, conta o mito de seu nascimento e faz do Amor um demônio 
— ser intermediário entre os deuses e os homens — filho de Pénia, a 
Pobreza e do Poros, o Expediente, filho de Métis, a Invenção. Mas a 
descrição que Diotima faz do Amor parece, curiosamente, com uma 
descrição do próprio Sócrates, ressaltando sua dualidade: ambos são 
rudes, sujos, descalços, sem abrigo, vivendo na indigência, como Pénia e 
viris, corajosos, engenhosos, filósofos, feiticeiros, mágicos e sofistas, 
qualidades que viriam de Póros. (Mello, 1988, p. 5) 

 

O grande objetivo do Banquete é falar sobre a atividade filosófica. Através de 

seus personagens, Platão quer tentar mostrar uma definição de como se deve fazer 

filosofia, como não se deve fazer, e qual a finalidade de filosofar. Assim como vemos 

no Ferrari (2012): 

 

O banquete, mais do que os outros diálogos, representa um 
logosperiphilosophias, em que, de certa forma, se estabelecem a natureza, 
as finalidades e os limites da atividade filosófica. Estou inclinado a 
defender que as reflexões contidas na parte final do diálogo estão, antes 
de mais, relacionadas com o tema da paideia filosófica, de que 
apresentam dois exemplos: um coroado pelo sucesso (o da “iniciação” de 
sócrates por parte de diotima), o outro destinado ao fracasso (o da 
educação de alcibíades por parte de sócrates).(Ferrari, 2012, p. 67) 

 

Sendo assim, segundo esse ponto de vista, Alcibíades é colocado no Banquete 

para demonstrar que Sócrates é Eros. Ao que parece, Diotima já alcançou este estágio 

avançado e Sócrates também. Mas alcibíades, por se deixar atrair pela reputação e 

poder, ainda não alcançou. Ao assumirmos o ponto de vista de Diotima, onde o grande 

objetivo da vida dos seres humanos é alcançar a etapa de Eros, deixando de ser 
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totalmente humano e se tornando imortal, Alcibíades é visto como um fracassado. Mais 

fracassado até que os outros participantes do Banquete, que já aceitaram seguir esse 

caminho; pois Alcibíades não aceitou. 

Ao dizer que Sócrates é Eros pode-se interpretar tanto que ele já atingiu um 

nível avançado nas artes eróticas (assim como Diotima), quanto que ele é o caminho 

para se trilhar rumo à sabedoria. Ele é o mestre que ensina como se deve fazer filosofia. 
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CAPÍTULO 3–O DISCURSO DE ALCIBÍADES 

 

 

3.1 A Chegada de Alcibíades 

 

Após o desfecho do discurso de Diotima, sob as palavras de Sócrates, os 

participantes do banquete escutam batidas na porta do pátio, que parecia ser de um 

grupo de farristas. (Smp. 212c). Depois eles viram que era Alcibíades, o qual chegara 

embriagado. Ele queria se juntar ao grupo (achando que se tratava de uma roda de 

bebidas) edesejava prestar homenagens ao Agatão.Aliás ele já começa a conversa 

tecendo elogios a este, chamando de mais hábil e mais atraente.  

Assim, Alcibíades se assusta ao ver Sócrates, e reclama de porque ele (Sócrates) 

tinha que sentar-se justamente ao lado da pessoa mais bela na sala, que na visão dele era 

Agatão (podemos ver aqui um certo ciúmes). Sócrates se incomoda com o ciúme de 

Alcibíades: “Desde o momento em que me apaixonei por ele me foi suprimida 

totalmente a liberdade quer de olhar para uma pessoa atraente, quer de conversar com 

ela, e quando acontece, este indivíduo mergulha num odioso ataque de ciúmes...” (Smp. 

213c).  

Podemos ver nesses trechos que Agatão era muito bem visto pelos convivas do 

Banquete. Seu grande valor era por possuir um grande talento, ter vencido o concurso 

literário perante milhares de pessoas e ainda por ser o anfitrião da casa. Assim como as 

virtudes morais, os gregos possuíam grande estima para a virtudes relacionadas às 

habilidades.Agatão havia se destacado em sua área, sendo motivo de orgulho para 

todos. 

Já no começo do Banquete(Smp. 174 a – b),Sócrates demonstra sua tamanha 

empolgação em ir nessa reunião, tomando banho e calçando seu melhor par de sandálias 

(esses eram acontecimentos muito esporádicos em relação a ele).Sócrates afirma que se 

embelezou de tal forma para ir belo à casa de um belo (Agatão). 
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Passada as impressões iniciais, Alcibíades tenta mudar a direção do banquete. Ele 

estabelece que todos deveriam beber junto com ele. Ele bebe um jarro inteiro e depois 

pede para que encham de novo, para Sócrates beber. Porém Erixímaco interrompe 

Alcibíades e diz que beber o conteúdo das taças sem nada dizer ou cantar era 

considerado grosseiro, pois o banquete era para ser levado como uma cerimônia, e não 

apenas um despejo de desejos. Assim como podemos ver no trecho:  

“Afinal que tipo de procedimento é este, Alcibíades? Será que iremos nos limitar 

a entornar o conteúdo das taças garganta abaixo sem nada dizer ou cantar? Iremos beber 

grosseiramente como quaisquer indivíduos quando têm sede? ” (Smp. 214a) 

E logo depois Erixímaco fala que Alcibíades teria que fazer um discurso também, 

uma vez que todos os convidados já haviam feito: 

 

Antes de chegares, resolvemos que cada um, da esquerda para a direita, 
proferiria um discurso, na medida de sua capacidade, em louvor de Eros. 
A esta altura todos os incumbidos já o fizeram. Assim, uma vez que não 
proferiste nenhum discurso e esvaziaste teu recipiente, é justo que fales. 
(Smp. 214b) 

 

É importante salientar que Platão coloca Erixímacono Banquetecomo sendo um 

médico e também como uma espécie de líder,que orienta e regula os rumos da 

reunião.Sendo assim, em vários momentos, Erixímaco dá conselhos e diz coisas na 

função de um médico. No caso citado acima,ele regra Alcibíades por querer beber 

descomedidamente, sem significado e sem cerimônia (fazendo-o apenas por desejo). 

Anteriormente, Erixímaco já havia mostrado suapersonalidade de médico (e também de 

um líder), ao defender a saúde: 

 

Assim, como parece que ninguém aqui está ansioso por embebedar-se, 

talvez fosse oportuno falar-vos sobre a intoxicação e vos fornecer 

informações verdadeiras sobre sua natureza. A prática da medicina me 

revelou que a embriaguez é nociva ao ser humano, de modo que nem eu 

pessoalmente cederia ao excesso na bebida, nem o indicaria aos outros, 

particularmente quando se está ainda sofrendo a ressaca do porre do dia 

anterior. (Smp. 176c) 
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Logo após, Erixímaco toma a frente da reunião, sugerindo que neste banquete eles 

se entretecem com uma conversação (Smp. 176e). E assim ele propôs que o tema da 

conversa fosse fazer discursos em louvor de Eros. Erixímaco tira essa ideia de um 

comentário que Fedro havia feito a ele em outra ocasião. 

Outro caso em que Erixímaco age como médico foi quandoPausânias termina seu 

discurso, sendo a vez de Aristófanes. Este foi acometido por soluços, e pediu para 

Erixímaco discursar ou ajudar a cessar seus soluços. Erixímaco dá instruções de como 

fazer os soluços pararem, e logo após começa a discursar. 

 

E durante minha fala, se retiveres o fôlego o máximo que puderes, é bem 

provável que os soluços cessarão; se isso não funcionar, terás que recorrer 

ao gargarejo com água. Se este tipo de soluço for resistente, pega algo 

com o que produzir cócegas nas narinas e espirra. Faz isso uma vez ou 

duas: por mais que sejam resistentes, eles cessarão. (Smp. 185d) 

 

Se formos pensar bem, em vários casos a função do médico é trazer a medida para o 

corpo, evitando os extremos. Pois os extremos normalmente geram uma disfunção no 

corpo. Exemplo: açúcar demais no sangue gera diabetes, falta de açúcar gera 

hipoglicemia. Nos casos citados, Erixímaco tenta trazer a medida e harmonia para o 

corpo, dando lições para os participantes do banquete. Ele também tenta trazer a medida 

correta para o banquete para, não deixando que este aconteça de forma imprópria, de 

acordo com os costumes da época.  

Após as interferências de Erixímaco, Alcibíades concorda em fazer um discurso, 

em vez de se limitar apenas à bebida. 

 

 

3.2 A relação entre Alcibíades e Sócrates 

 

Alcibíades comenta que não poderia fazer o encômio de ninguém mais na 

presença de Sócrates. E é aí que fica decidido que Alcibíades fará um encômio a 

Sócrates.Podemos observar que Sócrates e Alcibíades possuem uma relação de 
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Pederastia8, que era um método de ensinamento bastante comum naquela época.Era 

uma tradição pedagógicacujo contexto envolvia a formação do jovem – particularmente 

do adolescente – e se complementava no convívio com um homem mais velho e 

experiente.Vrissimtzis (2002) nos traz a definição de como isso funcionava na Grécia 

antiga: 

 

Oriunda do grego “Paiderastia”, que é a junção de outras duas expressões 
gregas – paîs (“criança”) e erân (“amar”) – o termo pederastia, de acordo 
com as pesquisas historiográficas atuais, denotava na Atenas do período 
clássico o sentido educativo, sendo a combinação do processo 
preparatório do futuro cidadão ateniense com o amor metafísico só 
conhecido entre os homens. Tinha como principal objetivo a preparação 
do jovem para a inserção deste no seio da sociedade ateniense. 
(Vrissimtzis, 2002, p. 101 – 102) 

 

Porém, sempre surgem dúvidas em relação à existência ou não de uma 

conotação sexual nesse tipo de relação. Segundo Azevedo (2009), os papéis dentro da 

pederastia eram dois:  

1- O amante (erastes), que devia ter iniciativas de âmbito sexual, bem como 

estímulo constante à excelência (arete) e à sabedoria (sophia) no seu amado; Eros está 

“efetivamente presente um núcleo semântico originário, que determina as suas 

ocorrências mais antigas – ‘instinto’, ‘apetite’, orientado para a satisfação de 

necessidades básicas, como a comida ou a bebida. ” 

2- O amado (eromenos), que deve corresponder às metas que lhe são propostas e 

gratificar o amante (kharizesthai – termo eufemístico, mas de clara conotação sexual) 

em tudo o que lhe seja solicitado. 

É como se o erastes possui muita influência de Eros, sendo uma parte ativa e 

dominante. Já o eromenos é influenciado pela philia (amizade). 

Montenegro (2014) ressalta que na relação de Eros não há necessariamente uma 

reciprocidade entre as duas pessoas: 

 

                                                 
8 É importante salientar que os povos gregos não encaravam a pederastia de maneira uniforme, e que foi 
em Atenas que ela assumiu com maior esmero um papel ativo na formação social de seus cidadãos. 
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Aliás, o caráter prescindível da reciprocidade concernente ao Eros parece 
favorecer a emergência de uma relação de assimetria que, na cultura 
grega do período clássico, torna-se praticamente canônica, fazendo-se 
caracterizar exemplarmente nas relações pedagógicas entre mestre e 
discípulo. Nesse contexto, o mestre assume o papel do amante (erastes), 
enquanto o discípulo toma o lugar do amado (erômenos). (Montenegro, 
2014, p.3) 

 

Sendo assim, Sócrates é o erasta(cidadão mais velho que educa)e Alcibíades é o 

erômeno(jovem entre 12 e 18 anos que é educado). Mas como podemos ver no 

Banquete, os papéis são invertidos. Pois Sócrates possui o sentimento de amizade para 

com o amado, enquanto Alcibíades possui uma relação erótica (em vários trechos 

demonstrando conotação sexual) para com seu amante. 

No próprio Banquete, Platão vai discutindo sobre como funciona a relação da 

pederastia. No discurso de Pausânias, por exemplo, há a diferenciação entre dois tipos 

de amor (que são relacionados a dois deuses): o Eros Pandêmio ou vulgar  - vinculado 

tão-somente à obtenção, por parte do amante, dos prazeres do sexo (homem com 

homem, ou homem com mulher); e o Eros Urânio - relacionado a alguma finalidade de 

natureza mais elevada, como a inteligência(esse tipo só ocorre entre o sexo masculino) 

(180 d).Pausânias diz ser mais nobre seguir o Eros Urânio. 

No discurso de Fedro, há a comparação de Eros com a relação que era comum na 

Grécia antiga, entre um homem e seu amante. Ele diz que cada ser humano se preocupa 

em ter ações nobres não por causa da riqueza, de parentesco ou honras públicas; mas 

simplesmente pelo amor.  E assim, Fedromostra o quanto a relação entre o Erasta e o 

Erômeno influencia em suas atitudes: 

 

O que quero dizer é que se um homem apaixonado for flagrado cometendo 
uma ação vil, ou se submetendo covardemente a um tratamento vil nas mãos 
alheias, nada o afligirá mais do que ser observado por seu querido, isso até 
mais do que por seu pai ou seus amigos. E, analogamente, vemos como o 
amado sente-se especialmente envergonhado ao ser observado por seus 
amantes quando está envolvido numa ação vil. (Smp.178d.) 

 

 

Ou seja, podemos ver que em se tratando do desenvolvimento de virtudes, a 

relação da pederastia era produtiva tanto para o amado como para o amante. Pois ambos 
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se comprometiam (mentalmente e subjetivamente) a ser uma pessoa melhor. No vínculo 

criado, um não queria decepcionar o outro em suas atitudes. Era, acima de tudo, um 

compromisso de ambos (amante e amado) com a virtude e de uma vida nobre. 

E ao analisarmos esses dois discursos, que ocorrem logo no início do Banquete, 

vemos o quão importante era o tema da pederastia para a Grécia antiga e para Platão. 

Nos discursos iniciais, Platão vai explicando sobre o jeito de se ensinar filosofia 

(relação entre mestre e discípulo, amante e amado). Já mais para o final do Banquete, 

ele foca mais em dizer sobre o que deve ser ensinado, ou o que é a filosofia 

propriamente dita. 

 

 

3.3 O discípulo dividido 

 

Já no começo de seu discurso, Alcibíades compara Sócrates com estátuas dos 

Silenos e com o Sátiro Mársias. (Smp. 215b). Cornelli (2013) destaca sobre a imagem 

dos Silenos: 

 

Aqui, Alcebíades refere-se a algo mais preciso, algo que conhecemos na 
atualidade provavelmente somente pelas matrioskas russas: estátuas, 
bonecos que contêm dentro de si outros bonecos. As estátuas dos silenos 
às quais Alcebíades se refere, portanto, são estátuas tendencialmente 
monstruosas e cafonas que, uma vez abertas, revelam conter estátuas de 
divindades. De mesma forma – é esta a moral da imagem –, seria Sócrates 
uma máscara de si mesmo, feio e rude por fora, mas divino por dentro. 

 

Os Sátiros eram criaturas da mitologia grega que possuíam o poder de enfeitiçar 

os seres humanos por meio dos instrumentos musicais. Segundo a descrição de 

Alcibíades Sócrates faz o mesmo que os Sátiros; porém comas palavras em vez de 

instrumentos. 

E assim Alcibíades comenta: 

 

Digamos, quando qualquer outro indivíduo, mesmo que seja, sem dúvida, 
um excelente orador, profere aqueles discursos usuais, ninguém – ouso 
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afirmar – leva muito a sério. Entretanto, quando ouvimos a ti, ou teus 
discursos reproduzidos por outro indivíduo – ainda que este não passe de 
um orador de mínima competência, e não importa se o ouvinte é uma 
mulher, um homem ou um adolescente – ficamos todos deslumbrados e 
num arrebatamento.  (Smp. 215c) 

 

Podemos ver aqui que Alcibíades, indiretamente, compara Sócrates com os 

sofistas. Pois todo sofista é um bom orador.  Ele diz que quando um bom orador faz os 

seus bons discursos (independente do conteúdo), ninguém leva a sério; já quando um 

orador de mínima competência profere os discursos de Sócrates, todos ouvintes ficam 

deslumbrados. Isso ocorre porque o forte do discurso de Sócrates não está na maneira 

como é dito (oratória, retórica), mas sim no conteúdo que é dito. Ele sempre possui a 

preocupação em trazer argumentos que sejam válidos, e sempre deixa claro seu 

compromisso com a verdade. É como se os argumentos impressionassem por si só, 

independente de quem os proferem. 

Alcibíades confessa que quando escuta Sócrates ele fica em estado de vergonha, 

culpa. (Smp. 216a). Ele compara as falas de Sócrates ao canto das Sereias, e confessa 

que não consegue resistir quando o mesmo começa a falar. Bate logo a vontade de agir 

segundo suas instruções. Porém assim que se separa de Sócrates, Alcibíades possui a 

ambição de agradar as multidões. Então ele se afasta de Sócrates para seguir sua própria 

vontade. E quando volta a vê-lo, pensa naquilo que admitiu antes, e volta a sentir 

vergonha. 

Neste trecho do Banquetepodemos ver Alcibíades como um personagem dividido. 

Pois é seu desejo seguir de acordo com os ensinamentos de seu mestre (Sócrates). 

Sempre que ele o escuta, é como se batesse um estado de sobriedade e moderação em 

Alcibíades (ou pelo menos a vontade de ser). Mas ao mesmo tempo ele tem a vontade 

de ir para a multidão, de ter poder, de curtir os prazeres da vida.É como se ele possuísse 

uma dualidade dentro de si (dualidade que pode ser comparada às oposições Razão 

contra Emoção, Vida de virtudes contra Vida de prazeres e glórias). 

Platão destaca o lado desregrado de Alcibíades ao colocá-lo como o personagem 

que chega atrasado, já bêbado, com seus sentidos bem aflorados e querendo embebedar 

todos sem que sejam feitos discursos e canções. Assim como vemos no trecho: 
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“Alguns momentos depois todos ouviram a voz de Alcibíades vinda do pátio; 

estava muito embriagado e gritava, querendo saber onde estava Agatão e exigindo que o 

conduzissem a Agatão.” (Smp. 212d)  

Sobre desregramento nos banquetes da Grécia antiga, Catherine Salles (1987) 

ratifica: 

 

...no banquete, os gregos pretendiam fazer a síntese e todos os prazeres 
intelectuais e físicos possíveis, codificando suas festas a fim de evitar que 
seus desejos os levassem à hybris, ou seja, ao descontrole e ao excesso. 
Eles racionalizaram o irracional para que até suas orgias não ofendessem 
a idéia de kalosgathia. É importante salientar que nem todos os banquetes 
terminavam em orgias, como por exemplo, os que nos relatam Xenofonte 
e Platão em seus diálogos. (Salles, 1987, p. 103-105) 

 

Assim, Alcibíades é colocado como um personagem não se preocupa com os prazeres 

intelectuais ao chegar no banquete, e quer que todos bebam bastante. Assim como 

vemos no trecho: “Ora, senhores, a impressão que tenho é que estais sóbrios, o que não 

posso admitir. Tendes que beber, até para cumprir nosso acordo. E para mestre de 

cerimônias, até que tenhais bebido uma quantidade razoável, nomeio a mim mesmo. ” 

(Smp. 213e) 

Estes acontecimentos mostram que, dentro da dicotomia que Alcibíades se 

encontra, o lado desregrado prevalece em seu interior. Ele é colocado como alguém que 

vive na vida desregrada, mas de vez em quando (sempre que conversa com Sócrates) 

sente atração pela vida racional (filosofia). 

 

 

3.4 O belo persegue o belo 

 

Prosseguindo seu encômio a Sócrates, Alcibíades vai descrevendo suas 

características. Sócrates é descrito como alguém que despreza a beleza9, as riquezas e as 

honrarias (as quais são muito valorizadas pela maioria das pessoas). E assim, Alcibíades 

se impressiona com ele, dizendo que “abriu-o e viu as estatuetas no seu interior...mas eu 

                                                 
9 Aqui Alcibíades se refere à beleza física 
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as vi um dia, e as achei tão divinas e áureas, tão perfeitamente bela e admiráveis, que 

simplesmente vi-me na situação de fazer como ele me instruía.” (Smp. 216e). 

Assim, Alcibíades vai perseguindo Sócrates, construindo momentos onde eles 

ficariam a sós e este pudesse dar mais atenção a ele10. Mas em várias tentativas de ter 

uma relação mais íntima com Sócrates, ele foi rejeitado. Sócrates conversava com ele 

como de costume, e não fazia nada a mais. Cada vez mais Alcibíades era atraído por 

seus discursos filosóficos.Até que em um dos diálogos, Sócrates esclarece: 

 

Se efetivamente possuo em mim um poder que me capacita a ajudar-te a 
te tornar um melhor indivíduo, então vês em mim uma beleza tão 
estupenda que supera sumamente tua própria boa aparência! E se ao 
percebê-lo o que tentas é uma mútua troca do belo pelo belo, não é 
pequena a vantagem que estás pretendendo: procuras obter a beleza 
genuína em troca de uma beleza suposta e aparente, planejando realmente 
a velha permuta de ouro por bronze. (Smp. 218e) 

 

Neste trecho Platão contrapõe a grande beleza moral de Sócrates à grande beleza 

física de Alcibíades, ressaltando a clara superioridade da primeira. Sócrates ainda 

lembra Alcibíades que a visão do intelecto só se torna aguda quando a visão do corpo 

começa a diminuir. Mas Alcibíades ainda estava muito longe disso. Parecia que quanto 

mais ele via a beleza intelectual de Sócrates, mais ele queria ter uma relação física com 

ele. Alcibíades possuía como melhor qualidade a beleza física. E o Desdém de Sócrates 

por isso, o irritava e trazia frustração.  

Podemos ver que Platão põe no Banquetefrente a frente dois indivíduos opostos. 

Um possui o máximo da beleza intelectual, enquanto o outro possui o máximo da beleza 

física. Sendo Sócrates o mestre, Alcibíades fica como um discípulo muito difícil de ser 

ensinado. Pois ele tem que mudar de um extremo para outro. Ao mesmo tempo que ele 

se fascina pelas qualidades de seu mestre, ele não abre mãos das suas próprias. Tanto 

que depois de muita insistência, Sócrates começa a demonstrar que Alcibíades ainda 

não está pronto para receber seus ensinamentos.Ele é representado como um exemplo 

de um discípulo fracassado, que não consegue seguir a via do Eros). Gutman (2009) 

comenta a respeito do papel que Alcibíades toma no Banquete: 

 

                                                 
10 Depreende-se do texto que Alcibíades queria uma relação física e amorosa com Sócrates 
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Do mesmo modo, o simpósio teria sido outro – mais calmo e fiel ao 
programa previamente estipulado – caso tivesse terminado antes do 
surgimento de Alcibíades. O pletórico Alcibíades contrapõe ao discurso 
temperado de Sócrates, não exatamente mais um discurso sobre o amor, 
mas um relato de suas experiências amorosas com Sócrates. Desta forma, 
temos “dois discursos incomensuráveis”, já que posicionados em degraus 
diferentes: o da descrição idealística do amor e o do discurso implicado 
do sujeito em suas próprias experiências e desejo.(Gutman, 2009, p.6) 

 

Ou seja, Alcibíades traz o Banquete para um nível mais humano, para o sensível. 

O humano é aquele que possui desejos, que quer uma coisa e faz outra, que erra. No 

discurso de Diotima, ela mesmo afirma estar descrevendo uma saga que termina em 

alguém que já não é mais humano. Ela chega ao ápice, descrevendo sobre humanos que 

já se tornaram semideuses. Mas para os leitores comuns do Banquete, esta etapa ainda 

poderia ser muito distante. Na época de Platão, talvez apenas alguns de seus discípulos 

avançados da academia conseguiriam atingir tal etapa. 

O discurso de Pausânias, trata sobre o tema dos amantes e da pederastia. Ele diz 

que: 

 

Realizar a coisa vilmente é satisfazer um indivíduo perverso de maneira 
perversa; realizá-la nobremente é satisfazer um homem bom de maneira 
boa. Entende-se por perverso o tal amante comum que no seu amor 
prefere o corpo à alma, o homem que não está apaixonado pelo 
permanente, o estável, sendo ele próprio instável. (Smp. 183d) 

 

Pausânias coloca ainda que a lei de Atenas admite um único caminho para um 

rapaz tomar um homem como amante: uma sujeição por causa da virtude.Para Sousa 

(2009), “Um homem virtuoso seria aquele que conseguisse unir a beleza do corpo, 

adquirida através de atividades físicas, à beleza da alma, por intermédio de sua conduta 

e reflexões filosófica.” Lembrando (como podemos ver na fala de Pausânias) que na 

Atenas clássica a beleza da alma era considera superior à beleza do corpo.  

Essa afirmação de Pausânias nos leva a pensar em outra hipótese para a função de 

Alcibíades no Banquete:  a de fazer uma apologia de Sócrates histórico. Neste caso, 

Platão tenta se defender e também defender o Sócrates histórico de possíveis acusações 

em relação a Alcibíades. O Banquete passa a ter uma função política na época vigente. 

Na fala de Pausânias, Platão alude que apenasuma sujeição por causa da virtude é nobre. 
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Posteriormente na fala de Alcibíades, Sócrates é mostrado como alguém distante de 

Alcibíades; alguém que não cede aos desejos, não corrompe a juventude e não se se 

deixa levar pelos corpos de rapazes. E também vemos um Sócrates que não cede à uma 

prática sexual consumada. 

Naquela época Alcibíades vinha sofrendo turbulentas acusações de praticar atos 

desrespeitosos contra Atenas: 

 

Na manhã de 8 de junho de 415 a.C., ao que parece, descobriu-se que 
todas as hermas haviam sido mutiladas, conforme o testemunho de 
Tucídides, “no lado de frente” (Prósopa, VI, 27, 3), a significar 
fundamentalmente uma mutilação de seus atributos sexuais. Colocadas 
nas entradas e nas saídas de casas e templos, nos cruzamentos e nas portas 
da cidade, às hermas era confiada – simbolicamente – a proteção da 
cidade. (Cornelli, 2013, p. 146) 

 

O caso teria sido considerado grave pelo governo de Atenas, pois ocorreu no 

mesmo período da preparação de uma das expedições militares mais ambiciosas (e 

perigosas) – aquela contra a poderosa Siracusa e seus aliados. A suspeita era da 

formação de um complô, que objetivava enfraquecer a democracia de Atenas e restaurar 

a tirania ou a oligarquia.  

Assim, com o cenário que Platão constrói no Banquete, a sugestão é que a culpa 

deveria recair na baderna de alguns jovens bêbados. Eles teriam sido os responsáveis 

pela mutilação das hermas.  

Conforme descreve Cornelli (2013), mais tarde surge outra acusação contra 

Alcibíades: 

 

Todavia, enquanto estava no meio da expedição, uma mulher de uma 

família importante, Agariste, levantou outra versão da mesma acusação de 

paródia dos mistérios de Elêusis: dessa vez, porém, o fato teria acontecido 

na casa de Carmides, membro da hetairía de Alcebíades. Este teria 

desempenhado nela o papel central, o de sumo sacerdote. Frente à 

gravidade da acusação, um navio é imediatamente enviado para a Sicília, 

com o objetivo de trazer Alcebíades para ser julgado em Atenas. O resto é 

bem conhecido: a fuga de Alcebíades marca a sua primeira traição e o 

exílio. (Cornelli, 2013, p. 149) 



 
 

43 
 

 

A partir desse momento, Alcebíades começa a ser considerado como uma das 

principais causas da derrota de Atenas e a causa principal da crise em que estava 

mergulhada a cidade. Com ele, todos os que faziam parte do seu grupo também eram 

acusados. E por isso Platão se defendeu, defendeu seu círculo e defendeu Sócrates ao 

fazer o Banquete como foi elaborado. 

Centrone afirmou que “a proximidade com a figura tão polêmica de Alcebíades 

foi uma das causas reais da morte de Sócrates” (Centrone, 1999, p. xxxviii). 

Olhando por esta hipótese, o Banquete assume uma função política e atuante 

frente às turbulências que vinham ocorrendo em Atenas. O que não é difícil de se 

imaginar, pois já foi falado que a filosofia antiga estava muito relacionada com o modo 

de vida, com questões culturais e acontecimentos da época. Havia todo um contexto 

onde este diálogo platônico foi construído.  
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CONCLUSÃO 

  

O presente trabalho visou trazer uma análise sobre o Banquete. Como análise 

geral, vemos há um grande enfoque no método de se fazer filosofia, ao mesmo tempo 

que Platão critica os outros métodos de educação e práticas vigentes em sua época. São 

criticados os poetas, a democracia e principalmente os sofistas. Ele nos mostra que a 

Filosofia deve sempre buscar a verdade, em vez de apenas descrever algo com belas 

palavras ou enganar as pessoas.  

Fedro e Pausânias são colocados como personagens que se distanciam e até se 

mostram contra o método do diálogo (Filosofia). Não é à toa que são os primeiros a 

discursar no banquete. São considerados discípulos no início da caminhada. Mas ao 

mesmo tempo, seus discursos contêm grande conteúdo sobre a pederastia, que era uma 

prática muito comum de educação na Grécia Antiga. Já Agatão possui grandes 

características de filósofo, sendo colocado como o que dialoga com Sócrates e que se 

aproxima de seu método. 

Sendo assim, deve-se interpretar todo o banquete em uma escala ascendente, 

onde a cada discurso é possível perceber uma maior compreensão do problema. Até que 

se chega à concepção do que é filosofia (Eros) e como se passa por sua iniciação. Isso é 

apresentado no discurso de Sócrates. A iniciação nas artes eróticas possui vários 

degraus, que devem ser percorridos pouco a pouco. Podemos ver no Banquete que o 

próprio Sócrates passou por várias fases. Antes ele era apenas um aprendiz (quando 

conversava com Diotima). Já posteriormente ele é tido como um mestre, ensinando 

vários discípulos a seguir a arte erótica (filosofia).  

E por fim, vem o discurso de Alcibíades, que possui um papel diferente dos 

demais. Ele se demonstra um discípulo frustrado de Sócrates. Pois se admira com as 

ideias de seu mestre, mas não as aplica na vida cotidiana (algo que é essencial para se 

fazer filosofia na Grécia antiga).  

A função de Alcibíades é a de trazer um personagem mais humano para o 

Banquete, com desejos e aflições. Alguém que gosta de uma coisa, mas se sente atraído 

por outra.  
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Analisando de outro ponto de vista, a função de Alcebíades pode ser política. Ou 

seja, fazer uma apologia a Sócrates, Platão e o círculo platônico. 

Mas acima de tudo, Sócrates não faz um encômio à Eros, mas sim à Sócrates. 

Com suas falas e comparações podemos inferir que ele mostra Sócrates como sendo o 

verdadeiro representante de Eros. Ou seja, aquele que já transcendeu a etapa humana e 

já está mais próximo dos Deuses.  
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